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WOLNOŚĆ

OD REDAKCJI
Freedom i freestyle
Prawie wszyscy moraliści w dziejach ludzkości sławili wolność. Jak szczęście i dobroć, jak natura i rzeczywistość, podobnie i pojęcie wolności ma znaczenie tak mgliste, że poddaje się niemal każdej interpretacji.
Isaiah Berlin
W polskiej kulturze jednym z ważniejszych w XX wieku tekstów
o istocie wolności jednostki wśród społeczności zda się Sprawa
Dantona, gęsty w znaczenia, przenikliwy dramat polityczny Stanisławy Przybyszewskiej. Sumienna, traumatyczna, nie symboliczna, lecz chirurgicznie precyzyjna, więc dotkliwa rozprawa pisarki
z mitem rewolucji, która miała uczynić ludzkość na wieki równą,
wolną, braterską, prowadziła bowiem – jak się zdawało – do samostanowienia, owej ważkiej dla wszystkich dziedzin życia publicznego formuły: my, naród. Jeśli jednak wspomnimy konkrety
polityczne Polski z epoki Przybyszewskiej: w 1923 roku w Krakowie wybuchły zamieszki pomiędzy robotnikami a wojskiem i policją, w 1926 roku Piłsudski dokonał przewrotu majowego, a pięć
lat później powstało tzw. miejsce odosobnienia dla więźniów politycznych w Berezie Kartuskiej, zamysł Przybyszewskiej, aby,
okrywając zdarzenia kostiumem historycznym, dokonać w istocie wnikliwej analizy skonfliktowanych warstw i klas społecznych
ówczesnej Rzeczypospolitej, przywiązanych przecież do idei nowoczesnego, demokratycznego państwa, wydaje się pierwszym tak
istotnym odczytaniem nowoczesnej wolności jako wyrafinowanej
gry politycznej kapitału i aparatu przemocy państwa. Pierwszym
– i o wiele lat wcześniejszym – odczytaniem wolności jednostki
w Berlinowskim stylu jako wolności od i wolności do. A choć dziś

paradoksy dialektyki są do gruntu niemodne, w tym przypadku
wydają się zdumiewająco aktualne; oto rewolucja tak niszczy swoich twórców, jak oni dla prywaty politycznej demontują rewolucję.
Przed kilku laty współczesnej eksplikacji dzieła podjął się
we wrocławskim Teatrze Polskim Jan Klata. Wydawało mi się
wówczas, iż reżyser, tnąc z konieczności tekst, utwierdził w odbiorcach stereotyp pokulturowych seriali o wyjątkowości egotyzmu aktorów i publiczności wielkich wydarzeń politycznych,
a morderczy dla bohaterów horror przemocy władzy, działającej
w imię wolności, zmienił w karuzelę popowych, groteskowych
konwencji. Jakbyśmy w XXI wieku odpuścili samo pojęcie wolności, grając o tron, i nie wypełniali jego znaczenia osobistą treścią niczym w szekspirowskim Koriolanie. A przecież niezwykle
gęsta fabuła dramatu Przybyszewskiej, nasycona biografiami intymnymi bohaterów i sensacyjnymi obrazami życia publicznego, powinna napawać przerażeniem. To nie jest eksplikacja serialowego skryptu tasującego stereotypy. Frazesy, lecz i projekty
wolności towarzyszą bowiem w dramacie targowisku próżności
w instytucjach państwa, zagmatwanym spiskom polityków i kabaretowi głupców, czyli frondzie okrutnych mieszczan i aktywności terrorystów. I jest to istny Babilon, nie kraina Westeros.
Tymczasem zdaniem Klaty rzeczone oceny mogą wydawać
się bliskie albo współczesnym doniesieniom mediów, albo
piosenkom grupy T. Rex. A zatem wolność, istota wolności, rozum praktyczny, znający dzieje czy nowoczesny, hedonistyczny, snapchatowy, więc niezbyt refleksyjny styl życia?
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Próbujemy w tym zeszycie opisać wolność z perspektywy nauki. Współczesność nieoczekiwanie skróciła dystans pomiędzy
wolnością a groźbą jej utraty. Przybywa strażników wolności i jej
dystrybutorów. Ludzkich i automatycznych. W ankietach badaczy mało kto odpowiada, iż czuje zagrożenie wolności osobistej
z powodu rozbudowanych systemów dozoru i aparatury kontroli, monitoringu. Mało kogo zastanawia przypinanie prywatnej egzystencji do elektronicznej sieci znacznikami Google Maps,
chekinami, lajkami, dronami, pinami, chipami, kodami dostępu.
Zamieniamy poczucie wolności na poczucie limitowanego bezpieczeństwa. Żyjemy na strzeżonych osiedlach, dobrowolnie grodząc płotami wspólny do niedawna świat, odcinamy bramy od ulic
domofonami, kodujemy komputery. Kult informacji zastąpił kult
wiedzy i rozumienia. Style życia odwołujące się do ideologii świata slow jeszcze nie konkurują z wyścigiem korposzczurów, teokracje niekiedy tak. A przynajmniej w znacznej mierze są złudzeniami
cywilizacyjnymi, sądząc z wielkiej migracji ludów – w części z powodów religijnych, w znacznej mierze z przyczyn ekonomicznych.
Od wielu miesięcy przyglądamy się sporom o model wolności politycznej także w naszym kraju. Zdaniem przewodniczącego
Trybunału Konstytucyjnego demokratyczne państwo musi godzić
się na kontestację systemu partii politycznych, których radykalizm
wprowadza nas na obrzeża demokracji. Profesor Rzepliński podał
kilka zaledwie warunków, które muszą spełnić, by istnieć wśród
nas: niestosowanie przez te organizacje przemocy, akceptacja wyborów, poszanowanie demokratycznych praw i wolności. A zatem
demokracja wciąż zdaje się warunkiem sine qua non poczucia wolności. I ciekawe zdanie Prezesa TK: „Wolność słowa nie jest adresowana do mainstreamu, ale do tych, którzy mu się sprzeciwiają,
którzy drażnią, którzy mają inne zdanie”. A więc odmienność ubarwiająca demokrację – trudna równowaga wygrywających w polityce i ich oponentów. Oto warunek wolności. A przecież tkwią
w nas jeszcze mity i stereotypy, narratywy i przesądy, religie i ideologie, niezwykle wzorzyste matryce egzystencji. Dołączmy nadto
style życia, warstwy społeczne, edukację, tradycje, migracje. Traktaty i wojny. Nie zapominajmy o głodzie ludów i nierówności społecznej. Sporo dystynkcji, wymagających właściwie budowy skończonego modelu świata, by móc rzetelnie opisać wolność.
Pytania o wolność nie da się ogarnąć w pojedynczym zeszycie
żadnego czasopisma. Wystarczy zajrzeć na stronę Polskiego Radia
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http://www.polskieradio.pl/prawa-czlowieka, by zrozumieć, iż
samo monitorowanie zagrożeń wolności tylko na wschód od muru
berlińskiego to zajęcie na wiele wieczorów w miesiącu. Ich interpretacja, próba analizy wspartej badaniem źródeł to praca zaiste
tytaniczna. Dlatego zaprosiliśmy do tego numeru „Znaczeń” autorów w bardzo różnym wieku, o rozmaitym temperamencie badawczym, by zechcieli przyjrzeć się zaułkom czy też wyimkom
wolności w świecie, który nas otacza. Podczas zajęć dydaktycznych
i rozmów ze studentami przekonujemy się coraz częściej, że nowe
pokolenie poza hedonistyczną ekstazą, owym często błyskotliwym
freestyle’owaniem, zwykle nie potrafi wolności egzemplifikować.
Dostrzegamy także, że samo pojęcie wolności znika z języka nauki
oraz debaty publicznej lub uzyskuje status doraźnej, instrumentalnej użyteczności. Dlatego proponujemy spotkanie analityczne,
którego uczestnicy opisali i zinterpretowali kilka współczesnych
wizerunków wolności, być może negując, być może powtarzając
przeświadczenie Stefana Żeromskiego sprzed ponad stu lat: „Nie
ratują stanu rzeczy ani świetności sztuki, ani zdobycze literatury,
ani połysk tu i owdzie geniuszu w nauce, idziemy w różne strony,
spłaszczamy się, wsiąkamy w ludzkość, obracamy się w podobiznę
samych siebie […]”.
Rozumiejąc, iż w XX i XXI wieku zmieniły się wzory kultury, dyskursy, media, systemy polityczne, ideologie oraz style
życia, wyrażamy przekonanie, że konieczne jest spojrzenie na
komunikaty społeczne, które konstytuując nasze rozumienie
świata, coraz rzadziej kładą nacisk na wolność słowa, znacznie częściej na skuteczność manipulacji podczas przekazu informacji. Warto zatem, przywołując różne perspektywy oglądu i metodologie, spoglądać nieustannie na wolność jako na
przedmiot, ale i kategorię opisu w naukach społecznych, humanistycznych, a także w dziełach sztuki.
Isaiah Berlin w Dwóch koncepcjach wolności pisał: „Drugie [znaczenie wolności – przyp. LP], które nazwę »pozytywnym«, wiąże się z odpowiedzią na pytanie: »Co lub kto jest
źródłem władzy albo ingerencji, która może przesądzić, że ktoś
ma zrobić raczej to niż tamto, być taki, a nie inny?«”1. Jak się
zdaje, to nadal bardzo ważne pytanie.
Leszek Pułka
1

I. Berlin, Dwie koncepcje wolności i inne eseje, wybór i oprac. J. Jedlicki,
Res Publica, Warszawa 1991.
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OBRAZ WOLNOŚCI W JĘZYKU I DYSKURSACH
(NA PRZYKŁADZIE TABLOIDU „FAKT”)
Jerzy Biniewicz

Wolność – jako kategoria ontologiczna poddana semantyzacji przez różne dyskursy (religijny, filozoficzny, polityczny czy
społeczny) – jest postrzegana przez pryzmat wykluczających
się filtrów. Przyjęcie tezy, że istotę bytu ludzkiego należy sprowadzić do rozumu, prowadzić musi do stwierdzenia, że jest on
wyłącznym źródłem wolności. Uznanie zaś, że konstytutywną cechę ludzkiej egzystencji należy utożsamiać z wolą, rodzi
spostrzeżenie, że to ona właśnie jest kategorią prymarną. Innymi słowy, wolność jest albo aktem wolnej woli, albo efektem decyzji działania autonomicznego rozumu. Można zatem
stwierdzić, że antropologia filozoficzna proponuje potraktować wolność jako wartość, która przesądza o podmiotowości
człowieka, jest równoznaczna z możnością nieskrępowanego
kształtowania swej egzystencji. Doświadczanie wolności jest
w świetle przyjętej optyki uświadomieniem sobie jej istnienia,
wiąże z przekonaniem, że czynimy to, co chcemy, nieprzymuszeni przez żaden czynnik zewnętrzny.
Istotnym uzupełnieniem w rozważaniach dotyczącym postrzegania wolności przez różne dyskursy (np. filozoficzny, naukowy czy polityczny) jest stwierdzenie1, że wolność od czegoś nie może być tożsama z wolnością do czegoś. Myślenie
o wolności w kategoriach negatywnych (człowiek pragnie być
wolny od przymusu zrodzonego przez czynniki zewnętrzne
względem niego) lub pozytywnych (człowiek ma prawo do
dobrowolnego wyboru) jest czynnikiem inspirującym dla debaty publicznej. Elementem wzbogacającym refleksję antropologiczną jest jeszcze jeden fakt. Warto zauważyć, że w kulturze Europy mocno zakotwiczone jest pojmowanie wolności
1

I. Berlin, Dwie koncepcje wolności, [w:] Dwie koncepcje wolności i inne
eseje, I. Berlin (red.), Res Publica, Warszawa 1991; S. Przybyło, Wolność pozytywna i negatywna w myśli ks. Józefa Tischnera jako krytyczne ujęcie stanowiska Isaiaha Berlina, „Polityka i Społeczeństwo” 4 (11)/2013.

>

według wykładni zaproponowanej przez chrześcijaństwo. Jest
ona impulsem o dużym potencjale illokucyjnym, profilowała
i nadal profiluje myślenie wspólnot komunikacyjnych identyfikujących się z Kościołem. Wolność jest zatem tożsama z decyzją człowieka, która jest implikowana przez poznanie rozumowe oraz akt woli: „[…] jest zakorzenioną w rozumie i woli
możliwością działania lub niedziałania, czynienia tego lub czegoś innego, a więc podejmowania przez siebie dobrowolnych
działań”2.
Złożoność analizowanej kwestii – jak już wspomniano –
prowadzi do stwierdzenia, że w poszczególnych dyskursach
wolność jest postrzegana nie zawsze w ten sam sposób. Próba uchwycenia jej obrazu w różnych narracjach jest zatem wyzwaniem dla badacza, który pragnie posłużyć się wiarygodnym metodologicznie instrumentem analizy i interpretacji.
Problem ów nabiera szczególnego znaczenia, gdy spróbujemy
spojrzeć na obraz wolności – utożsamianej z kategorią ontologiczną i jednocześnie aksjologiczną – wytworzony w dyskursie społecznym poddanym silnej mediatyzacji. Mechanizm ów
prowadzi do licznych uproszczeń poznawczych3, wytworzenia (na użytek masowego odbiorcy) obrazu świata, w którym
taka kategoria jak wolność poddana presji semantyczno-pragmatycznej nowej siatki pojęciowej (będącej matrycą poznaw-

2

Katechizm Kościoła Katolickiego, 1731, za: www.archidiecezja.pl/include/user_file/kkk.pdf. (10.12.2015).
> 3 Zob. absorpcja i konwergencja w dyskursie medialnym: Z. Bauer,
Dziennikarstwo wobec nowych mediów, Univeristas, Kraków 2009, s. 304–
305; B. Jaskowska, O kulturze konwergencji słów kilka, „Biuletyn EBIB” nr 1/
2008, za: www.ebib.info/2008/92/a.php?jaskowska (11.12.2015); K. Kopecka-Piech, Koncepcja konwergencji mediów, „Studia Medioznawcze” nr 3
(46)/ 2011, s. 16–17, za: http://www.academia.edu/994105/Koncepcje_
konwergencji_medi%C3%B3w (11.12.2015).
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czą) pozwala wniknąć w złożoność świata doświadczanego
potocznie4.
Niewątpliwie w badaniach poświęconych procesowi komunikacji niezwykle wpływową orientacją badawczą jest lingwistyka dyskursu, która proponuje spojrzeć na tekst przez jego
pryzmat5. Istotne znaczenie ma stwierdzenie, że tekst jako
konfiguracja podstawowych poziomów komunikacyjnych:
kognitywnego funkcjonalnego, strukturalnego, stylistycznojęzykowego, jest platformą niosącą określone treści, co przy
uwzględnieniu roli kontekstu sytuacyjnego i kulturowego,
a także czynników pragmatycznych prowadzi do spostrzeżenia, że ma on charakter procesualny, jest strukturą semantycznie otwartą, mogącą otwierać się na różne odczytania. Przyjęty punkt widzenia prowadzi do pytania dotyczącego relacji
wiążących językowy i dyskursywny obraz świata.
Punktem wyjścia w naszej refleksji dotyczącej obrazu wolności utrwalonego w języku i w dyskursach jest spostrzeżenie, iż za pomocą języka uczestnicy komunikacji interpretują
rzeczywistość, co oznacza, że nie jest on instrumentem odbijającym ją, wiernie odzwierciedlającym. Przyjąć bowiem należy tezę, że za pomocą języka archiwizowane są indywidualne oraz społeczne obrazy utrwalone w wiedzy6. Spostrzeżenie,
że mentalny obraz7 świata utrwalony w ludzkiej świadomości
konkretyzowany jest m.in. za pomocą języka pozwolił językowy obraz świata potraktować jako „zawartą w języku interpretacją rzeczywistości dającą się ująć w postaci zespołu sądów
o świecie, o ludziach, rzeczach, zdarzeniach”8.
Językowy obraz świata nie może być odbiciem rzeczywistości, jej fotografią, bowiem interpretacja świata realnie
4

T. Hołówka, Myślenie potoczne. Heterogeniczność zdrowego rozsądku,
PIW, Warszawa 1986.
> 5 Z. Bilut-Homplewicz, W. Czachur, M. Smykała (red.), Lingwistyka tekstu w Niemczech, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2009; B. Witosz, Dyskurs i stylistyka, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2009; M. Wojtak, O relacjach
dyskursu, stylu, gatunku i tekstu, „Tekst i dyskurs” 4/ 2011, s. 69–78.
> 6 J. Maćkiewicz, Kategoryzacja a językowy obraz świata, [w:] Językowy
obraz świata, J. Bartmiński (red.), Wydawnictwo UMCS, Lublin 1999, s. 52.
> 7 J. Maćkiewicz, Co to jest „językowy obraz świata”, „Etnolingwistyka”,
t. 11, Lublin 1999, s. 8.
> 8 J. Bartmiński, Punkt widzenia, perspektywa, językowy obraz świata,
[w:] Językowy obraz świata, J. Bartmiński (red.), Wydawnictwo UMCS, Lublin 1999, s.110.
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doświadczanego zachodzi dzięki procesowi subiektywizacji
rzeczywistości postrzeganej przez daną wspólnotę komunikacyjną, co oznacza, że ma charakter antropocentryczny, jednoczący uczestników komunikacji wokół wspólnotowych obrazów, idei, wartości, ułatwiający wniknięcie w złożoność
rzeczywistości społecznej9. Innymi słowy, językowy obraz świata należy wiązać ze stosunkiem języka do rzeczywistości, zob.:
„pewien zespół sądów mniej lub bardziej utrwalony w języku, zawartych w znaczeniach wyrazów lub przez te znaczenia
implikowanych, który orzeka o cechach i sposobach istnienia
obiektów świata pozajęzykowego”10.
Istotnego znaczenia w świetle przyjętej wykładni nabiera uwaga Renaty Grzegorczykowej dotycząca integracyjnego
spojrzenia na język oraz tekst jako nośników znaczeń: „struktura pojęciowa utrwalona w systemie danego języka, a więc
jego właściwościach gramatycznych i leksykalnych (znaczeniach wyrazów i ich łączliwości), realizują się, jak wszystko
w języku, za pomocą tekstów”11.
Rozważania dotyczące językowego obrazu świata zostały na gruncie polskiej lingwistyki wzbogacone o pytanie dotyczące tekstowego obrazu świata. W badaniach etnolingwistycznych podkreślone zostało stwierdzenie (aczkolwiek nie
wszyscy badacze potwierdzali konieczność wprowadzenia tak
subtelnych rozróżnień), że konieczne jest spojrzenie na język
przez pryzmat jego tekstowych uwikłań: „treść wyrażenia «językowy» obejmuje zarówno to, co językowo-systemowe, jak
też to, co językowo-konwencjonalne (choć niekoniecznie «systemowe» w strukturalistycznym rozumieniu tego pojęcia), jak
wreszcie to, co zawarte w konkretnych, jednostkowych tekstach językowych, które zawierają mniej lub bardziej przewidywalne, indywidualne konkretyzacje systemu i normy, a na-

9

J. Bartmiński, Punkt widzenia, perspektywa, językowy obraz świata, [w:] Językowy obraz świata, J. Bartmiński (red.), Wydawnictwo UMCS,
Lublin 1999, s. 106–109; J. Bartmiński, Językowe podstawy obrazu świata,
Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009.
> 10 J. Bartmiński, R. Tokarski, Językowy obraz świata a spójność tekstu,
[w:] Teoria tekstów. Zbiór studiów, T. Dobrzyńska (red.), Zakład Narodowy
im. Ossolińskich, Wrocław 1986, s. 72.
> 11 R. Grzegorczykowa, Pojęcie językowego obrazu świata [w:] Językowy
obraz świata, J. Bartmiński, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1999, s. 41.
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wet pewne ich naruszenie czy przetworzenie, jednak zawsze
czerpią i z systemu, i z konwencji (norm) społecznych”12.
Badania relacji zachodzących między rzeczywistością fizycznie doświadczaną a jej komunikacyjnym odbiciem okazały się inspirującym impulsem w badaniach dotyczących konstytuowania się wiedzy zrodzonej dzięki doświadczeniom
komunikacyjnym określonych społeczności. Skoro teksty są
magazynem wiedzy, zasadne jest pytanie, czy w badaniach
komunikacji należy je potraktować jako jednostki terminalne.
Ustalenia współczesnej lingwistyki prowadzą do wniosku,
że tekst należy utożsamiać ze strukturą otwartą na różne odczytania, bowiem zawsze przynależy on do jakiegoś dyskursu
poddanego formatowaniu kulturowemu, zależnego od parametrów sytuacyjnych. Można zatem stwierdzić, że plan dyskursu – tożsamy ze zbiorem tekstów zjednoczonych wspólnotą tematu, płaszczyzny ontologicznej, sfery aksjologicznej,
objęty względnie homogenicznym scenariuszem komunikacyjnym – pozwala w pełni uchwycić mechanizm kreowania
obrazu świata.
Nie dziwi zatem postulat, aby wyznacznikiem tekstowości13
– oprócz intencyjności, akceptowalności, kohezji, koherencji,
informacyjności, sytuacyjności, intertekstowości – uczynić
także dyskursywność14. Niezależnie od tego, czy spojrzymy na
dyskurs jako na zdarzenie komunikacyjne czy wirtualny korpus tekstowy, kluczowe znaczenie ma stwierdzenie, iż należy
go ujmować jako spójny tematycznie społeczny system wiedzy
o charakterze tekstowym.
Przyjęcie powyższej tezy rodzi dwojaki skutek:
po pierwsze, konieczne jest szukanie homogenicznych obrazów świata na poziomie ponadtekstowym, wszak jednym
z wyznaczników tekstu jest dyskursywność;

po drugie, celem analizy powinna być rekonstrukcja praktyk, schematów generowania znaczeń wytwarzanych przez
daną społeczność.
Umieszczenie tekstu w płaszczyźnie dyskursu, pogłębiając analizę mechanizmów komunikacji, implikuje konieczność
wprowadzenia do metodologii badań jeszcze jednej kategorii, czyli dyskursywnego obrazu świata, który można ująć jako
wymodelowaną przez określoną wspólnotę komunikacyjną
wizję rzeczywistości, będącą efektem negocjacji zachodzących
w polu określonej kultury15 i najczęściej dystrybuowaną medialnie16. Istotne jest w świetle przyjętych założeń stwierdzenie, że mechanizm konstytuowania się dyskursywnego obrazu
świata jest efektem interakcji komunikacyjnych prowadzących
do wspólnotowego profilowania świata społecznie doświadczanego. A ów proces podlega mediatyzacji, bowiem media
(jako podmiot kierujący się określonymi wartościami, poddany presji rynku) są czynnikiem podmioto-kulturowym mającym istotny wpływ na wizerunek obiektów umieszczonych
w polu komunikacji społecznej.
Przyjęcie tezy, że we współczesnym świecie nośnikiem dyskursów są media, rodzi przekonanie, że są one ideologicznie
sformatowanymi instytucjami, które silnie wpływają na życie społeczne, implikują sposób jego widzenia17. Złożoność
współczesnego świata sprawia, że media (jako kompetentny
pośrednik) są konstruktorem obrazu rzeczywistości oddziałującym w znacznym stopniu na wspólnotową świadomość,
przyczyniającym się do wzbogacenia kulturowego archiwum
wiedzy. Warto w związku z powyższym przywołać wypowiedź
Waldemara Czachura, który, wskazując na komunikacyjny wymiar aktywności mediów, ich władzę, wszak są podmiotem
generującym wiedzę o świecie, zauważył, że „media jako aktorzy tworzą rzeczywistość, formułując dyrektywy, które nie

J. Bartmiński, O językowym obrazie świata Polaków końca XX wieku,
[w:] Polszczyzna XX wieku. Ewolucja i perspektywy rozwoju, S. Dubisz, S. Gajda (red.), Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2001, s. 32.
> 13 R. De Beaugrande, W. Dressler, Wstęp do lingwistyki tekstu, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1990.
> 14 W. Heinemann, Lingwistyka tekstu kontra lingwistyka dyskursu, [w:]
Lingwistyka tekstu w Niemczech, Z. Bilut-Homplewicz, W. Czachur, M. Smykała (red.), Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2009, s. 361–374.
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15

I. Warnke, Żegnaj tekście – witaj dyskursie. O sensie i celu poststrukturalistycznego uwolnienia pojęcia tekstu, [w:] Lingwistyka tekstu w Niemczech, Z. Bilut-Homplewicz, W. Czachur, M. Smykała (red.), Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2009, s. 343–360.
> 16 J. Jastrzębski, Media i dziennikarstwo alternatywne, [w:] Nowe media we współczesnym społeczeństwie, M. Jeziński, A. Seklecka, Ł. Wojtkowski
(red.), Wydawnictwo UMK, Toruń 2011, s. 33–38.
> 17 Z. Bauer, Dziennikarstwo wobec nowych mediów, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2009, s. 44–61.
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muszą mieć potwierdzenia w realnej rzeczywistości. Jedynie
wówczas, gdy włączamy tę wiedzę do analizy, jesteśmy w stanie dotrzeć do punktów widzenia i wartości obecnych w konkretnym dyskursie danej wspólnoty kulturowej. Dyskurs staje
się tutaj wygenerowaną przez podmioty medialne przestrzenią epistemologiczną, warunkiem możliwości wyrażania tych
a nie innych treści, sensów i znaczeń kulturowych”18.
We współczesnych badaniach medioznawczych podejmujących rozważania na temat wpływu mediów na myślenie
wspólnotowe podkreśla się coraz częściej fakt tabloidyzacji
dyskursu medialnego19, co prowadzi do stwierdzenia, że poddawany jest on presji określonego postrzegania świata wedle
mechanizmów wytworzonych przez tabloidy, takich jak: koncentracja zawartości przekazu, mechanizm usuwania złożoności obrazu świata (jego konkretyzacja, fragmentaryzacja),
„przezroczystość” przekazu jako przejaw usuwania „medialności przekazu”, jego sensacjonalizacja oraz emocjonalizacja,
strategia „zaprzyjaźniania się z odbiorcą20.
Media jako wytwór i zarazem jeden z głównych producentów postmodernistycznej kultury, kreując obraz świata, na
który jest zapotrzebowanie, generują jednocześnie określone oczekiwania masowego odbiorcy. Tym samym zdobywają nad nim władzę, lecz jednocześnie stają się podmiotem zależnym21 od jego gustów, nawyków (do których wytworzenia
same się przyczyniły). Tabloid, jako jeden z najbardziej wyrazistych komponentów współczesnego systemu medialnego,
poszerzając swoje pole wpływu, zostaje jednocześnie zakładnikiem odbiorcy – nie może zrezygnować ze swych strategii budowania obrazu świata, bo przyjęty schemat działania
zapewnia mu zyski. Tabloid, stając się istotnym – jeśli weźmiemy pod uwagę kształtowanie się wspólnotowego obrazu
18

W. Czachur, Dyskursywny obraz świata, „Tekst a dyskurs” 4/2011, za:
http://www.tekst-dyskurs. eu/images/pdf/zeszyt_4/Czachur.pdf, s. 85
(10.12.2015).
> 19 M. Lisowska-Magdziarz , Media powszednie, Wydawnictwo Uniwersytetu Krakowskiego, Kraków 2009, s. 199.
> 20 Z. Bauer, „Twój głos w twoim domu”: cztery typy tabloidyzacji, [w:] Oblicza komunikacji. Język i kultura tabloidów, s. 3–24, http://oblicza.konferencja.org/ufiles/File/ksiazka_przedkonferencyjna.pdf, (12.02.2016).
> 21 Z. Melosik, Mass media, tożsamość i rekonstrukcje kultury współczesnej, s. 35, http://edunet. amu.edu.pl /mae2012/ 04_Melosik_2012.pdf,
(11.04.2016).
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świata – graczem na rynku medialnym, musi być traktowany
jako podmiot opiniotwórczy, wpływający na sposób postrzegania rzeczywistości. Dobrym przykładem obrazującym dynamikę zdobywania rynku medialnego, poszerzania wpływu na
masowego odbiorcę, jest ekspansja tabloidu „Fakt”, który w latach 2004–2013 znalazł się w grupie najbardziej opiniotwórczych tytułów: zajął 11 miejsce wśród mediów dekady, można
go także odnaleźć w ścisłej czołówce opiniotwórczych tytułów
(8 pozycja)22.
Dane podawane przez Instytut Monitorowania Mediów
ukazują stabilną pozycję „Faktu” na rynku medialnym, co
oznacza, że przewartościowaniu musi ulec sama kategoria
opiniotwórczości. Należy bowiem spojrzeć na nią przez pryzmat dynamicznie zmieniającej się kultury masowej, która
podlega procesom standaryzacji i homogenizacji, co prowadzi
do uproszczenia obrazu świata, „przenoszenia wyrafinowanej
myśli (…) w rejony masowej komunikacji”23.
Wpływ na myślenie zbiorowe mają zatem podmioty, które operują uproszczeniami poznawczymi, stereotypami, fragmentaryzują obraz świata, co zwalnia je z konieczności spojrzenia na świat w kategoriach uogólnienia, systemowego
oglądu, rezygnują z pogłębionych rzeczowych analiz i sięgają po strategię emocjonalizacji przekazu, wzbudzania silnych
emocji.
Warto zatem przyjrzeć się, jak w narracji tabloidu „Fakt”,
który jest niewątpliwie liderem (ze względu na nakład) polskiego rynku prasowego, wyprofilowane zostało pojęcie wolność i jaki przekaz dotyczący jednej z podstawowych kategorii
współczesnego świata jest zawarty na łamach badanej gazety.
Pamiętając o złożoności analizowanego pojęcia w komunikacji, zacznijmy nasze rozważania od przywołania słownikowej
definicji leksemu wolność. Słownik przynosi następującą wykładnię interesującego nas słowa:
> 22 Instytut Monitorowania mediów, Raport: Najbardziej opiniotwórcze
media w 2015, http://www.imm.com.pl/sites/ default/files /raporty/najbardziej_opiniotworcze_media_w_2015.pdf, (11.04.2016).
> 23 M. Drożdż, Mediatyzacja życia – media masowe wobec procesów konwergencji, [w:] Com.unikowanie w zmieniającym się społeczeństwie, M. Niezgoda, M. Świątkiewicz-Mośny, A. Wagner (red.), Nomos, Kraków 2010,
s. 24.

1. niezależność jednego państwa od innych państw w sprawach wewnętrznych i stosunkach zewnętrznych,
2. możliwość podejmowania decyzji zgodnie z własną
wolą, nieskrępowanego działania (…); niezależność osobista,
swoboda; całokształt warunków, stosunków poza więzieniem,
3. prawa obywateli wyznaczone przez dobro powszechne,
interes narodowy i porządek prawny24.
Znaczenia słowa wolność podane w Słowniku języka polskiego odnajdujemy w licznych związkach wyrazowych utrwalonych w polszczyźnie. Zatem można walczyć o wolność ojczyzny lub bronić wolności ojczyzny, bez trudu także
możemy wskazać na narody lub kraje, które odzyskały albo
utraciły wolność ojczyzny. W wymiarze jednostkowym możemy korzystać z wolności, mieć wolność wyboru. Ważne dla nas jest i to, że mamy zagwarantowane wolności obywatelskie oraz wolność osobistą. Oczywistym atrybutem
współczesnych demokracji jest także wolność słowa, wolność wyznania, wolność zgromadzenia oraz wolność sumienia.
Rzeczownik wolność związany jest semantycznie z przymiotnikiem wolny, czego oczywistym potwierdzeniem są zawierające go zestawienia słów, które odbieramy jako idiomy.
Cenimy zatem sobie fakt, że żyjemy w wolnym kraju, a nasz
wolny wybór jest tożsamy z decyzją o sposobie postępowania, bowiem kieruje nami wolna wola25.
Poznanie konturu znaczeniowego słowa wolność utrwalonego w języku polskim pozwala nam ujrzeć we właściwym
świetle narrację w „Fakcie”, która ogniskuje się wokół znaczeń
przez nie niesionych. Podstawą materiałową naszej analizy są
teksty traktujące o wolności, które w tytule czy w lidzie mają
słowo wolność, i zostały zarchiwizowane na stronie internetowej gazety26.
Przyjęty schemat wyszukiwania materiału źródłowego pomija rzecz jasna fakt, że w różnych tekstach, pozornie niezwiązanych z badanym pojęciem, zamieszczonych na stronie in24

M. Szymczak (red.), Słownik języka polskiego, t. III, PWN, Warszawa
1981, s. 749.
> 25 Ibidem.
> 26 Zob.: www.fakt.pl/szukaj?cx=%2Fszukaj&ie=UTF-8&q=wolno%C5%9B%C4%87&sa=Szukaj (08.04.2016).
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ternetowej tabloidu mogą być zawarte rozważania na temat
wolności (takowe komunikaty zostały pominięte w analizie).
Założenie badawcze jest następujące: należy pójść tropem
tytułów, bo są one eksplicytnymi sygnałami intencji komunikacyjnych27, kierują uwagę czytelnika ku tym kwestiom, które z punktu widzenia nadawcy są kluczowe, bowiem podkreśla on za pomocą wybranych słów ich wagę. Tytuły pobudzają
emocje, wpływają jednocześnie na rozumowe postrzeganie
świata. Są instrumentem budowania sugestywnej jego wizji, wszak czytelnik, który tylko skanuje wzrokiem stronę gazety, pobieżnie przegląda jej zawartość, na podstawie tytułu czy lidu kształtuje swoje wyobrażenie o zawartości całych
tekstów. Nieustanne atakowanie jego wrażliwości, uwagi identycznie skonfigurowanymi strukturami syntaktycznymi, w których na stałe są umocowane określone leksemy28,
np. zbrodnia, zabójca, zbrodniarz, bestia czy wolność,
jest narzędziem profilowania obrazu świata, zawiadywania
jego konstytutywnymi wyznacznikami.
Analiza zawartości archiwum tabloidu29 pokazuje schematyczność, przewidywalność zarysowanego obrazu świata. Tabloid, uciekając od pogłębionej refleksji dotyczącej polityki, zagadnień światopoglądowych, złożonych kwestii kulturowych,
uprościł postrzeganie wolności, która została przede wszystkim utożsamiona ze swobodą osobistą. Należy w niej widzieć
– sugeruje tabloid – przeciwieństwo więzienia, zniewolenia.
Wyraźnym potwierdzeniem przyjętej strategii narracji są tytuły artykułów30: „Trynkiewicz wyszedł na wolność”, „Gwałciciele
i mordercy wychodzą na wolność”, „Gwałciciel i morderca Henryk Z. wyszedł na wolność”.
Powtarzalność struktury syntaktycznej w tytułach artykułów mówiących o złoczyńcach wypuszczonych na wolność
27

W. Kajtoch, W świecie tabloidowych nagłówków, „Zeszyty Prasoznawcze” 2009, nr 3–4, s. 25–41.
> 28 M. Hodalska, Kultura strachu w polskiej prasie brukowej, „Zeszyty Prasoznawcze” 2014, nr 3, s. 493–506.
> 29 Zob. hasło wolność na stronie tabloidu: www.fakt.pl/
szukaj?cx=%2Fszukaj&ie=UTF-8&q=wolno%C5%9Bc&sa=Szukaj
(08.04.2016).
> 30 Zob. tytuły artykułów, hasło: wolność, www.fakt.pl/
szukaj?cx=%2Fszukaj&ie=UTF-8&q=wolno%C5%9Bc&sa=Szukaj
(08.04.2016).
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(X wychodzi na wolność) jest eksplicytnym znakiem jednorodnych tematycznie treści niesionych przez teksty. Reprodukcja schematycznej formy podawczej pozwala budować przekaz przewidywalny. Jest ona narzędziem zacieśniającym więź
nadawcy z czytelnikiem, który otrzymuje przekazy odsyłające
do homogenicznego świata, wyznaczonego przez przyswojone już pojęcia, przywołujące znane symbole, idee, obrazy, które mają ściśle określony potencjał poznawczy i aksjologiczny.
Tym samym referowana rzeczywistość jest komunikacyjnie
przyjazna dla odbiorcy, który za każdym razem jest informowany o tym, co już i tak wie, co potrafi odpowiednio zinterpretować.
Obraz świata zarysowany przez „Fakt” jest typowy dla tabloidów, które dążą do wytworzenia uproszczonej wizji rzeczywistości politycznej, ekonomicznej, społecznej, zgodnej ze stereotypowym, potocznym punktem jej widzenia31. Świat zatem jawi
się jako przestrzeń, która jest pełna niebezpiecznych pułapek
czyhających na zwykłego obywatela. Dziennikarze zaś, którzy
kreślą ostrą kreską wizerunki złoczyńców, pisząc jednocześnie
o niemocy państwa nieradzącego sobie z przemocą, stają się
obrońcami ładu, jego strażnikami. Seryjnie zatem w narracji tabloidu pojawiają się doniesienia o bezkarności złoczyńców, których nie ściga państwo, co nakłada na dziennikarzy obowiązek
patrzenia władzy na ręce, tropienia jej zaniechań, piętnowania
posunięć niezrozumiałych z punktu widzenia przeciętnego obywatela. Powtarzające się identyczne wręcz obrazy, z czytelnie
zdefiniowanymi pojęciami pozwalającymi poddać je homogenicznej wykładni, jawią się jako znak, którą można stosunkowo
łatwo pojąć. Czynnikiem wzmacniającym zdolność przyswojenia
przez czytelnika proponowanej wizji jest czytelna (jednorodna)
sfera aksjologiczna – wiarygodnym podmiotem w życiu społecznym staje się gazeta, które stoi na straży ładu, bezkompromisowo piętnuje wszelkie patologie.
Ostra krytyka wymierzona we władzę, deprecjonująca ją,
jest jednocześnie czynnikiem podkreślającym prestiż dziennikarza, który kieruje się w swym działaniu misją służenia społeczeństwu, a to oznacza, że gdy zawodzi państwo, jedynie on
może alarmować społeczeństwo:
>
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Z. Bauer, „Twój głos...”, dz. cyt., s. 3–14..

Kpina! W naszym kraju zwykli obywatele są ścigani nawet za najdrobniejsze przewinienie, a drogowi bandyci
i gwałciciele chodzą sobie na wolności i śmieją się w twarz
policji, prokuraturze i sądom. Czy żyjemy w państwie, które
chroni bestie? Wygląda na to, że tak! Okrutni zwyrodnialcy, którzy zgwałcili 11-letnią dziewczynkę – wolni! Pirat
drogowy, który o mało kogoś nie zabił – wolny! Przechodzą obok nas na ulicy jak gdyby nigdy nic, bo nie ponieśli
żadnej odpowiedzialności za to, co zrobili. A ludzie, którym
w życiu powinęła się noga albo nie mają świadomości tego,
co zrobili? Oni są karani jak najgorsi bandyci. Przykład?
Chory na schizofrenię człowiek zjadł w sklepie batonik
za 99 groszy i trafił do więzienia. Podobnie jak niepełnosprawny 25-latek o umyśle dziecka, który został skazany za
drobne kradzieże. I to ma być wymiar sprawiedliwości?!32

Tabloid, mówiąc o złoczyńcach wypuszczonych na wolność,
identyfikuje się z potocznym punktem widzenia na sprawiedliwość, która jest utożsamiana z nieuchronnością kary za
przestępstwo. Tym samym, powtarzając tezę o niemocy państwa, które nie walczy ze złem, podważa zaufanie społeczne
do jego struktur:
Jak uniknąć aresztu, mimo że według prokuratury zakatowało się człowieka na śmierć? Wystarczy wpłacić poręczenie w wysokości kilku średnich pensji i wychodzi się
zza krat! (…). Dlaczego sąd wypuszcza katów skoro sam
w uzasadnieniu - do którego dotarliśmy - pisze, że zachodzi wysokie prawdopodobieństwo, że oskarżeni popełnili
zarzucony im czyn? (…)
– Nie mogę zrozumieć, że ktoś puszcza wolno morderców
mojego syna. Mało tego, grozi im zaledwie 10 lat więzienia
za sprawę, w której zginął człowiek! - denerwuje się Jerzy
Mieśnik, ojciec nieżyjącego studenta33.
32

www.fakt.pl/wydarzenia/polska/bandyci-i-gwalciciele-chodzasobie-na-wolnosc/3tzet8m (12.04.2016).
> 33 www.fakt.pl/Wystarczy-wplacic-poreczenie-w-wysokosci-kilkusrednich-pensji-i-wychodzi-sie-zza-krat-,artykuly,169989,1.html
(09.04.2016).
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Tabloid, mówiąc o niezrozumiałej bezkarności złoczyńców,
przypominając, że nie sposób pojąć, dlaczego zostali uwolnieni, wskazuje jednocześnie na źródło wzburzenia społecznego.
Otóż ci, którym powierzono zadanie dbania o to, aby zło było
tępione z całą bezwzględnością, stworzyli system prawa, który w powszechnym odczuciu jest nieskuteczny:

wściekłe na tę decyzję i boją się, że Dubieniecki storpeduje
śledztwo. Na razie prokuratorom udało się jedynie wstrzymać decyzję o zwolnieniu Dubienieckiego do czasu rozpatrzenia zażalenia. (…) Takiego obrotu sprawy nie spodziewał się nikt. Prokuratorów i agentów CBA decyzja sądu
wprawiła w osłupienie35.

Od wtorku Mariusz Trynkiewicz (52 l.), morderca i pedofil, jest już wolnym człowiekiem. Zostawił za sobą Zakład
Karny w Rzeszowie i rozpoczął nowe życie. Dokąd pojechał?
Co robi w tej chwili? Czy postara się żyć normalnie, czy
może zacznie szukać potencjalnych ofiar? Tego nie wiadomo! Ale pewne jest, że morderca czwórki chłopców cieszy
się wolnością przez nieudolnych polityków i biurokratyczne, głupie procedury!34

Dziennikarze, mówiąc o niemocy państwa, jego niezdolności do zapewnienia obywatelom poczucia bezpieczeństwa,
sygnalizują, jak wielkim zagrożeniem dla bezpieczeństwa
obywateli jest pobłażanie złoczyńcom. Wskazują na wymiar
personalny niezrozumiałych decyzji organów państwa, uświadamiają, na jakie zagrożenia może być narażony każdy normalny człowiek. Uwolnienie złoczyńcy jest bowiem równoznaczne z utratą wolności przez obywatela, który zaczyna się
obawiać o swoje bezpieczeństwo, nie jest już wolny od strachu. Tabloid przywołuje w tym celu obrazy zaczerpnięte z codzienności, wspólne każdemu czytelnikowi (zob. „spotkamy
ich na ulicy lub w sklepie albo – co gorsza – zostaną naszymi
sąsiadami”):

W relacjach tabloidu niejednokrotnie podkreśla się fakt, iż
decyzje wymiaru sprawiedliwości są niezrozumiałe nie tylko dla przeciętnego obywatela, ale także i dla ekspertów, co
budzi zaniepokojenie, bowiem nieprzejrzyste prawo, brak
jasnych kryteriów jego stosowania rodzą podejrzenie, że
niektóre organa państwowe z niewyjaśnionych przyczyn nie
wywiązują się ze swych obowiązków. A fakt ów powinien
budzić – co presuponuje tabloid – niepokój, bo państwo
niedziałające skutecznie jest psute przez niejasne mechanizmy, niezrozumiałe dla przeciętnego obywatela. Tabloid cel
swój osiąga dzięki presupozycjom (zob.: „Niebywała decyzja
krakowskiego sądu!” lub „Co ciekawe, wspólników mecenasa
nakazał osadzić w areszcie”), emocjonalizacji przekazu (zdania wykrzyknikowe) czy świadomie użytej leksyce („wprawiła w osłupienie”):
Niebywała decyzja krakowskiego sądu! Marcin Dubieniecki (35 l.) podejrzewany przez prokuraturę o kierowanie
grupą przestępczą, pranie brudnych pieniędzy oraz wyłudzenie 13 mln zł z PFRON może wyjść na wolność! Sąd wyznaczył jedynie 600 tys. zł kaucji. Co ciekawe, wspólników
mecenasa nakazał osadzić w areszcie. Prokuratura i CBA są
34

www.fakt.pl/wydarzenia/polska/trynkiewicz-wyszedl-na-wolnosc/
qhme262 (13.02.2016).
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Byli bezwzględni. Z lubością patrzyli na cierpienie swoich ofiar, które z zimną krwią zabijali. Najwięksi polscy
gwałciciele i mordercy w ciągu najbliższych lat wyjdą na
wolność. Mariusz Trynkiewicz (52 l.), Leszek Pękalski (48 l.)
i Grzegorz Płociniak – to bestie w ludzkiej skórze. Będą mogli zamieszkać, gdzie tylko zapragną, być może spotkamy
ich na ulicy lub w sklepie albo – co gorsza – zostaną naszymi sąsiadami. Czy ktoś zagwarantuje nam, że znów nie
zaczną zabijać? Absolutnie nie! Zwyrodnialcy za swoje makabryczne czyny zostali pierwotnie skazani na karę śmierci.
Jednak z powodu amnestii wszystkie kary śmierci zamieniono im na 25 lat więzienia. Właśnie kończą je odbywać.
Przez słabość naszego wymiaru sprawiedliwości dewianci
znów pojawią się wśród nas!36

35

www.fakt.pl/polityka/sad-wypuszcza-dubienieckiego-zakaucja,artykuly,568895 (11.04.2016).
> 36 www.fakt.pl/wydarzenia/polska/gwalciciele-i-mordercy-wychodzana-wolnosc/9phb64t (09.04.2016).
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Rozważania o zagrożeniach ze strony złoczyńców, krytyka niezrozumiałej bezradności państwa, mają wymiar
personalny, wszak łatwiej skojarzyć zbrodnię, jeśli ma ona
konkretne imię lub jest utożsamiana z osobą o wyrazistym
profilu. Walery Pisarek mówiąc o obrazach przemocy, wizji
zła – utrwalonych przez tabloidy – zagrażającego naszemu
światu, widzi w owym fakcie przejaw strategii „udramatyzowanego opowiadania, upraszczającego i personalizującego
stan rzeczy”37. Aby jednak opowieść była bardziej wciągająca, w narracji tabloidu „uwaga skupia się raczej na osobach
niż na ich działaniu”38. Nie dziwią zatem teksty zamieszczone na portalu, które mówią o wypuszczeniu na wolność konkretnych zbrodniarzy:
Janusz Waluś, polski emigrant skazany na dożywocie za dokonanie najgłośniejszego zabójstwa politycznego we współczesnej RPA, może w ciągu najbliższych dni
wyjść na wolność. Partia rządząca zapowiada, że będzie
domagać się jego deportacji do Polski. W czwartek sąd
orzekł, że 63-letni Waluś powinien w ciągu 14 dni, po
ustaleniu wysokości kaucji, zostać zwolniony warunkowo
z więzienia39.

decydowania o swoim losie. Tak pomyślane obrazy wpisują się w wizję rzeczywistości, która przywraca wiarę w ład
świata, elementarną sprawiedliwość. Idea triumfującego
dobra dzięki kontrastowi z dominującym w narracji tabloidu obrazem przemożnego zła ma uświadomić odbiorcy, jaki
świat powinien być, jakimi wartościami powinniśmy się kierować w życiu. Wyznacznikiem językowym owej intencji jest
nacechowane pozytywnie słownictwo („uratować”, „dzielni
lekarze”, „wypuścić na wolność”):
Agnieszka Włodarczyk jest nie tylko uznaną aktorką, ale
także wielką miłośniczką zwierząt. Tym razem mogła przeżyć bliskie spotkanie z najpotężniejszym ptakiem, jakiego można spotkać na naszym niebie. Pod Przemyślem na
Podkarpaciu razem ze swoim parterem oraz załogą kliniki
«Ada» wypuściła na wolność bielika, uratowanego przez
dzielnych lekarzy41.
W czerwcu strażnicy miejscy z Piątkowa uratowali kilka
piskląt pustułek. We wtorek zostaną one zaobrączkowane
i wypuszczone na wolność42.

Tabloid, realizując schematyczny scenariusz narracji, według którego wolność sprowadzona została do schematu: złoczyńca – więzienie – uwolnienie (zazwyczaj niezrozumiałe dla opinii publicznej), niekiedy od niego odchodzi.
Patrzy na wolność jak na wartość pożądaną, utożsamianą
z wyzwoleniem się z okowów, możnością samodzielnego

Wyszukiwarka tabloidu fakt.pl zawiera kilka zaledwie
tekstów zapowiedzianych słowem wolność, które patrzą
na tę kategorię przez pryzmat praw obywateli „wyznaczonych przez dobro powszechne, interes narodowy i porządek
prawny”43. Unikanie analizy złożonych kwestii, wchodzenia
głęboko w dyskurs polityczny jest – jak już wspomniano –
naturalną konsekwencją strategii tabloidu, który proponuje uproszczony obraz świata, świadomie rezygnuje z podnoszenia kwestii o wysokim stopniu złożoności, polaryzujących
zazwyczaj opinię publiczną. Trawestując ironiczną uwagę
Bourdieu44, że telewizja nie jest w stanie zakomunikować niczego ważnego, można stwierdzić, że i tabloid, który operuje

> 37 W. Pisarek, Wstęp do nauki o komunikowaniu, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 134.
> 38 Ibidem.
> 39 www.fakt.pl/wydarzenia/swiat/rpa-zabojca-chrisa-haniego-januszwalus-wyjdzie-na-wolnosc/eh03e0d (08.04.2016).
> 40 www.fakt.pl/wydarzenia/polska/krakow/byly-senator-aleksanderg-wyjdzie-na-wolnosc/rn2ehmw (07.04.2016).

> 41 www.fakt.pl/wydarzenia/polska/agnieszka-wlodarczyk-wypuscilana-wolnosc-orla-bielika/jrqkqdx (06.04.2016).
> 42 www.fakt.pl/wydarzenia/polska/poznan/uratowane-piskletawroca-na-wolnosc/8m0ynd5 (05.04.2016).
> 43 M. Szymczak (red.), Słownik języka polskiego, t. III, PWN, Warszawa
1981, s. 748.
> 44 P. Bourdieu, O telewizji. Panowanie telewizji, PWN, Warszawa 2009.

Biznesmen Aleksander G., były senator podejrzany
o podżeganie do zabójstwa poznańskiego dziennikarza Jarosława Ziętary, opuścił areszt. Wcześniej z więzienia zwolniono dwóch byłych ochroniarzy Aleksandra G40.
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krótkimi tekstami skonstruowanymi w taki sposób, aby nie
wgłębiać się w żadną istotną kwestię, realizuje strategię
komunikacyjną polegającą na tym, by jedynie informować
i powierzchownie komentować. Odbiorca oczekujący wglądu w pogłębiony obraz świata, takowego w tabloidzie po
prostu nie znajdzie. Dlatego też nie dziwią artykuły zamieszczone na platformie fakt.pl, które, mówiąc o wolności mediów w związku ze sporem politycznym dotyczącym ich roli
w życiu publicznym, jedynie referują zdarzenia, nadając im
rangę faktów medialnych.
To już kolejne manifestacje zorganizowane przez Komitet Obrony Demokracji. Tym razem, przeciwko zmianom w mediach publicznych, protestowano w kilkunastu miastach w Polsce, m.in. w Warszawie, Poznaniu,
Łodzi czy Krakowie. (…) - Spotykamy się dzisiaj, bo zagrożona jest wolność mediów, zagrożona jest demokracja. Media są ważnym bezpiecznikiem dla demokracji.
Jeśli media nie będą mogły patrzeć władzy na ręce, to
obywatele nie będą wiedzieć, co władza robi - powiedział tuż przed rozpoczęciem demonstracji lider KOD,
Mateusz Kijowski45.
Organizacja Reporterzy bez Granic po raz kolejny
sprawdziła jak ma się wolność prasy we wszystkich regionach świata. Polska wypadła dość blado na tle innych krajów. (…) wyprzedzają nas nawet RPA, Ghana
i Burkina Faso! (…) Skąd tak słaby wskaźnik wolności prasy w Polsce? Jak argumentują reporterzy RsF, to
przez zmianę władzy zagrożona jest «wolność mediów
i pluralizm» w Polsce. Organizacja pisze w raporcie, że
„krótko po wygranych wyborach w 2015 r. konserwatywny PiS przyjął ustawę medialną upoważniającą rząd
do powoływania i odwoływania szefów państwowego
radia i telewizji46.

45

www.fakt.pl/wydarzenia/polska/manifestacje-kod-u-w-obroniemediow-publicznych/pwphhs6 (06.04.2016).
> 46 www.fakt.pl/wydarzenia/polityka/wolnosc-prasy-w-polsce-niejest-najlepiej/g9yq6h4 (09.04.2016).
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Komitet Obrony Demokracji i sejmowa opozycja biją na
alarm: dzięki nowej ustawie o policji służby będą bez kontroli inwigilować każdego! A wielu internautów wieści, że
to koniec wolności w sieci. Czy mają rację?47

Analiza tekstów zamieszczonych na portalu fakt.pl, które w tytule czy lidzie mają słowo wolność48, ukazuje czytelną strategię komunikacyjną tabloidu. Jej formuła jest znana, opisało ją wielu badaczy49. Warto jednak przyjrzeć się,
jak tabloid, zawężając widzenie wolności – która, jak wykazaliśmy, ma złożoną językową definicję, jest jednocześnie
przedmiotem pogłębionych analiz w różnych dyskursach –
potrafi zarządzać wykreowanym obrazem świata, narzucać
go swemu odbiorcy.
Należy zatem stwierdzić, że wolność jako antynomia zniewolenia, uwięzienia jest ujęta w schemat opowieści podporządkowanej kulturze strachu (Culture of Fear)50, według
której przeciętny obywatel jest nieustannie narażany na ataki potężnych sił zrodzonych nie tylko przez świat natury, ale
także i kultury. Wadliwość systemu społecznego – o czym
przekonuje tabloid – rodzi szereg patologii, wśród których
można wymienić m.in. akty agresji, przemocy, falę przestępstw. W świetle przyjętej optyki szczególnym zagrożeniem ładu społecznego są osoby naruszające prawo, będące
złoczyńcami. Teksty nagłaśniające zbrodnie, historie zbrodniarzy, mówiące niejednokrotnie o bezsilności państwa, które nie jest w stanie zapewnić bezpieczeństwa obywatelom,
są przejawem czytelnej strategii tabloidu polegającej na:
„budzeniu zaufania do siebie samych – kosztem zaufania do
świata, o którym mówią”51.

47

www.fakt.pl/wydarzenia/polityka/czy-ustawa-o-policji-zagrazawolnosci-w-internecie/hb068ch (27.02.2016).
> 48 Słowo owo wpisane do wyszukiwarki portalu wskazuje stosowne
teksty.
> 49 I. Kamińska-Szmaj, T. Piekot, M. Poprawa (red.), Oblicza Komunikacji
3, Tabloidyzacja języka i kultury, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010.
> 50 F. Furedi, Culture of Fear Revisited: Risk-taking and the Morality of Low
Expectation, Continuum, New York 2009.
> 51 Z. Bauer, „Twój głos...”, dz. cyt., s. 13.
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Uproszczony obraz rzeczywistości społecznej oparty jest
na prostej dychotomii: złoczyńcy, którzy w niezrozumiały dla
przeciętnego obywatela sposób wychodzą na wolność, są
symbolem nieporadnego państwa, panoszącego się zła, a synonimem dobra jesteśmy my, czyli dziennikarze, którzy tropią
nieprawość, oraz czytelnicy tabloidu utwierdzani w przekonaniu, że mówienie o odzyskanej przez zbrodniarzy wolności,
piętnowanie nieprawości jest opowiedzeniem się po stronie
zdrowych reguł demokracji.
Przekaz płynący do odbiorcy jest zręcznie spreparowany.
Teksty cechuje krótka, łatwo przyswajalna forma, która nie
wymaga od odbiorcy szczególnych kompetencji czytelniczych.
Kwestie problemowe zostają umiejętnie zastąpione prostymi
(realizującymi ten sam scenariusz) historyjkami. Ich powtarzalność kieruje uwagę odbiorcy ku kwestiom dobrze już poznanym, jest narzędziem budowania schematycznego obrazu
świata, w którym podstawowe, przesądzające o jego profilu
ontologicznym, pojęcia są dobrze opisane i powszechnie zaakceptowane.
W przyjętym schemacie kategoria prawdziwości schodzi na
plan dalszy, liczy się medialność spektaklu, który jest w tym
samym kształcie nieustannie ponawiany przez tabloid, co
sprawia, że wykreowany obraz świata jest przyjazny poznawczo dla masowego odbiorcy – wszystko jest jasne, zrozumiałe, czytelny rozkład ról, przypisanie im wyrazistego konturu
semantycznego, czynią przekaz przewidywalnym, łatwym do
zaklasyfikowania, włożenia w określoną domenę wykreowanej wizji rzeczywistości.
Czynnikiem wzmacniającym wyrazistość, sugestywność
przekazu medialnego jest odpowiednio sprofilowany język.
Tabloid sięga po proste, nacechowane słownictwo, często stosuje schematyczne struktury syntaktyczne – ich powtarzalność jest eksplicytnym sygnałem jednorodności kursu tematycznego.
Obraz wolności zarysowany w tekstach zamieszczonych
na portalu fakt.pl jest wytworzony zgodnie z recepturą stosowaną powszechnie przez tabloidy. Odwoływanie się do
uproszczeń, sięganie po stereotypy, fragmentaryzacja obrazu świata, koncentrowanie się na konkretnych faktach czy
osobach, emocjonalizacja przekazu eliminują konieczność
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spoglądania na świat przez pryzmat złożonych poznawczo filtrów. Umiejętnie zrealizowana schematyczna narracja właściwa dla potocznego (antropocentrycznego) punktu
widzenia – wpisująca się w obowiązujące w kulturze masowej miałkość analiz, opisów, ubogi zestaw idei, tematów52
- przyzwyczaja czytelnika tabloidu do powierzchownej wizji rzeczywistości i, uzależniając go od niej, staje się narzędziem władzy. Bowiem ten, kto profiluje pojęcia kluczowe
dla rozumienia świata, ma ogromny wpływ na życie tych,
którzy, będąc zależni od konkretnego dyskursu, zapewne
nie zauważają, że znaleźli się we władzy spreparowanego
obrazu.

An abstract
Jerzy Biniewicz, The image of liberty in language and
discourses (on the example of ‚Fact’ tabloid)
Because of the complexity of this phenomenon, in respective discourses liberty is not always perceived in the same
way. This problem gets a particular meaning when one tries
to look at the image of liberty created in social discourse
subject to intensive mediatization. The mechanism leads to
multiple cognitive simplifications, creating (for the mass receipient) the picture of the the world in which a cathegory
such as freedom is subject to semantic and pragmatic pressure of new concept grid. The starting point in this considerations is noticing that through a language a participant of
communication interprets the reality what means that a language is not a mirror of reality but a tool reflectiong it. The
research material comes from the content of ‚Fact’ tabloid, a
lider (in terms of edition) on a Polish press market. The objective of this text is to find out the profile of the notion of
liberty created in this magazine.
52
M. Czyżewski, S. Kowalski, A. Piotrowski (red.), Rytualny chaos. Studium dyskursu publicznego, Wydawnictwo Areus, Kraków 1997; A. Giddens,
Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce nowoczesności, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2001; I. Kamińska-Szmaj, T. Piekot, M. Poprawa
(red.), Oblicza Komunikacji 3, Tabloidyzacja języka i kultury, Wydawnictwo
Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010; M. Niezgoda, M. Świątkiewicz-Mośny, A. Wagner (red.), com.unikowanie w zmieniającym się społeczeństwie, Nomos, Kraków 2010.
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MIESZKANIE WYPEŁNIŁO SIĘ ŚWIATŁEM,
CZYLI O (POZORNEJ) WOLNOŚCI W MIESZKANIU ESTETYCZNYM
Kamilla Biskupska

Granice wolności w ponowoczesnym świecie to w dużej
mierze granice konsumpcji – siły wiążącej życie społeczeństw
Zachodu oraz głównego kreatora tożsamości jednostek1. Świat
konsumpcjonizmu opiera się na wolnościowych mirażach,
obietnicach „smakowania życia”: bycia, kim się chce, robienia, co się chce – doświadczania pełnej wolności wyboru. Wolność ta jest jednak iluzoryczna – sama konsumpcja jest przymusem, od którego nie można uciec pod karą wykluczenia
społecznego: „Bombardowani ze wszystkich stron pouczeniami, że o ile chcą zdobyć lub zachować pozycję społeczną, na
której im zależy, spełnić swój obowiązek społeczny i ochronić
poczucie własnej wartości, jak również być uznani za osoby
wszystko to czyniące, winni nabyć ten czy ów produkt – konsumenci obu płci, wszelkiego wieku i jakiejkolwiek społecznej
pozycji, poczują się osobami niedoskonałymi, ułomnymi i niższego rzędu, jeżeli nie pospieszą z odpowiedzią na wezwanie”2. Tak więc możliwość „korzystania z życia” określają nie
tylko dostępne jednostce zasoby (finansowe, kulturowe), ale
przede wszystkim oczekiwania społeczne odnośnie do sposobu i przedmiotu konsumpcji. Oczekiwania te powodują, że
jednostki wkładają wiele wysiłku w materialną oprawę swojego życia – t o ż s a m o ś ć n a p o k a z 3.
Przedmiot badań
Ważnym aspektem konsumpcjonizmu, drogowskazem
umożliwiającym właściwą (nagradzaną społecznie) konsumpcję jest rozbudowany medialny system ekspercki – m.in.
1

Zob. K. Romaniszyn, Rzecz o pracy i konsumpcji. Analiza antropologiczna, Nomos, Kraków 2007, Z. Bauman, Konsumowanie życia, przeł. M. Wyrwas-Wiśniewska, Wyd. UJ, Kraków 2009.
> 2 Z. Bauman, Konsumowanie…, op. cit., s. 64.
> 3 K. Romaniszyn, op. cit., s. 125.
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wskazujący, co posiadać (zawłaszczać według Zygmunta Baumana4), gdzie jeździć na wakacje, co czytać, jeść, na jakie zajęcia dodatkowe chodzić czy posłać dzieci – wszystko według scenariusza preferowanego (pożądanego) przez jednostkę stylu
życia, odpowiedniego dla podtrzymania/podwyższenia posiadanego przez nią miejsca w społeczeństwie konsumpcyjnym.
Znaczącym wątkiem eksperckiej sieci są magazyny lifestylowe
(czasopisma o wnętrzach, podróżach, kulinariach czy aktywności fizycznej), zawierające propozycje odpowiednich sposobów
opowiadania siebie.
Obiektem mojego zainteresowania w tym artykule są
czasopisma o wnętrzach, których jednym z głównych zadań jest pomoc czytelnikom w konsumpcyjnie racjonalnym
urządzeniu przestrzeni mieszkalnej – tak by ona jak najlepiej manifestowała posiadaną (postulowaną) pozycję społeczną5. Ważnym aspektem periodyków wnętrzarskich jest
stałe aktualizowanie potrzeb dekoratorskich czytelników
zgodnie ze zmieniającą się modą, bo – jak pisze Bauman –
istotą konsumpcjonizmu nie jest kupowanie i przechowywanie, ale wyrzucanie rzeczy, gdyż to dopiero powoduje, że
produkt narodowy brutto rośnie: „Pierwotny cel pogoni za
szczęściem, obecnie już zarzucony, gospodarce konsumpcyjnej zwiastowałby największy z kłopotów: stagnację obrotu
towarów, powstrzymanie lub wygaśnięcie konsumenckiego
zapału do zakupów […]. Bez pędu do pozbywania się i wyrzucania, pragnienie zawłaszczania i posiadania groziłoby
przyszłą katastrofą”6.
4

Z. Bauman, Konsumowanie…, op. cit.
Zob. M. Jacyno, Mieszkanie i »moralna architektura« kultury indywidualizmu, [w:] Co to znaczy mieszkać. Szkice antropologiczne, red. G. Woroniecka, Trio, Warszawa 2007.
> 6 Z. Bauman Z., Konsumowanie…, op. cit., s. 45.
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Czasopisma o wnętrzach kierowane są do osób o rozwiniętych możliwościach konsumpcyjnych, świadomych,
że ich mieszkania świadczą o posiadanej przez nich pozycji społecznej. Magazyny te są więc lekturą dla trzydziestoczterdziestolatków, mieszkańców dużych miast, którzy chcą
i mogą (a nawet muszą), nie tylko odpowiednio wyglądać,
lecz także mieszkać – właścicieli m i e s z k a ń e s t e t y c z nych.
Termin m i e s z k a n i e e s t e t y c z n e zawdzięczam
pracom Doroty Rancew-Sikory oraz Grażyny Woronieckiej.
Pierwsza z wymienionych badaczek użyła terminu d o m e s t e t y c z n y na określenie praktyk zamieszkiwania wyłaniających się z analizy czasopisma wnętrzarskiego „Cztery Kąty”7. Druga z autorek następująco nakreśliła we wstępie do
zredagowanej przez siebie publikacji Co znaczy mieszkać.
Szkice antropologiczne bohaterów zebranych artykułów:
„mieszkańcy miast o znacznej skłonności do refleksyjności,
traktują swoje życie jako szansę na ekspresję i autokreację,
a mieszkanie jako jedno z pól ich działania”8. Opis ten odpowiada charakterystyce większości bohaterów artykułów
w magazynach wnętrzarskich.
Podstawą niniejszej analizy są prezentacje mieszkań zamieszczone w czasopiśmie wnętrzarskim „M jak Mieszkanie”
(MjM). Analizą objęłam wszystkie wydania z 2015 roku – ogółem jest to czterdzieści sześć prezentacji mieszkań9. Przedmiotem analizy są wyłącznie wnętrza realnie istniejące i użytkowane, pominęłam zatem stylizacje przygotowywane przez
redaktorki pisma dla zaprezentowania nowych trendów wnętrzarskich. Wybrałam do analizy magazyn z niższej półki cenowej – w przyjętym przeze mnie założeniu – skierowany do
najszerszej grupy odbiorców.
Istotnym elementem zebranego materiału, do którego
będę odwoływała się w poniższym artykule, jest wyróżniona
7

D. Rancew-Sikora, Dom estetyczny jako dom indywidualny, [w:] Co to
znaczy mieszkać…, s. 48.
> 8 G. Woroniecka, Wstęp, [w:] Co to znaczy mieszkać…, s. 17.
> 9 Dla przejrzystości analizy badałam jedynie artykuły dotyczące mieszkań ulokowanych w Polsce. W wydaniu październikowym MjM redakcja
umieściła opowieść o lizbońskim apartamencie dwójki Portugalczyków (nr
10, s. 48–56), natomiast w grudniu prezentację alpejskiego domu francuskiej rodziny (nr 12, s. 30–43).
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przez redakcję część tekstu – określam ją mianem wizytówki.
Jest to istotna dla opowieści o mieszkaniu estetycznym, wyróżniona w strukturze artykułu krótka charakterystyka mieszkańców, najczęściej dookreślona portretowym zdjęciem gospodarzy. Notki te określam mianem wizytówek, bo też taką
formę wizualną przyjmują. Jest to kilkuzdaniowy tekst, często
ze zdjęciem, wyróżniony wizualnie – w ramce, sformatowany
większą i odmienną czcionką niż właściwy tekst, umieszczony
w górnej (lepiej widocznej) części strony. Te komunikaty, bardziej do oglądania niż czytania10, nie nawiązują na ogół (poza
dwoma wyjątkami) do tematyki urządzania mieszkania. Wiele
natomiast mówią o sposobie, w jaki „M jak Mieszkanie” konstruuje sylwetki bohaterów swoich artykułów – dwa następne podpunkty artykułu będą poświęcone analizie właśnie wizytówek.
Mieszkanie – oaza wolności
Współczesny, kulturowy wizerunek europejskiego domu
jest wynikiem kilku setek lat przeobrażeń (postrzegania) przestrzeni mieszkalnej, w wyniku której dom stał się
miejscem prywatnym, intymnym i uwalniającym jednostkę od obowiązków i trudów świata zewnętrznego. W zarysie, ewolucja ta przebiegała od średniowiecznego domu
rzemieślnika – jednego wspólnego dla wszystkich mieszkańców pomieszczenia, pozbawionego cech prywatnych,
spełniającego głównie funkcję schronienia przed deszczem
i (w ograniczonym zakresie) zimnem do XIX-wiecznego
mieszczańskiego domu wypełnionego miękkimi sofami,
grubymi tkaninami, solidnymi meblami i przede wszystkim, w miarę możliwości, odrębną przestrzenią dla każdego z domowników11.
10

Określam ten element przekazu wizualnym, ponieważ ze względu na
swe uproszczenie i estetyzację należy on do oglądanej części przekazu – podobnie, jak tytuł artykułu, lid i wszelkie śródtytuły (zob. T. Piekot, Dyskurs
polskich wiadomości prasowych, Universitas, Kraków 2006).
> 11 Według Witolda Rybczyńskiego przestrzeń domu zaczęła ewoluować
w stronę prywatności i intymności w XVI wieku w holenderskich domostwach. Holendrzy byli pierwszymi europejskimi domatorami, którzy tak
kochali swoje domy, że posiadali nawet ich dokładne miniaturowe kopie.
Mieszkańcy Niderlandów jako pierwsi w Europie uznali swoją prywatność
za istotną wartość, przykładowo: w swych domach wydzielali część (najczęściej piętro) dostępną tylko dla domowników, ograniczyli ilość służby (do
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Wypracowywany przez ostatnie kilkaset lat mit pełnej wolności jednostki we własnej, prywatnej przestrzeni mieszkania jest jednym z wątków „wolnościowych” podejmowanych
przez magazyn MjM. Wątek ten ma skromną objętościowo, ale
bardzo ciekawą i wartą omówienia postać. Redakcja implikuje swobodę w mieszkaniu przede wszystkim na płaszczyźnie
wizualnej – za pomocą zdjęć przedstawiających gospodarzy
mieszkań estetycznych. Większość bohaterów artykułów, których widać (bo nie wszyscy ujawniają swój wizerunek12), jest
prezentowanych na zdjęciach portretowych (ujęcie od pasa
w górę) i/ lub w szerokim planie: cała sylwetka z widocznymi w tle fragmentami mieszkania. Konotacjami sygnalizującymi nieskrępowanie i swobodę związaną z „byciem w domu” są
jednej osoby) i zastosowali w swych oknach okiennice [zob. W. Rybczyński,
Dom. Krótka historia idei, Karakter, Kraków 2015]. Historyk Richard Sennett
odnajduje początek współczesnego myślenia o domu w tym samym momencie historycznym, opiera on jednak kulturową konstrukcję (za)mieszkiwania na protestanckim, a dokładniej purytańskim, systemie wartości:
„Idealizacja domu przez purytan, jako miejsca otrzymywania i dawania miłości, ciepła, bliskości, poczucia bezpieczeństwa i stabilności oraz urzeczywistnienia siebie w autentyczności i wolności jest zarazem bezpośrednią
krytyką świata zewnętrznego jako świata obowiązków, terroru, wyzwań
i zwątpienia. Dom nie stanowi więc tego, co ocalało po tradycyjnym świecie, ale został stworzony przez purytan jako przeciwwaga dla nowoczesnego, zracjonalizowanego świata” (M. Jacyno, Mieszkanie i…, op. cit., s. 33–
34; zob. R. Sennett, The Conscience of the Eye. The Design and Social Life of
Cities, Publisher, New York–London 1990).
> 12 Bardzo ciekawym wątkiem badawczym, niestety niemieszczącym
się w głównej tematyce tego artykułu, jest analiza, kto jest w ogóle portretowany przez MjM. W większości przypadków do zdjęć pozują kobiety – te, które żyją w związkach – w 18 przypadkach do prezentacji mieszkania dołączone są portrety ich gospodyń. Para gospodarzy przedstawiona
jest 6 razy – poza jednym przypadkiem są to zdjęcia wykonywane w kuchni
(aneksie kuchennym). Kobiety mieszkające samotnie są niewidzialne – na
siedem prezentowanych mieszkań kobiecych, tylko jedna gospodyni zgodziła się na umieszczenie swojego wizerunku w artykule. Warto również zaznaczyć, że kobiety często pokazane są aktywnie, w działaniu – ukazywane są w ruchu (rozmazane sylwetki), gdy przemieszczają się po pokoju lub
stoją przy stole (kulturowym sercu domu) gdzie poprawiają ułożenie kwiatów lub nalewają herbatę do filiżanek. Portretowani mężczyźni przyjmują
statyczne pozy i najczęściej udają, że nie spostrzegają obecności fotoreportera – na 10 ogółem sfotografowanych mężczyzn (samotnie i z partnerkami) 4 „zauważa” fotografa, dla porównania w obiektyw nie patrzą tylko 2
z 25 ogółem sfotografowanych kobiet. Mężczyźni fotografowani w parze
spoglądają na swoje partnerki, wskazując w ten sposób, że to one są bohaterkami opowieści. Fotografowani samotnie udają, że pracują (przy biurku,
z komputerem).

ubrania gospodarzy. W zebranym materiale dominuje ubiór,
który w kulturze Zachodu definiowany jest jako nieformalny,
wygodny – wręcz uniform zwyczajności13– dżinsy i bawełniany (bardzo często biały) podkoszulek. Strój ten (czasem z drobnymi korektami w kolorze lub kroju) obowiązuje wszystkich
właścicieli mieszkań, niezależnie od sugerowanego samym
mieszkaniem (jego wielkością, usytuowaniem czy wreszcie
wykończeniem) poziomem zamożności. Swojskość i wygoda
konotowane ubiorem podkreślane są bardzo często bosymi
stopami fotografowanych osób.
Wolność konsumenta
Mieszkania prezentowane w magazynach wnętrzarskich
wydają się ostoją wolności wedle kryteriów współcześnie najważniejszych – mają być świadectwem pełnej (nieograniczonej) i prawdziwej (pokazującej tożsamość mieszkańców)
konsumpcji. Z treści artykułów wyłania się obraz osób ukierunkowanych na siebie – skupionych na dającym się zaobserwować i ocenić (nagrodzić) uatrakcyjnianiu własnego życia.
Przykładowo, analizowane wizytówki wypełnione są wyliczeniami realizowanych przez gospodarzy aktywności w czasie
poza pracą zawodową14. Redakcja MjM szczególnie akcentuje
zamiłowanie mieszkańców do gotowania, aktywności fizycznej oraz podróży15:
13

Dla Pawła Szaroty jest to strój obecnie wręcz przezroczysty kulturowo: „Dziś dżinsy nie znaczą już prawie nic, lub bardzo mało, noszą je starzy i młodzi, kobiety i mężczyźni, kloszardzi i snobi, którzy zakładają dżinsy
z designerską metką. Pozostało skojarzenie z luzem i młodzieńczością, ale
tak rozrzedzone, że trudno mówić o wyrazistym, czytelnym komunikacie.
Kiedyś było całkiem inaczej, nie tylko zresztą w Polsce” (P. Szarota, Od skarpetek Tyrmanda do krawata Leppera. Psychologia stroju dla średnio zaawansowanych, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008,
s. 117).
> 14 Warto zauważyć, że nastąpiła istotna zmiana kulturowa redagowania omawianej wizytówki. Jeszcze w 2007 roku Maciej Brosz opisywał ją
następująco: „Wspomniana metryczka obejmuje na ogół skąpe informacje: jaki zawód wykonuje właściciel, jak długo trwał remont, gdzie zlokalizowane jest mieszkanie – przystosowanie mieszkania do użycia, jaki był
jego koszt”; M. Brosz, (Za)mieszk(iw)anie. Przestrzeń konstruowana, [w:] Co
to znaczy mieszkać…, s. 75.
> 15 Ze względu na ograniczoną ilość miejsca zdecydowałam się na podawanie maksymalnie trzech cytatów dla zobrazowania wskazanego argumentu.

>
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Iza. Razem z mężem Krzysztofem pracują w branży filmowej […]. Kochają podróże oraz kuchnię azjatycką.
W tym roku planują wypad na Mauritius [nr 8, s. 84].
Łukasz. Pracuje w firmie handlowej. Uprawia sporty, kocha podróże. Razem z Anią jeżdżą na rowerowe wycieczki.
Lubią też wspólne eksperymenty kulinarne [nr 11, s. 39].
Karolina. Od zawsze fascynowała się ruchem i sportem.
W rodzinnym mieście ukończyła Państwową Szkołę Baletową. Była gimnastyczką sportową i zawodową tancerką
[…]. Założyła pierwsze w Polsce profesjonalne studio pilates. Uwielbia podróżować po świecie, a szczególnie upodobała sobie Berlin i Kalifornię, gdzie surfuje po falach oceanu
[nr 6, s. 49].

Podkreślanie tych właśnie czynności jest znaczące społecznie – wraz ze świadomym podejściem do przestrzeni
mieszkania (estetycznego), tworzą one współczesne kryteria
przynależności do klasy średniej: „Troska o ciało, zabiegi odmładzające, kulinaria, ogród i aranżacja wnętrz – to treści i zakres promowanej autokonstrukcji jednostki, pośrednio wskazującej na to, gdzie dokonuje się proces indywidualizacji i jaki
styl życia pozwala na zakwalifikowanie siebie do klasy średniej”16. Szczególnie akcentowana przez redakcję jest nieograniczona finansami czy odległościami mobilność właścicieli
mieszkań estetycznych:
Irena jest prawnikiem w niemieckiej kancelarii, a Maciek
prowadzi agencję PR-owo-marketingową. Lubią wspólnie
szusować na nartach, najlepiej w szwajcarskim Laax albo
francuskim Auron. W przyszłości chcą wziąć udział w heliskiing w Kanadzie (ekstremalne narciarstwo poza uczęszczanymi trasami zjazdowymi) [nr 2, s. 35].

Możliwość realizowania dalekich, ekscentrycznych często,
podróży jest biletem wstępu do niewielkiej grupy uprzywilejowanych, wolnych konsumentów: „Przywilejem ludzi władzy
>

22

16

M. Jacyno, Mieszkanie i…, op. cit., s. 40.

jest dzisiaj swoboda podróżowania, a nie kurczowe trzymanie
się rzeczy uznanych za atrakcyjne ze względu na ich niezawodność i solidność – a więc masywność, ciężar i wytrzymałość”17.
Magazyn „M jak Mieszkanie” bardzo rzadko wspomina
o kosztach zakupu czy urządzenia mieszkania, ponoszonych
opłatach, zadłużeniu mieszkańców. Samo słowo „kredyt” pojawia się tylko w jednym fragmencie:
Anna. Z wykształcenia socjolog, zawodowo zajmuje się
projektami IT. Kocha architekturę Torunia, uwielbia czytać
książki, przebywać nad wodą i spotykać mądrych ludzi.
Jaka sama twierdzi, jest uzależniona od kotów, hummusu
i kredytu [nr 5, s. 113].

Redakcja MjM nie podejmuje wątku radzenia sobie z podjętym zadłużeniem, kilkakrotnie jedynie pojawia się informacja,
że wybrano elementy wyposażenia, kierując się „ograniczonym budżetem”, ale nawet w takich przypadkach redakcja argumentuje na korzyść takiego rozwiązania:
Chociaż właściciele lubią naturalne drewno, w urządzaniu łazienki przeważyły względy praktyczne i ekonomiczne.
Meble są oklejone imitującym dębowe drewno laminatem,
a podłogę pokrywają winylowe panele, niedrogie, łatwe
w montażu i odporne na wilgoć [nr 4, s. 84].

Co ciekawe, elementy „ekonomiczne” w przestrzeni mieszkania, wybrane z konieczności, są niewidzialne – nie ma ich
na zdjęciach obrazujących mieszkanie.
Wolność singla
Około jednej trzeciej analizowanych właścicieli mieszkań
estetycznych to osoby mieszkające w pojedynkę, niezaangażowane w trwały związek (jeśli bohaterka/bohater artykułu ma partnera/partnerkę życiową, z którą nie mieszka, osoba ta pojawia się w opowieści – choć nie na zdjęciu). Redakcja
17

Z. Bauman, Płynna nowoczesność, przeł. T. Kunz, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2006, s. 23; zob. D. Morley, Przestrzenie domu. Media, mobilność i tożsamość, przeł. J. Mach, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa
2011.
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podkreśla również, że mimo że żyją w pojedynkę, nie są samotni:

i okolice). Jest wyśmienitym kucharzem, kultywującym rodzime tradycje kulinarne [nr 6, s. 22].

Bartek. Odkąd zamieszkał na Muranowie, stał się miłośnikiem tej dzielnicy. W czasie wolnym spaceruje po okolicy, podziwia jej architekturę, odwiedza ulubione miejsca.
Z pasją ćwiczy jogę oraz jeździ konno. W mieszkaniu często
przyjmuje rodzinę i przyjaciół, częstując ich przyrządzonymi przez siebie daniami [nr 5, s. 33].

Nie mam szalonych hobby typu nurkowanie – śmieje się
Ania. – Życie prowadzę raczej spokojne: dużo pracuję, lubię
podróże, książki, spotkania z rodziną i przyjaciółmi – dodaje [nr 8, s. 38].

Mieszkanie zapracowanej dziewczyny sprzyja wyciszeniu. Anna ma tu wszystko co kocha – pamiątki z podróży,
książki, zieleń za oknem i… siostrę w sąsiednim bloku.
Do niedawna mieszkały w jednym pokoju, dziś wpadają do
siebie na kawę – w kapciach i dresie [nr 8, s. 37].

Co więcej, nie ma znaczących różnic w konstruowaniu charakterystyk osób żyjących w związkach i w pojedynkę. W przypadku bohaterów posiadających stałych partnerów czy dzieci,
osoby te najczęściej nie współuczestniczą w tworzeniu narracji
o mieszkaniu:
Lidka. Projektuje ubrania dla znanej marki odzieżowej.
Osoba ze zmysłem artystycznym. Mieszka na krakowskim
Zabłociu z partnerem Adamem. W jej otoczeniu zawsze panuje doskonały porządek [nr 7, s. 60].

Agnieszka. Z wykształcenia jest antropologiem kultury.
Od dłuższego czasu spełnia się jako dziennikarka sportowa.
W wolnym czasie zbiera pomysły wnętrzarskie. Wykorzystuje je u siebie w domu lub udostępnia znajomym. Z podróży przywozi zarówno pamiątkowe przedmioty, jak i inspiracje kulinarne [nr 1, s. 79].

Judyta. Specjalistka od zupy tajskiej, kremu brokułowomarchewkowego, dań jednogarnkowych i koktajli. Zwolenniczka wnętrz surowych i przedmiotów prostych, ale solidnych. Z wykształcenia architekt. Mieszkanie oraz pracę
dzieli z chłopakiem Piotrem [nr 7, s. 82].

Single są przedstawiani – jak wszyscy gospodarze mieszkań estetycznych – jako osoby bardzo aktywne zawodowo
i społecznie18, zadowolone z życia. Nie ma różnicy w konstruowaniu portretów singielek i singli, poświęcają się oni podobnym działaniom – ruchowi, podróżowaniu i gotowaniu:
Damian. Do niedawna trenował boogie-woogie (taniec
wywodzący się z amerykańskiego jazzu). Wciąż jeździ na
zawody, ale jako kibic, nie uczestnik […]. Jest urzędnikiem. Wolny czas spędza, podróżując – daleko (głównie na
południe Europy) i blisko (rowerem, zwiedzając Warszawę
18
Jak pokazują badania, single ze względu na brak zobowiązań i większą ilość czasu są bardziej aktywni fizycznie, turystycznie i kulturalnie niż
ich „urodzinnieni” rówieśnicy; A. Żurek, Single. Żyjąc w pojedynkę, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2008, A.P. Lubowiecki-Vikuk, Znaczenie kultury fizycznej i turystyki w zdrowym życiu osób samotnych, [w:] Singlizm.
Nowy styl życia w ponowoczesnym świecie, red. K.L. Kuklińska, Trio, Warszawa 2013.
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Marta. Prawniczka o artystycznych zainteresowaniach
[…] urlopy spędza aktywnie: jeździ na rowerze, na nartach, nurkuje. Dużo podróżuje. Jej hobby to wyszukiwanie staroci, literatura i fotografia. Mama 4-letniego Jasia
[nr 2, s. 52].

Współmieszkańcy to też najczęściej osoby niewidzialne –
albo nie są przedstawiane na zdjęciach, albo są ujęte w taki
sposób, że nie było widać ich twarzy.
Wolność przestrzeni i efekt lekkości19
Wszystkie zebrane przeze mnie prezentacje mieszkań konsekwentnie dzielą ten sam scenariusz powstawania i ce>

19

MjM 2015, nr 4, s. 24.
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chy ostatecznego wyglądu. Na tę wewnętrzną sprzeczność indywidualizmu zwróciła uwagę Dorota Rancew-Sikora, formułując pojęcie p o z o r n e j i n d y w i d u a l n o ś c i : „Pewnym paradoksem jest, że wdrażanie zasady indywidualności
do domu nie oznacza maksymalnego poziomu zróżnicowania wprowadzanych rozwiązań. Przeglądając opisy i zdjęcia
[mieszkań w magazynie „Cztery Kąty” – K.B.] można odnieść
wrażenie, że jednostki dokonują jedynie pewnych kombinacji w ramach wzorów opracowanych zbiorowo jako podzielane symbole indywidualności”20. Odpowiedzi na pytanie,
co jest przyczyną tego niezwykłego dążenia do podobieństwa przestrzeni mieszkalnej, udziela Bauman: „Tożsamość
– »wyjątkową« i »niepowtarzalną« – można zbudować wyłącznie z takich materiałów, które wybierają i kupują wszyscy.
Zdobywasz niezależność dzięki kapitulacji”21.
Historia mieszkania estetycznego rozpoczyna się w momencie zakupu lokalu (tylko jedno mieszkanie przeszło generalny remont po kilkunastu latach użytkowania przez tych samych właścicieli). Zwykle są to mieszkania nowe, w czterech
przypadkach jest mowa o mieszkaniach z rynku wtórnego, ale
są to mieszkania wyjątkowe, „z klimatem” – ulokowane w prestiżowych dzielnicach Warszawy, jedno w śródmieściu Gliwic.
Kolejnym krokiem jest zatrudnienie architekta wnętrz. Tylko
w pięciu przypadkach właściciele decydują się na samodzielny projekt – w tym, w trzech sytuacjach są to absolwenci architektury zawodowo zajmujący się projektowaniem wnętrz.
Podkreślana przez MjM powszechność korzystania z pomocy profesjonalisty wpisuje się w ciągle rozbudowujące się,
wspomagające społeczeństwa konsumenckie, systemy eksperckie. Jeszcze dziesięć lat temu polskie magazyny wnętrzarskie pokazywały głównie mieszkania artystów plastyków
i architektów, bo głównie oni korzystali z własnych profesjonalnych umiejętności przy urządzaniu swoich mieszkań22.
Dziś, jak zauważa Marek Krajewski, życie społeczne wymaga:

24

Anna nie tylko kupiła mieszkanie na tym samym osiedlu
co siostra, ale urządzając je, skorzystała też z pomocy tych
samych architektek [nr 8, s. 82].
Będąc pod wrażeniem aranżacji mieszkania swojej
przyjaciółki, zwróciła się o pomoc do autorów projektu
[nr 7, s. 58].

Nawet jeśli znajomość z projektantem została nawiązana w sposób bardziej formalny, ważnym jej aspektem jest
wzajemna sympatia i zaufanie, przemiana służbowej relacji
w sytuację, w której „[…] właściciel mieszkania »prosi« projektantkę [o współpracę], a ona podejmuje się umiejętnie
»odczytać i wcielać jego marzenia«. Zawsze jest to w opisach
stosunek w pełni satysfakcjonujący”24:
W jednej chwili zdecydowałem, że to Hania zajmie się
moim nowym lokum – śmieje się Damian. […]. Chemia
między nim a architektką była oczywista! [nr 6, s. 22].
Pamiętam, że nasza pierwsza rozmowa na temat projektu szybko zmieniła się w opowieść o podróżach Magdy i Michała do egzotycznych krajów – wspomina Izabela
Rydygier, projektantka […], którą właściciele zaprosili do
współpracy [nr 8, s. 53].

20

D. Rancew-Sikora, op. cit., s. 60.
Z. Bauman, Płynna…, op. cit., s. 130.
22
Zob. K. Biskupska, Wykorzystanie tradycji w kreowaniu globalnych
wzorów konsumpcyjnych na przykładzie aranżacji przestrzeni mieszkalnej,
[w:] Między nostalgią a nadzieją. Dziedzictwo kulturowe w ujęciu interdyscyplinarnym, red. E. Nieroba, A. Czerner, M.S. Szczepański, Wydawnictwo UO,
Opole 2009.

>
>
>

„procesu szeroko rozumianego projektowania, a więc zarządzania przedmiotami, wizualnymi reprezentacjami, architekturą, atmosferą i wrażeniami, by kreować pożądane, oczekiwane zachowania jednostek lub procesy społeczne”23.
Decyzja o wyborze konkretnego architekta związana jest
z powszechną w konsumpcjonizmie potrzebą unikania ryzyka,
a w konsekwencji wybierania tego, co znane – bohaterowie
preferują profesjonalistów, których pracę widzieli u znajomych
lub krewnych:

21
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M. Krajewski, Kobiety w mieście, [w:] Wizualność miasta. Wytwarzanie miejskiej ikonosfery, red. idem, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań
2007, s. 252.
> 24 D. Rancew-Sikora, op. cit, s. 56.
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Właściciele już nie pamiętają, w którym momencie zaczęli bezgranicznie ufać Marcie [architektce – K.B.]. Nabrali
pewności, że gdy mówi, że coś się nie sprawdzi, to ma rację.
Intuicja ich nie zawiodła [nr 5, s. 23].

Projektanci nie tylko p o m a g a j ą , lecz także c z u w a j ą ,
opanowują, podpowiadają, troszczą się,
są podporą dla właścicieli w świecie trudnych konsumpcyjnych wyborów – zdejmują z nich ciężar decydowania, szukania, wybierania:

ją łazienka wyłożona płytą OSB. Pomysł tak jej się spodobał, że postanowiła zastosować go we własnej kuchni
[nr 1, s. 77].

Ale nie tylko, MjM podkreśla również wszelkie działania
typu DIY25:
Krzesła kupiłam za 15 zł na kiermaszu PCK i odmalowałam
je. Podobnie nóżki mebli – mówi Pani domu [nr 8, s. 84].
Czarno-białe kolaże z farbowanych tkanin i sznurków Lidka wykonała sama. Uszyła też część poduszek [nr 7, s. 58].

Marzeniem Ani była duża fioletowa sofa (architektki namówiły ją jednak na morską) [nr 8, s. 38].
Pracownię Katarzyny i Tomasza Widawskich właściciele
znaleźli w internecie […]. Architekci towarzyszyli właścicielom na każdym etapie urządzania domu. Pomagali dobrać także wyposażenie, lampy, dekoracje [nr 2, s. 19].
Realizacja została powierzona Kasi Stando, której zadaniem było spięcie pomysłów właścicielki w harmonijną całość i uwolnienie jej od rozterek typu: na jaką wysokość powinny sięgać płytki, w jaki sposób zamontować światło, jak
zmieścić się w założonym budżecie [nr 1, s. 86].

Wolność jako samodzielność
Redakcja stara się jednak ukazać właścicieli mieszkań w roli
decydentów i twórców – w końcu to o kreowanie ich obrazów
tożsamości chodzi. Podkreśla ich wpływ na projekt, akcentuje
najdrobniejsze nawet pomysły wnętrzarskie zastosowane
w mieszkaniu. Często są to inspiracje wnętrzami zaprojektowanymi przez profesjonalistów:
Półkę na wannę Bartek zastąpił deską podłogową – ten pomysł zaczerpnął z magazynu wnętrzarskiego [nr 5, s. 37].
Agnieszka ma dar do wypatrywania oryginalnych rzeczy
i rozwiązań. W jednej z warszawskiej galerii zaintrygowała

Część dodatków i mebli pochodzi z targów staroci. Ola
lubi je wyszukiwać i własnoręcznie przerabiać [nr 6, s. 22].

Jednak to projektanci są autorami analizowanych mieszkań estetycznych – ze wszystkimi tego konsekwencjami. Jak
zauważa Marcin Jewdokimow: „Architekt wnętrz przypomina
socjalistycznego planistę, ale z tą różnicą, że proponuje ideologię indywidualizmu, zza której wyziera uniformizacja”26. Uniformizacja w zebranym materiale jest przede wszystkim hołdem dla minimalistycznego w formie i kolorze XX-wiecznego
modernizmu. Ściśle rzecz ujmując, analizowane wnętrza (bez
wyjątku) realizują popularną jego wersję określaną mianem
„stylu międzynarodowego”27. Istotę tego stylu można przedstawić słowami jednego z najważniejszych jego przedstawicieli Le Corbusiera: „Przestrzeń, światło i porządek. Ludzie
potrzebują tych rzeczy tak samo, jak potrzebują chleba czy
miejsca do spania”28.
Pierwszym krokiem podejmowanym przez projektantów
wszystkich analizowanych mieszkań i domów jest przebudowa
25

Skrót od słów do it yourself – określenie rękodzieła.
M. Jewdokimow, Mieszkanie jako propozycja tożsamościowa (do kupienia). Nowe aspekty polskiej kultury mieszkaniowej, [w:] Tożsamość i przynależność. O współczesnych przemianach identyfikacji kulturowej w Polsce
i Europie, red. M. Kempny, G. Woroniecka, P. Załęcki, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2008, s. 190.
> 27 Zob. J. Pile, Historia wnętrz, przeł. B. Mierzejewska, E. Grządek, Arkady, Warszawa 2006.
> 28 P. Sparke, Design. Historia wzornictwa, przeł. E. Gorządek, Arkady,
Warszawa 2012, s. 91.

>
>
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w celu uzyskania jak największej otwartej przestrzeni. Jest to
traktowane jako oczywisty proces bezkompromisowego indywidualizowania wnętrza. Przebudowa ta zawsze ma na celu
stworzenie dominującej strefy dziennej, składającej się z salonu, jadalni i kuchni29:
[Architektka – K.B.] Kuchnię połączyła z jadalnią i salonem, otrzymując pięćdziesięciometrową przestrzeń o wysokości ponad pięciu metrów [nr 7, s. 84].
To był generalny remont z burzeniem ścian, zmianą
układu pomieszczeń, wymianą podłogi, stolarki i okien –
mówi architektka Hanna Kłyk [nr 6, s. 22].
Fachowcy wyburzyli niepotrzebne (zabierające miejsce
i blokujące światło) ścianki między kuchnią, salonem i przedpokojem. W ten sposób powstała otwarta, ponadczterdziestometrowa przestrzeń, w której właściciele zamierzali urządzić salon z aneksem kuchennym [nr 11, s. 50].

Celem tych działań jest stworzenie jak największej, jak
najbardziej doświetlonej przestrzeni wspólnej30, pozbawionej stałych funkcji poszczególnych pomieszczeń31. Działania te nie mają tylko wymiaru estetycznego: przykładowo,
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Szklana ściana z drzwiami sprawiła, że pomieszczenia
wydają się przestronniejsze [nr 2, s. 26].

29

Tylko w jednym z analizowanych mieszkań kuchnia stanowiła odrębne pomieszczenie.
> 30 Na przekór omawianym trendom historyk sztuki Steven Parissien
z przekąsem zauważa: „Główna zasada modernizmu – który miał skłonność
do ignorowania takich zjawisk jak hałas, zapachy i prywatność – głosiła, że
przestrzeń powinna być otwarta »swobodnie przepływająca«”; S. Parissien,
Historia wnętrz. Dom od roku 1700, przeł. E. Gorządek, Arkady, Warszawa
2011, s. 211.
> 31 Zdzisław Jarząbek, analizując na początku lat 80. mieszkania wielkomiejskie, nazwał mieszkanie z powiększoną częścią wspólną mieszkaniem elastycznym. Wtedy mieszkania takie stanowiły niewielki procent
form mieszkalnych: „Mieszkania elastyczne, a wśród nich najbardziej kontrowersyjne, te które wiążą powierzchnię kuchni z powierzchnią mieszkalną, są aprobowane tylko przez stosunkowo niewielką reprezentację młodych rodzin inteligenckich (oboje małżonkowie z wyższym wykształceniem
lub – plastycy i architekci)”; Z. Jarząbek, Kultura mieszkaniowa w nowych
osiedlach miejskich, [w:] Mieszkanie. Analiza, socjologia, red. E. KaltenbergKwiatkowska, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1982,
s. 220–221.
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Grażyna Woroniecka wskazuje na proces indywidualizacji życia społecznego jako na przyczynę burzenia ścian w mieszkaniu: „Drzwi są usuwane, ściany działowe burzone, pożądane
jest wnętrze o jak najmniejszej ilości odrębnych pomieszczeń.
Obecność innych członków rodziny zaznaczona jest mimochodem i jedynie w planie funkcjonalnym”32. Podobnego zdania
jest Lesław Michałowski, według którego otwarta przestrzeń
w mieszkaniu jest konsekwencją zaniku rodziny w tradycyjnym ujęciu – wspólnie mieszkają „osoby wolne (single), bezdzietne, pracujące pary […]”33. Z kolei społecznym konsekwencjom pozbawiania pomieszczeń zdefiniowanych funkcji
przyjrzeli się Marek Ostrowski i Maciej Karolewski: „[…] tworzenie się przestrzeni wielofunkcyjnych, […] prowadzi do zatarcia granic pomiędzy strefami mieszkania, które w założeniu
powinny być rozdzielone z uwagi na swoją zdecydowanie odmienną funkcję. […] Sfery te nakładają się na siebie tak bardzo, że coraz powszechniejsze stają się praktyki odpisywania
na służbowe maile tuż przed snem, leżąc w łóżku z laptopem
na kołdrze”34.
Wrażenie przestrzeni i lekkości jest priorytetem urządzania
mieszkania, cały wystrój – od ogólnych założeń po najdrobniejsze detale – jest podporządkowany tym wartościom:

W mieszkaniu, poza łazienką, nie ma zamkniętych stref,
dlatego wydaje się naprawdę przestronne. Na taki odbiór wpływają też pomalowane na biało ściany oraz lekkość „ażurowej” garderoby. Ponadto projektantka starała
się unikać centralnie rozmieszczonych dużych lamp, które
mogą przytłaczać [nr 6, s. 51].

32

G. Woroniecka, op. cit., s. 55.
L. Michałowski, O związkach mieszkania ze stylem życia, [w:] Przemiany miasta. Wokół socjologii Aleksandra Wallisa, red. B. Jałowiecki, A. Majer,
M.S. Szczepański, Scholar, Warszawa 2005, s. 19.
> 34 M. Kowalewski, M. Ostrowski, Mieszkanie – przestrzeń prywatna?
Praktyki uniformizacji wnętrz, „Architecturae et artibus” 2010, nr 1, s. 44–
45.
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Stół ma jedną nogę, by nie wydawał się przyciężki. Lekkości dodają też ażurowe oparcia krzeseł, podstawa stolika,
lampa [nr 7 s. 26].

Odchodzenie od solidnych i nieprzesuwalnych, dziedziczonych przez pokolenia mebli to istotna zmiana kulturowa widoczna w mieszkaniu. Lekkie meble to też metafora
życia w konsumpcjonizmie – czasu wiecznej, przymusowej zmiany. Konsument gromadzi przedmioty, ale też po
to, by się ich pozbywać i kupować na ich miejsce kolejne.
W mieszkaniu nic nie jest na stałe, można meble przestawiać, ale też – co ważniejsze – zmieniać wystrój, styl,
w którym urządzone jest wnętrze, wymieniać na inny,
modniejszy35.
Publiczność – znaczący inni
Ważnym aspektem kreowania przestrzeni mieszkania estetycznego jest jego społeczny odbiór – przede wszystkim
reakcje i oceny odwiedzających mieszkanie gości. Ten rodzaj kontroli społecznej działa nawet zaocznie, bez realnych odwiedzających: „to, kim jestem, może być odczytane
za pomocą przedmiotów wystawionych na oglądanie. Rytuały »to moje« są działaniem społecznym, zorientowanym na
innych. Projekcja tożsamości właściciela nie musi zostać
zweryfikowana przez gościa. Wystarczy samo wyobrażenie
jego reakcji”36.
Redakcja MjM wiele miejsca poświęca kwestii deprywatyzacji przestrzeni mieszkania – ważnym elementem opowieści o mieszkaniu estetycznym są przytaczane pochwały
wyrażane przez zapraszanych gości, operujących jeśli nie zachwytem, to przynajmniej zdumieniem. Ważne jest po prostu robienie wrażenia:
Charakterystycznym elementem dekoracyjnym jest ulubieniec gości – duży biały flaming witający ich przy wejściu
do salonu [nr 7, s. 58].
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s. 116.

Zob. Z. Bauman, Konsumowanie…, op. cit.
B. Dowgiałło, Moda w mieszkaniu, [w:] Co to znaczy mieszkać…,

Najważniejsza jest jednak przyjazna domowa atmosfera. – Nic bardziej mnie nie cieszy od słów gości: „Jak ja
uwielbiam tu być!” – podkreśla z zadowoleniem Bartek
[nr 5, s. 33].
Najfajniejsze jest to, że wchodząc, nikt nie spodziewa się
cegieł. Robią wrażenie, zaskakują. I o to właśnie chodziło
[nr 5, s. 114].

W jednym z artykułów bohaterka deklaruje rezygnację
ze upublicznienia, wystawiania na oceny otoczenia swojego mieszkania: „Zależało mi, by wnętrze było przytulne
i ciepłe. Bardzo chciałam uniknąć wrażenia, że jest bardziej
do oglądania niż do mieszkania”. Lecz w tym samym tekście, kilka linijek dalej, autorka tekstu podkreśla: „Dziewczyny [architektka i właścicielka – K.B.] zrobiły rewolucję, którą dziś oceniają odwiedzający. Wszyscy zgodnie twierdzą, że
wnętrze wydaje się większe niż 37 metrów kwadratowych!”
[nr 4, s. 34].
Burzenie ścian oznacza również, że niewiele miejsc
w mieszkaniu pozostaje dostępnych tylko dla domowników.
Odwiedzający mogą bez przeszkód obejrzeć (i podziwiać) właściwie każdy szczegół mieszkania. Nawet sypialnia właścicieli
staje się miejscem otwartym dla gości:
Piętro to pochwała francuskiego stylu. Drzwi do sypialni budzą zachwyt w każdym gościu. Zostały wykonane według pomysłu Marty Matelier [projektantki wnętrza – K.B.]
[nr 5, s. 26].
Zagadką dla znajomych są też łamane drzwi do łazienki
w naszej sypialni. Wszyscy myślą, że prowadzą do szafy –
żartuje Irena [nr 2, s. 35].
Ściany sypialni pomalowane zostały na kolor wiosennego nieba, lampa przypomina obłoczek (choć wielu widzi
w niej tylko poduszkę) [nr 11, s. 27].

Niewyodrębnianie części mieszkania niedostępnej dla
odwiedzających jest konsekwencją procesu budowania
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tożsamości na pokaz i przesuwania granic między strefą reprezentacyjną a roboczą w mieszkaniu – na korzyść
tej pierwszej. Redefiniowanie relacji między częścią dostępną i niedostępną dla gości w przestrzeni mieszkania
zapoczątkowane zostało w latach 30. XX wieku przez architektów modernistycznych37. W polskim kontekście zamieszkiwania zmiana ta uwidoczniła się na szeroką skalę
na przełomie XX/XXI wieku. Badania przestrzeni domowej
prowadzone przez polskich socjologów w latach 80. wskazywały na zupełnie inne rozłożenie akcentów między tym,
co prywatne i publiczne w mieszkaniu: „Codzienne jadanie posiłków jest uznawane przez rodziny jako czynność
intymna, która nie powinna być oglądana przez obcych.
Stąd też wydaje się zrozumiałe umieszczanie miejsca jadania posiłków w kuchni, która na ogół jest traktowana jako
pomieszczenie robocze, do którego nie wpuszcza się osób
spoza rodziny”38.
Kontekst społeczny mieszkania estetycznego stanowią zapraszani goście, rzadko występują w nim członkowie dalszej
i bliższej rodziny. Krewni najczęściej wspominani są jako pomoc przy pracach remontowych:
Każdy z rodziny i grona znajomych mógł się wykazać
swoimi zdolnościami […]. Dziadkowie i wujkowie okazali
się świetnymi stolarzami, babcia odświeżyła umiejętności
szydełkowania [nr 8, s. 52].
Na ścianie jest prawdziwa cegła, którą tata Bartosza samodzielnie pociął na cieńsze płytki [nr 5, s. 22].
W planowaniu i wykończeniu kuchni Weronice pomagali
bracia – Michał oraz Rafał. I choć prace przebiegały na raty,
uporali się ze wszystkim w trzy tygodnie. Dzięki nastawieniu, które przekazali im rodzice, że nie ma rzeczy niemożliwych [nr 4, s. 104].
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Zob. np. S. Parissien, Historia wnętrz…, op. cit.
Górska 1982, s. 135.

Zjawisko społecznego oddalenia się od członków rodziny
zauważa Rancew-Sikora: „»Urodzinnienie« właściciela zostaje
przesunięte na dalszy plan w stosunku do wydarzeń ważniejszych, które mają miejsce tu i teraz”39.
Zakończenie
Gospodarze mieszkań estetycznych w przekazie analizowanego magazynu wnętrzarskiego (i w potocznym ujęciu) to
ludzie wolni. Krótko mówiąc, są wedle polskich standardów
bardzo zamożni, najczęściej bezdzietni – mogą w pełni korzystać z życia w społeczeństwie konsumpcyjnym. Redakcja konstruuje obraz mieszkańców jako reprezentantów wzorotwórczej i dyscyplinującej siły ponowoczesnego społeczeństwa –
przedstawicieli klasy średniej40.
Jaki wzór do naśladowania tworzy magazyn „M jak
mieszkanie”? Przyjmując, że analizowane mieszkania
są ważnym elementem złożonej konstrukcji, którą określam mianem tożsamości na pokaz, można zauważyć, że
jest to tożsamość poprawna, przewidywalna i bezpieczna.
Analizowane mieszkania w większości są bardzo na serio – schludne, porządne, zamożne, dopracowane w najmniejszym detalu, bez dystansu, ironii41. Pozbawione
najdrobniejszych nawet rys stylistycznych – ulubionego
obrazu po dziadku czy zbioru porcelanowych słoników.
Czytelnik „M jak mieszkanie” w przytłaczającej większości
prezentacji mieszkań nie znajdzie na zdjęciach (ani tym
bardziej w artykułach) wzmianek o posiadanych książkach czy zdjęciach rodzinnych. Nie dowie się też, czy może
39

D. Rancew-Sikora, op. cit., s. 68.
Zob. K. Sztandar-Sztanderska, Teoria praktyki i praktyka teorii. Wstęp
do socjologii Pierre’a Bourdieu, Wydawnictwo UW, Warszawa 2010, M. Jacyno, Mieszkanie i…, op. cit.
> 41 Mieszkaniom w MjM daleko do konsumpcyjnej fantazji, którą
opisuje np. Anna Bisko, charakteryzując wkradający się do współczesnych francuskich, mieszczańskich mieszkań kicz: „[…] wszyscy bawią
się meblami i ozdobami: wieszają w przedpokoju piętnaście identycznych obrazów, a obiady podają na plastikowej, udającej osiemnastowieczną, zastawie. Wybierają dekadencki styl z pełną świadomością łamania reguł i pewną dozą lekkości, które nie mogą się nie spodobać”;
A. Bisko, Prawie jak sztuka. O współczesnym kiczu wnętrzarskim, [w:] Kiczosfery współczesności, red. W.J. Burszta, E.A. Sekuła, Academica, Warszawa 2008, s. 110.
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gospodarze nie lubią któregoś fragmentu swojego mieszkania – koloru ściany, mebla, widoku za oknem. Krótko
mówiąc, są to przestrzenie bez śladów zmagań codziennego, własnego życia: „[…] otwarta książka, porzucona
gazeta, rakieta, popielniczki, porządek i nieład […], sposób zorganizowania dostępnej przestrzeni, niezależnie od
jej wielkości oraz rozłożenia w niej rozmaitych codziennych funkcji (posiłki, toaleta, przyjęcie rozmowa, nauka,
rozrywka, odpoczynek), wszystko to tworzy »opowiadanie o życiu«, zanim właściciel wypowie najmniejsze słowo”42.
42
M. de Certeau, L. Giard, P. Mayol, Wynaleźć codzienność. 2: Mieszkać,
gotować, przeł. K Thiel-Jańczuk, Wydawnictwo UJ, Kraków 2011, s. 132.
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An abstract
Kamila Biskupska, ‚A flat has been filled with light’, on
(an apparent) freedom in an aesthetic flat
The object of interest in this article are magazines about interiors, which are to help readers in consumer-rational arranging the
living space – so as to make it, in the best possible way, manifest
its (postulated) social position. Those magazines are targeted at
people of developed consumer possibilities, aware that their flats
postulate their social position, the inhabitants of big cities who
can and want (or even have to) not only look proper but also live
proper – the owners of aesthetic flats. The basis for the analysis are
the presentations of flats included in the interior magazine ‚M jak
Mieszkanie’ (all publications from 2015).

‘DE AMOR DELLA LIBERTA’ JAKO KATEGORIA NARODOWA.
Pojęcie wolności i jego wpływ na autowizerunek Holendrów na przestrzeni wieków
Jan Urbaniak

Wstęp
Wolność stanowi kategorię definiującą współczesny świat.
Kategorię obecną na wielu płaszczyznach. Jest ona na przykład
jedną z nadrzędnych wartości w polityce, decydując o pozytywnej władzy, czyli takiej, która opiera się na zasadach, uwzględnia głos społeczeństwa, w tym jego krytykę, a przede wszystkim partycypację w instytucjach demokratycznych1. W ekonomii
swoboda w kształtowaniu systemu gospodarczego nie tylko
wpływa na konkurencyjność i zamożność, ale tworzy także bezpieczny bufor odseparowujący władzę ekonomiczną od politycznej, co pozwala na zachowanie równowagi2. Wolność w kulturze, to z kolei niezbędny element szeroko pojętej demokracji
wyrażającej się w tym przypadku w sprawiedliwym podziale
przestrzeni publicznej i niecenzurowaniu artystycznej ekspresji3.
W moim artykule patrzę na wolność jako na kategorię narodową, która ma wpływ na autowizerunek Holendrów. Jego
części składowe znaleźć można na wyodrębnionych powyżej
obszarach: polityki, ekonomii czy kultury; stanowią one tło
dla autowizerunku. Kształtowanie opisywanego przeze mnie
obrazu własnego prześledzę w ujęciu historycznym, wskazując na jego niejednorodność. Bardziej od utrwalania stereotypowego obrazu Holandii jako państwa uznawanego a priori za
oazę liberalnych swobód4 interesuje mnie refleksja wskazująca
1

T.H. Green, Lecture on ‘Libertal Legislation and Freedom of Contract’,
[w:] T.H. Green : Lectures on the principles of political obligation, and other
writings, P. Harris, J. Morrow (red.), Cambridge University Press, New York
1986, s. 199–200.
> 2 M. Friedman, Kapitalizm i wolność, B. Sałbut (tłum.), Helion SA, Gliwice 2008, s. 37–38.
> 3 J. Żakowski, Golgota, państwo d... i obywateli kupa, „Polityka” nr
27/2014, s. 12–14.
> 4 H. Rowen, The Dutch Republic and the Idea of Freedom, [w:] Republicanism, liberty and commercial society, D. Wootton (red.), Stanford University
Press, Stanford 1994, s. 310.

>

na istnienie przykładów nie tyle dementujących pozytywny
autowizerunek, co uznająca różnorodność elementów, które współtworzą obraz własny. Elementy te umieszczę w wyraźnej do siebie opozycji, skupiając się na przykładach najjaskrawszych: tworzenie pełnego heroizmu „mitu batawskiego”
zestawię z historycznymi faktami; w pozytywnym wizerunku
„ojca narodu niderlandzkiego” (Vader des Vaderlands)5 Wilhelma Orańskiego (1533–1584) odnajdę cechy relatywizujące
jego nieposzlakowaną opinię; pokażę specyfikę walki o wolność w Niderlandach końca XVIII wieku, która odbywała się
kosztem ograniczania swobód panujących wówczas w kraju elit politycznych oraz ich zwolenników. Nawiążę także do
sporego poparcia społeczeństwa holenderskiego dla rodzącego się w latach 30. XX wieku faszyzmu, a następnie prawicowego radykalizmu w czasach współczesnych. Postawy te
nie będą pasować do stereotypowego autowizerunku Holendrów: tolerancyjnych, w każdej sytuacji potrafiących wypracować konsensus i przede wszystkim stawiających na piedestale wartość, którą podkreślam w tytule mojego artykułu – de
amor della liberta.
5
Użyty termin określa region historyczny. Niderlandy w wieku XVI
(w czasach, kiedy żył Wilhelm Orański) to kraina, której obszar pokrywał
się z ziemiami dzisiejszej Holandii, Belgii i Luksemburga. Stąd zasadne jest
nazywanie jego mieszkańców ‘Niderlandczykami’ czy używanie w tym kontekście przymiotnika ‘niderlandzki’. ‘Holendrzy’ byli wówczas mieszkańcami jednej tylko prowincji – Holandii. Polski termin ‘Holandia’, określający
współczesne państwo, nie jest precyzyjny; nawiązuje do lokalnej nazwy,
co znacznie zawęża historyczny i geopolityczny kontekst. W języku źródłowym (Nederland) czy w innych językach europejskich, jak angielski (częściej
używany termin the Netherlands) czy niemiecki (Die Niederlände), nazwa
określająca współczesną Holandię uwzględnia historyczną proweniencję
terminu. O ‘Holandii’ jako państwie i ‘narodzie holenderskim’ państwo to zamieszkującym możemy mówić dopiero od faktycznego podziału historycznych Niderlandów (Królestwa Zjednoczonych Niderlandów) na Belgię i Holandię w roku 1830. Zob. m.in.: Zych 2014, s. 95–104.
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Pojęcie wolności jako narzędzie wizerunkowe
De amor della liberta to termin użyty przez rzymskiego kardynała Guido Bentivoglio (1579–1644), który jako nuncjusz papieski
na początku XVII wieku przebywał w Brukseli i zdał się dobrze poznać naród niderlandzki. W oczach duchownego jedną z podstawowych cech Niderlandczyków było właśnie umiłowanie wolności, wyróżniające ich spośród innych narodów ówczesnej Europy6.
Trudno powiedzieć, na ile włoski kardynał stworzył taki
właśnie wizerunek na podstawie własnych obserwacji, na ile
zaś uwierzył w skrupulatnie przygotowywaną przez mieszkańców Niderlandów od pokoleń „wizerunkową indoktrynację”, czyniącą z Niderlandczyków naród na tle Europy wyjątkowy w swoim umiłowaniu niezależności.
Oczywiście owa „wizerunkowa indoktrynacja” nie była abstrakcyjną fikcją – opierała się na licznych przykładach niderlandzkiej wolności, które znajdowały swoje odzwierciedlenie
w historii. Interesująca w tym kontekście wydaje się jednak
interpretacja owej historycznej narracji – skonstruowana ona
była tak, aby potwierdzała zakładany a priori wizerunek.
Własny obraz Niderlandczyków w czasach działalności kardynała Bentivoglio zdawał się być dość jednorodny, żeby nie powiedzieć – monotonny. Mieszkańcy Niderlandów określali siebie
mianem „miłującego wolność narodu” (Vryheid-minnende Natie),
który podstaw swojej narodowej tożsamości poszukiwał w możliwościach nieograniczonego rozwoju na wielu polach7. Tolerancja,
wolność słowa (widoczna w nowoczesnej na skalę europejską sieci wydawnictw i tzw. „rewolucji czytelniczej”8) i dość silna decentralizacja aparatu państwowego to stałe elementy autowizerunku, których nie był w stanie osłabić stan faktycznego politycznego
6

G. Bentivoglio, Relatione delle Provincie Unite, S. Mastellone, E.O.G.
Haitsma Mulier (red.), Centro Editoriale Toscano, Firenze 1983, s. 123.
> 7 S. Schama, The Enlightenment in the Neterlands, [w:] The Enlightenment in National Context, R. Porter, M. Teich (red.), Cambridge Univesity
Press, Cambridge 1981, s. 54.
> 8 Zob. m.in.: W.W. Mijnhardt, Tot heil van ‘t Menschdom. Culturele genootschappen in Nederland, 1750–1815, Rodopi, Amsterdam 1988, s. 47–48;
H. Brouwer, Lezen en schrijven in de provincie. De boeken van Zwolse boekverkopers 1777–1849, Primavera Pers, Leiden 1995, s. 17–40; J. Kloek, W.W.
Mijnhardt, 1800: blauwdrukken voor een samenleving, Sdu Uitgevers, Den
Haag 2001, s. 91; J. Kloek, Een scheiding van tafel en bed (met verweesde
kinderen): over de Nederlandse literatuur van de achttiende eeuw in Zuid en
Noord, Universiteit Utrecht, Utrecht 2004, s. 177–191.
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zniewolenia i zależności od Hiszpanów (Niderlandy w omawianych czasach znajdowały się pod panowaniem hiszpańskim)9.
Cechy te miały wyróżniać Niderlandczyków na tle innych
europejskich narodów, stając się gwarantem osobistego szczęścia, materialnego bogactwa i wywołując dumę narodową10.
Taki pozytywny autowizerunek stał się w wieku XVII także
ważnym narzędziem sankcjonującym prawo do podniesienia
ręki na hiszpańskich Habsburgów i argumentującym działania niepodległościowe, które do historii przeszły jako wojna
osiemdziesięcioletnia, a w 1648 roku przyniosły Niderlandczykom upragnioną wolność11.
„Mit batawski” – wolność w kreowaniu „narodowego
samouwielbienia”
Zanim jednak do tego doszło, mieszkańcy Niderlandów pielęgnowali w sobie „narodowe samouwielbienie”12, którego źródeł należy upatrywać m.in. w tzw. „micie batawskim” o renesansowej proweniencji, konserwującym światopogląd znacznej
części niderlandzkiego społeczeństwa i próbującym odpowiedzieć na pytanie o pochodzenie narodu i jego charakter13. Rozpowszechnianie mitu, powołującego się na wzmianki rzymskiego kronikarza Tacyta w dziele Germania z roku 98 n.e. na temat
germańskiego plemienia mężnych i skutecznie opierających się
rzymskim legionom Batawów, posiadało w XVII-wiecznych Niderlandach charakter metodyczny. Wielcy humaniści niderlandzcy, tacy jak Cornelius Aurelius (1460–1531), jego uczeń Desiderius Erasmus (1469–1536) czy tworzący sto lat później ojciec
9

J. Vercruysse, Voltaire et la Hollande, Publications de l’Institut et Musée Voltaire, Genève 1966, s. 17.
> 10 P. Buijs, De eeuw van geluk. Nederlandse opvattingen over geluk ten tijde
van de Verlichting, 1658–1835, Verloren, Hilversum 2007, s. 36; J. Oddens, Pioniers in schaduwbeeld, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam 2012, s. 71.
> 11 Haitsma Mulier E.O.G., Het begrip ‘vrijheid’ in de Nederlandse geschiedschrijving van de zeventiende totde negentiende eeuw, [w:] Vrijheid.
Een geschiedenis van de vijftiende tot de twintigste eeuw, E.O.G. Haitsma Mulier, W.R.E. Velema (red.), Amsterdam University Press, Amsterdam 1999,
s. 217.
> 12 Por.: J. Huizinga, Kultura XVII-wiecznej Holandii, P. Oczko (tłum.), Universitas, Kraków 2008, s. 192.
> 13 Haitsma Mulier E.O.G., De Bataafse mythe opnieuw bekeken, “Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden”
nr 111/1996, s. 344–367; Idem, Het begrip ‘vrijheid’ in de Nederlandse…,
op. cit., s. 215–218.
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prawa międzynarodowego Hugo Grocjusz (1583–1645)14, poświęcili znaczną część swojej twórczości budowaniu i interpretacji „mitu batawskiego”. Opierał się on na intelektualnej konstrukcji zauważającej związek antycznych Batawów z mieszkańcami
Niderlandów i podkreślającej ich wyjątkowość. Erazm pisał, iż
„żaden inny naród nie był na tyle człowieczy i przyjazny (…)”,
jak właśnie Batawowie (Niderlandczycy)15.
Z tekstu Tacyta nie wynikało, jak ostatecznie zakończyła się historia Batawów i jakie były następstwa ich rzekomego oporu przed
Rzymianami. W swoim kolejnym dziele, Historiae (ukazało się po
roku 100 n.e.) Tacyt powracał do zagadnienia, a ostatni jego opis
posiadał dość symboliczne znaczenie: po bitwie pod Castra Vetera (dzisiejsze Xanten), batawski przywódca powstania przeciwko
legionom rzymskim (69–70 r. n.e.) Juliusz Cywilis (zwany także
Klaudiuszem Cywilisem; był to obywatel rzymski (sic!)) wystąpił
z prośbą o pokój. Można więc przypuszczać, że powstanie zostało stłumione (mówią o tym inne, współczesne źródła16), jednak
brak potwierdzenia tego faktu przez samego Tacyta pozostawiał
nieograniczone pole do snucia przypuszczeń, co do dalszych losów
Batawów i przywódcy powstania przeciw Rzymowi.
Wizerunek Cywilisa w XVI i XVII wieku był nad wyraz pozytywny, wręcz pomnikowy. Przywódca Batawów stał się symbolem idealnego władcy, nieustraszonego wojownika o wybitnych
umiejętnościach strategicznych i dużej niezależności. Tak widział
go wybitny niderlandzki malarz okresu Złotego Wieku, Rembrandt van Rijn (1606–1669), który na obrazie zatytułowanym
Sprzysiężenie Claudiusa Civilisa (De samenzwering van Claudius
Civilis) z 1661 roku przedstawił przywódcę w pełnym militarnym
rynsztunku – dumnego i wyniosłego, gotowego do walki. Tym
samym Rembrandt uzupełnił „mit batawski” o przekaz wizualny,
14

Zob.: Desiderius Erasmus, Het Bataafs Oor, 1508 (oprac. M. Mout, ‘Het
Bataafse oor’: de lotgevallen van Erasmus’ adagium ‘Auris Batava’ in de Nederlandse geschiedschrijving, Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Amsterdam 1993); Cornelius Aurelius, Divisiekroniek, 1517 (oprac.
K. Tilmans, Aurelius en de Divisiekroniek van 1517: historiografie en humanisme
in Holland in de tijd van Erasmus, Historische Vereniging Holland, Dordrecht
1988); Hugo Groot, De antiquitate republicae Batavicae, 1610 (oprac. M. Mout,
Liber de Antiquitate Reipublicae Batavicae, „Grotiana” nr 16 (1)/1995).
> 15 M. Philips, The ‘Adages’ of Erasmus-A study with translations, Cambridge University Press, Cambridge 1964, s. 209–211.
> 16 Zob. J. Lendering, Tacitus, http://www.livius.org/articles/person/tacitus (20.12.2015).
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a płótno stało się narzędziem ideologicznym, podnoszącym na
duchu walczących w XVII wieku z Hiszpanami Niderlandczyków.
W rzeczywistości pierwotny obraz germańskiego plemienia Batawów przekazany przez Tacyta i wizerunek XVII-wieczny, który Rembrandt starał się ugruntować przy pomocy swojego dzieła, znacznie się od siebie różniły. Owszem, Batawowie
byli mężni, ale także prymitywni. To dla przedstawiciela kultury łacińskiej wciąż dzicy ludzie zamieszkujący jaskinie, mający
skłonność do nadużywania alkoholu, nierozgarnięci i kłótliwi17.
U apologetów mitu natomiast jest to lud wyróżniający się na tle
innych plemion kulturowym rozwojem i polityczną świadomością18. Znaczącym argumentem będzie w tym kontekście łaciński
przydomek „Civilis” ich przywódcy, oznaczający ucywilizowanie.
Obraz powstania przeciwko legionom rzymskim także nie był
jednorodny. Wolnościowy zryw Batawów, jak definiowali powstanie zwolennicy „narodowego samouwielbienia”, w rzeczywistości
nie zdołał w żadnym stopniu osłabić rzymskiej hegemonii, stając
się niewiele znaczącym incydentem. Inna zdawała się być także rola
samego Juliusza Cywilisa w powstaniu oraz w jego relacjach z Rzymem. Zwolnienie Batawów z płacenia finansowej daniny na rzecz
Rzymu, uznawane za niekwestionowaną zasługę dyplomatycznych
umiejętności Juliusza Cywilisa, traciło na znaczeniu w sytuacji, gdy
zamiast owej finansowej kontrybucji zapłatą za posłuszeństwo Rzymowi była cena niewspółmiernie wyższa – życie żołnierzy batawskich wcielanych do armii rzymskiej. O tych faktach mit nie mówi,
ugruntowując pozytywny wizerunek przywódcy.
Powstanie przeciwko koronie hiszpańskiej – wolnościowy wizerunek Wilhelma Orańskiego podczas
wojny osiemdziesięcioletniej
Wizerunek Cywilisa i Batawów często wykorzystywany był
jako ideologiczne narzędzie podczas wojny osiemdziesięcioletniej, w ramach której Niderlandczycy walczyli o uzyskanie

17
C. Tacitus, The Agricola and the Germania, B. Radice (red.), Penguin
Books, London 1982, s. 113–115.
> 18 Haitsma Mulier E.O.G., Grotius, Hooft and the writing of history in the
Dutch Republic, [w:] Clio’s mirror: historiography in Britain and the Netherlands, A.C. Duke, C.A. Tamse (red.), De Walburg Pres, Zutphen1985, s. 66–
67.
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niepodległości19. W XVII-wiecznej niderlandzkiej historiografii i literaturze opisującej przebieg wojny osiemdziesięcioletniej liczne są nawiązania do batawskiej przeszłości. Popularna
była wówczas literacka postać niejakiego Bato, której wybitny
niderlandzki poeta Złotego Wieku20, Pieter Corneliszoon Hooft,
poświęcił pełną wymownej symboliki tragedię21.
Bato to władca plemienia Chatów, z którego w następstwie
konfliktu o władzę wyodrębniło się wspomniane przez Tacyta
plemię Batawów22. W tragedii Hoofta spór o władzę odgrywa
ważną rolę – niechęć plemiennego przywódcy do walki każe
mu opuścić ziemie swoich przodków i stworzyć własne państwo gdzie indziej, na Insula Batavorum, ziemiach leżących na
terenie dzisiejszej Holandii.
Hooft na swój sposób wykorzystuje więc historię Tacyta, tworząc własną interpretację „mitu batawskiego”. Konstrukcja postaci
głównego bohatera to nie tylko zbiór pozytywnych cech, ale także komentarz autora do działań wojennych armii niderlandzkiej
podczas wojny osiemdziesięcioletniej. Stoicka postawa Bato, który niechętny był przelewowi krwi i przemocy, ukazywała dość oryginalny paradygmat władcy: wolność oznaczała w tym przypadku
niezależność od ideału osobowego opartego na bezwzględności,
kulcie siły i bezkompromisowości. Zamiast tych cech Bato uosabiał umiarkowanie, szacunek do tradycji i (podporządkowanej

19

H. Duits, ‘De Vryheid, wiens waardy geen mensch te recht bevat’. ‘Vrijheid’ op het Nederlands toneel tussen 1570 en 1700, [w:] Vrijheid. Een geschiedenis van de vijftiende tot de twintigste eeuw, E.O.G. Haitsma Mulier,
W.R.E. Velema (red.), Amsterdam University Press, Amsterdam 1999, s. 122.
> 20 Złoty Wiek to okres w historii Niderlandów przypadający na XVII stulecie. To czas, w którym niezależna Republika Niderlandzka (funkcjonująca
pod nazwą Republiki Zjednoczonych Prowincji) pełniła ważną rolę w Europie. Nowoczesna struktura państwowa, która uwzględniała głos obywateli
w decyzjach politycznych, a także monopol w handlu dalekomorskim, kwitnąca kultura i tolerancja religijna stały się wizytówką Niderlandów, wyróżniającą to państwo na tle Europy. Zob m.in.: Deursen A. van, De last van veel
geluk. De geschiedenis van Nederland, 1555–1702, Bert Bakker, Amsterdam
2004; Huizinga, Kultura XVII-wiecznej Holandii, op. cit.; Oczko P., W najdroższej Holandyjej. Szkice o siedemnastowiecznym dramacie i kulturze niderlandzkiej, Księgarnia Akademicka, Kraków 2009; Prak M., Gouden Eeuw. Het
raadsel van de Republiek, Uitgeverij Boom, Amsterdam 2012.
> 21 Tragedia Baeto została wydana w 1617 roku w Amsterdamie.
> 22 H. Teitler, De opstand der ‘Batavieren’, Verloren, Hilversum 1998, s. 14.
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państwu) religii oraz postawę na wskroś „pacyfistyczną”23. W ten
metaforyczny sposób Hooft opowiadał się za pokojem.
XVII-wiecznym alter ego Bato stał się sam Wilhelm Orański.
Taką paralelę odnajdujemy w jednym z wierszy niejakiego Geerardta Brandta (1626–1685), stanowiącym komentarz do popularnych w tamtych czasach serii obrazów umieszczających
niepodległościową walkę Niderlandczyków z Hiszpanami w mitologicznym, klasycznym kontekście. Brandt za punkt odniesienia w opisie wojny o niepodległość niderlandzkiego państwa
wybrał „mit batawski”24. Już samo porównanie z fikcyjnym Bato
powodowało pozytywny wydźwięk wizerunku Orańczyka25.
W innym utworze, Het Wilhelmus (1568–1572), będącym holenderskim hymnem narodowym, o pozytywnym obrazie Wilhelma Orańskiego decydowało nie tylko porównanie go z biblijnym Dawidem, lecz przede wszystkim umieszczenie „ojca
Niderlandów” w opozycji do katolickiego, habsburskiego księcia Alvy, wysłannika hiszpańskiego króla Filipa II. Alva to z kolei
ucieleśnienie bezwzględnego króla Saula; uosobienie religijnego fanatyzmu i przemocy. Cechy te były obce Wilhelmowi Orańskiemu, przynajmniej w tych tekstach propagandowych, które
miały na celu uprawomocnić dobre intencje Orańczyka walczącego o tożsamość narodową i usankcjonować prawo do sprzeniewierzenia się hiszpańskiemu suwerennemu władcy26.
Ani Brandt, ani prawdopodobny autor Wilhelmusa, Philips
Marnix van Sint Aldegonde (1540–1598), nie wspominają
o fanatyzmie Orańczyka, jego bezwzględnym traktowaniu niderlandzkich katolików, okradaniu ich z majątku czy o planach
stworzenia antykatolickiej koalicji27. Milczy się o katolickim
wychowaniu Wilhelma Orańskiego, który dopiero w 1573 roku
23

H. Duits, op. cit., s. 116.
M. Smits-Veldt, De viering van vrede van Münster in Amsterdam: de
dichters Geeraardt Brandt en Jan Vos bevestigen hun maatschappelijke positie, „De zeventiende eeuw” nr 11 (2)/1997, s. 194.
> 25 M. Spies, ‘Vrijheid, vrijheid’: poëzie als propaganda, 1565–1665, [w:]
Vrijheid. Een geschiedenis van de vijftiende tot de twintigste eeuw, E.O.G. Haitsma Mulier, W.R.E. Velema (red.), Amsterdam University Press, Amsterdam1999, s. 93.
> 26 M. Barend-Van Haeften et al., Wilhelmus en de anderen, Amsterdam
University Press, Amsterdam 2000, s. 21; Rosendaal J., De Nederlandse Revolutie: vrijheid, volk en vaderland, 1783–1799, Vantilt Nijmegen 2005, s. 118.
> 27 W. Swart, Willem van Oranje en de Nederlandse Opstand, Sdu, Den
Haag 1994, s. 44.
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przeszedł na wiarę kalwińską (jeszcze wcześniej, do 11. roku
życia wychowywany był w wierze luterańskiej).
Symboliczny w kontekście mechanizmów tworzenia wizerunku Orańczyka staje się fragment jego Mowy Noworocznej (Oudejaarsrede) z roku 1564. Ponieważ Wilhelm Orański w politycznych
tekstach propagandowych miał pełnić rolę władcy uosabiającego
słuszność protestanckiego oporu przeciwko narzucanej przez Hiszpanów religii katolickiej, z tekstu usunięto sformułowanie, z którego wynika przywiązanie Wilhelma do katolickiej wiary. Wizerunek
„ojca (protestanckich) Niderlandów” został w tym przypadku podporządkowany ideologicznej funkcji protestanckiej historiografii,
która miała na celu wyraźnie określić strony sporu. W tak skonstruowanej propagandzie negatywne cechy zarezerwowane były
dla Hiszpanów. Powtarzane do znudzenia hasła religijnej tolerancji w światopoglądzie Wilhelma Orańskiego zdawały się być w tym
ujęciu dość mało wiarygodne28.
„Papierowa wojna” – negatywny wizerunek Wilhelma V jako narzędzie w walce o demokrację
Wizerunek Orańczyka, poddany protestanckiej ideologii, która miała stać się narzędziem do tworzenia narodowej tożsamości Niderlandczyków w nowym, wolnym państwie (powstanie Republiki Zjednoczonych Prowincji Niderlandzkich zostało
usankcjonowane w 1648 roku podczas pokoju w Monastyrze),
odbiegał od historycznej prawdy. Negatywne cechy „ojca Niderlandów” zostały z wizerunku usunięte, pozytywne natomiast wyolbrzymione. W ten sposób powstał homogeniczny obraz, który w czytelny sposób definiował ideał osobowy władcy
i sankcjonował religijną walkę protestanckich Niderlandczyków
przeciw Hiszpanii. Pokazywał też skuteczność politycznej propagandy, która od czasów wojny osiemdziesięcioletniej stała się
ważnym narzędziem decydującym o przebiegu przełomowych
dla losów niderlandzkiego państwa wydarzeń.
Tak było w przypadku rewolucji tzw. „patriotów” w latach
1780–1787, która właśnie poprzez fakt, iż w dużej mierze prowadzona była na łamach upolitycznionej prasy, w pamfletach
i drukach ulotnych, przez historyków określona została jako
28

M. van Gelderen, The political thought of the Dutch revolt 1555–1590,
Cambridge University Press, Cambridge 1992, s. 217–229.
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„papierowa wojna” (Papierenoorlog)29. Motywem rewolucji
była chęć zmiany dotychczasowego porządku społeczno-politycznego. Mieszczańscy „patrioci” przeprowadzili zamach na
uświęcony tradycją Dom Orański, czyli posiadających wówczas
władzę przedstawicieli dynastii orańskiej, z namiestnikiem Republiki Zjednoczonych Prowincji Wilhelmem V (1748–1806) na czele. Domagali się oni większego wpływu na losy państwa: ustrój,
politykę zagraniczną, a przede wszystkim funkcjonujące w jego
ramach pojęcie wolności. Do tego celu użyli dość brutalnej i bezkompromisowej propagandy, dezawuując pozytywny wizerunek Orańczyków, który w czasach wojny osiemdziesięcioletniej
był ważnym narzędziem w walce o polityczną suwerenność. Po
raz pierwszy na tak dużą skalę Dom Orański, z całą swoją wizją
państwa i systemem wartości, poddany został komplementarnej krytyce30. Krytyka ta czerpała z podobnych mechanizmów, jak
te omówione powyżej. Podkreślano wyraźną antytezę pomiędzy
światem wartości pozytywnych a jego zaprzeczeniem. Tym razem jednak cech bezwzględnego tyrana przeprowadzającego zamach na wolność niderlandzkich, mieszczańskich obywateli poszukiwano u władcy autochtonicznego – Wilhelma V, potomka
uwielbianego „ojca Niderlandów”, Wilhelma Orańskiego.
Wizerunek Wilhelma V w antyoranżystowskiej propagandzie to klasyczny przykład poszukiwania kozła ofiarnego,
obarczanego winą za upadek państwa. Od samego początku
kreowania tego wizerunku mamy do czynienia z szeregiem
konstrukcji retorycznych, które w znaczny sposób wykrzywiają
rzetelny, historyczny obraz31.
W antyorańskiej propagandzie, w której dominującą rolę przypisuje się prasie politycznej, Wilhelm V to hulaka, pijak, sprzedawczyk, a przede wszystkim absolutystyczny despota nienadający się
do polityki. Jego antytezą nie jest konkretna postać, lecz cała warstwa społeczna: suwerenne mieszczaństwo, dobrze zorganizowane w ramach niderlandzkiego parlamentu zwanego Stanami Generalnymi, które w pełni mogło zadbać o własną niezależność.
> 29 Zob.: A. van den Berg, De papieren oorlog tussen patrioten en prinsgezinden: „Het Geldersche Zwyn”, Nijmeegs Museum ‘Commanderie van SintJan’, Nijmegen 1987.
> 30 J. Israel, The Dutch Republic: its rise, greatness, and fall, 1477–1806,
Calendon Press, Oxford1998, s. 1113.
> 31 N. van Sas, De metamorfose van Nederland, Amsterdam University
Press, Amsterdam 2004, s. 51.
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Miały to zagwarantować dwa czynniki: duch kupiecki i rozwój intelektualny. W takim ujęciu oświecone społeczeństwo zdawało się
nie potrzebować skupionej w jednych rękach władzy32.
„Papierowa wojna” pomiędzy „patriotami” a zwolennikami
Domu Orańskiego uwidaczniała się nie tylko w tekstach, ale
także w rycinach i obrazach, dla których satyryczne paszkwile
były jedynie uzupełnieniem. Dzięki temu wykreowany wizerunek docierał także do tej części społeczeństwa, która nie potrafiła czytać. Jednym z najbardziej wyrazistych przykładów antyorańskiej propagandy skierowanej przeciwko Wilhelmowi V
jest rycina zatytułowana Het Geldersche Zwyn (Geldryjska Świnia) z roku 1786, przedstawiająca namiestnika jako budzącego
odrazę i śmiech zarazem dobrze odżywionego prosiaka o ludzkiej twarzy, chłepczącego wino z drewnianego koryta z wiele mówiącym napisem „Boergonië”. Aluzja do sygnalizowanej
przez „patriotów” z brutalną konsekwencją słabości Wilhelma
V do burgundzkiego wina jest w tym przypadku czytelna.
Aby dopełnić negatywny wizerunek namiestnika, anonimowy autor ryciny w alegoryczny sposób piętnował jego despotyczny charakter. Wyrażał to w sposób dość oryginalny: prosię o twarzy
Wilhelma depcze i oddaje mocz na dwa dokumenty będące symbolem ponadczasowego wolnościowego charakteru Niderlandczyków oraz demokratycznej specyfiki niderlandzkiego ustawodawstwa. Pierwszym z dokumentów są Prawa Miast i Ich Obywateli
(Stads- en Burgerrechten), pod którą to nazwą kryją się przywileje
niderlandzkich miast, które od mniej więcej końca średniowiecza
gwarantowały ich mieszkańcom dużą niezależność w stosunku do
suwerennych władców33. Drugi dokument to tzw. Unia w Utrechcie
z 1579 roku, która była formalnym świadectwem zawiązania koalicji prowincji niderlandzkich przeciwko koronie hiszpańskiej podczas trwania wojny osiemdziesięcioletniej34. Brak poszanowania
32

G.O. van de Klashorst, De ‘ware vrijheid’, 1650–1672 [w:] Vrijheid. Een geschiedenis van de vijftiende tot de twintigste eeuw, E.O.G. Haitsma Mulier, W.R.E.
Velema (red.), Amsterdam University Press, Amsterdam 1999, s. 170–171.
> 33 M. van Gelderen, W. Blockmans, Het klassieke en middeleeuwse erfgoed: politieke vrijheid van de Romeinse Republiek tot de Bourgondische Nederlanden, [w:] Vrijheid. Een geschiedenis van de vijftiende tot de twintigste
eeuw, E.O.G. Haitsma Mulier, W.R.E. Velema (red.), Amsterdam University
Press, Amsterdam 1999, s. 24.
> 34 H. Kosterman et al, Het aanzien van een millennium: De Unie van
Utrecht, Het Spectrum, Utrecht 1999, s. 61–63.
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obu wolnościowych dokumentów, czyni z Wilhelma V despotę na
wzór rzymskich władców z czasów Juliusza Cywilisa czy hrabiego
Alvy chcącego zdławić powstanie Wilhelma Orańskiego.
Tym razem retoryka działała więc w sposób odwrotny do
poprzednich przykładów. Chodziło tu o zdezawuowanie obrazu do tej pory pozytywnego w celu przeprowadzenia ogólnopaństwowej reformy systemu politycznego i społecznego.
Jego autorzy zamiast usuwać niewygodne fakty, jak pokazywał casus Wilhelma Orańskiego, w przypadku Wilhelma V
mnożyli jeszcze negatywne cechy namiestnika, znacznie wypaczając rzeczywisty obraz.
Owszem, Orańczyk nie był władcą błyskotliwym, czasami zdradzał zamiłowanie do burgundzkiego wina, lecz posądzanie go
o absolutyzm, w jednym z najbardziej demokratycznych państw
oświeceniowej Europy, można uznać za spore nadużycie. W retoryce tego wizerunku zauważalny jest typowy mechanizm: wyolbrzymianie negatywnych zjawisk miało na celu zmuszenie odbiorcy do
skuteczniejszej, poważniejszej reakcji na nie35. W tym kontekście
ani rzekomy upadek Niderlandów w XVIII stuleciu, do którego miał
się przyczynić Wilhelm V, nie był w rzeczywistości aż tak wyraźny,
ani też polityka władcy nie ograniczała wolności obywateli w sposób, o którym przekonywała antyorańska propaganda.
Ograniczanie wolności można było natomiast prędzej zauważyć w samej specyfice „patriotycznej” propagandy. Głosząc hasła społecznej równości i sprawiedliwego dostępu do
opinii publicznej, w praktyce „patrioci” odbierali swoim adwersarzom prawo do głosu w sprawach dotyczących ustroju państwa, polityki zagranicznej czy definiowania wolności. Ich krytyka była miażdżąca, a „papierowa wojna” w „patriotycznym”
wydaniu posiadała jeden nadrzędny cel – przekonać niderlandzkie społeczeństwo o słuszności własnej opcji politycznej.
O żadnym kompromisie nie mogło być mowy.
NSB (Ruch Narodowo-Socjalistyczny). Kolaboracja
w imię wolności podczas II Wojny Światowej
Bodajże najjaskrawszego tła dla studiów nad pojęciem wolności w historii Holandii dostarcza II wojna światowa. Wydarzenia z maja 1940 roku, kiedy po krótkiej, nierównej walce
>
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N. van Sas, De metamorfose van Nederland, op. cit., s. 259.

armia holenderska skapitulowała przed wojskami niemieckimi, zapoczątkowały pięcioletni okres niewoli36. Warto w tym
miejscu prześledzić stosunek Holendrów do okupacji i związane z nim moralne dylematy. Z jednej strony wśród holenderskiego społeczeństwa odnajdziemy postawy heroiczne (ruch
oporu, prasa podziemna, pomoc przeznaczonym do eksterminacji Żydom), z drugiej liczne przykłady dobrze zorganizowanej kolaboracji37. Obie postawy to element strategii przetrwania obliczonej na zachowanie wolności.
W moim artykule chciałbym się skupić na jednym z przykładów negatywnych, pokazujących, jak okrucieństwa wojny były w stanie zniekształcić obraz wolności i metody walki
o nią. Kolaboracja z okupantem to temat dla holenderskiej historiografii drażliwy i przez lata odsuwany w publicznej dyskusji na boczny tor38. Stał on wspak wizerunku podkreślającego umiłowanie wolności jako jednej z niderlandzkich cech
narodowych, a uwypuklał inną, nadając jej moralnie wątpliwego charakteru. Chodziło o wrodzoną niechęć do heroizmu
i walki u Holendrów (Niderlandczyków), co mimo podkreślanej w „micie batawskim” dzielności pierwszych mieszkańców
ziem niderlandzkich i ich przywódcy czy zdecydowania Wilhelma Orańskiego w walce z Hiszpanami w XVII wieku, zdawało się być wyraźne. Pamiętajmy o silnym oporze przed
prowadzeniem wojny z Hiszpanią u zdecydowanej części niderlandzkiego społeczeństwa czy „papierowym” charakterze
„patriotycznej” rewolucji. Na aheroiczny charakter niderlandzkiego społeczeństwa zwracał uwagę wybitny holenderski historyk kultury Johan Huizinga39.
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Zob.: H. Amersfoort, P.H. Kamphuis (red.), Mei 1940. De strijd op Nederlands grondgebied, ‘s-Gravenhage 2012.
> 37 J.J. Woltjer, Recent verleden. De geschiedenis van Nederland in de
twintigste eeuw, Balans, Amsterdam 1992, s. 131–132.
> 38 Przykłady krytycznego spojrzenia na kolaborację w Holandii przez holenderskich historyków to: Ch. van der Heijden , Grijs verleden. Nederland en de
Tweede Wereldoorlog, Amsterdam/Antwerpen 2001; H. Klemann, Nederland
1938–1948. Economie en samenleving in jaren van oorlog en bezetting, Amsterdam 2002; J. Meihuizen , Noodzakelijk kwaad. De bestraffing van economische collaboratie in Nederland na de Tweede Wereldoorlog, Amsterdam 2003;
Tielhof M. van, Banken in bezettingstijd. De voorgangers van ABN AMRO tijdens
de Tweede Wereldoorlog en in de periode van rechtsherstel, Amsterdam 2003.
> 39 J. Huizinga, op. cit., s. 63–66; 185.

>

Jeśli brak owego ducha walki odniesiemy do II Wojny Światowej, otrzymamy oczywiście obraz niepełny, w dużej mierze
niesprawiedliwy, pomijający czyny bohaterskie w walce Holendrów z okupantem. Jednak rozważania Huizingi co do narodowego charakteru swoich rodaków, pozbawionych militarnych umiejętności, pisane na krótko przed wybuchem wojny40,
rodzą pytanie, czy można założyć, że właśnie owa głęboko zakorzeniona w mentalności Holendrów niechęć do walki skłoniła dużą część społeczeństwa do kolaboracji? Być może była
to jedna z form strategii przetrwania, podsycana przez nazistowską propagandę, przekonującą Holendrów, iż jeśli będą
posłuszni politycznym doktrynom Hitlera, przetrwają wojnę. Huizinga chciał wierzyć, że nawet jeśli owa strategia weźmie górę nad zdrowym rozsądkiem, będzie posiadać charakter
krótkotrwały i umiarkowany. O rosnącym w siłę faszystowskim
ekstremizmie pisał:
„Holendrzy zawsze przejawiali awersję do głoszonego
otwarcie ekstremizmu politycznego (…). Przyszłość prawicowych ekstremistów stoi (…) wciąż pod znakiem zapytania, choć prawdopodobnie wzrosną oni w siłę, gdyż ekstremalny nacjonalizm jest teraz w modzie (…). Cokolwiek
przyniesie nam przyszłość, ekstremistyczny rząd w Holandii, o ile dojdzie do jego utworzenia, będzie z pewnością
umiarkowany”41.

Ekstremizm, o którym wspomina Huizinga, wcale nie był
umiarkowany, a najbardziej zorganizowaną formę przybrał
w łonie rosnącej w siłę od lat 30. XX stulecia partii NSB (Nationaal-Socialistische Beweging – Ruch Narodowo-Socjalistyczny). Kierowana przez nieobliczalnego przywódcę, Antona
Musserta (1894–1945), partia wyraźnie epatowała ideologicznym przywiązaniem do założeń faszyzmu. Idea „Wielkiej
Holandii” u boku Hitlera łączyła się z naiwną wiarą w pangermańską solidarność, gwarantującą bezpieczeństwo podczas
40

Chodzi o dwa eseje Johana Huizingi: Nederlandse beschaving in de
zeventiende eeuw. Een schets [Kultura holenderska w wieku siedemnastym.
Szkic] z roku 1933 oraz Nederlands geestesmerk [Duch Holandii], który ukazał się rok później.
> 41 J. Huizinga, op. cit., s. 191–192.
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II Wojny Światowej42. Partia w 1936 roku liczyła ponad 50.000,
a w roku 1943 (po krótkotrwałej stagnacji) ponad 100.000
członków, co zaowocowało sporym politycznym sukcesem:
w 1935 roku NSB uzyskało prawie 8% poparcia w wyborach do
Stanów Prowincjonalnych (wybory samorządowe na poziomie
prowincji)43.
Jednak w układzie europejskim partia Musserta znaczyła
niewiele. Sami Niemcy zdawali się traktować swoich holenderskich zwolenników z dość daleko posuniętą rezerwą, lekceważąc monity Musserta o przydzielenie Holendrom należytego miejsca w, koniec końców niezrealizowanych, planach
stworzenia „Wielkiej Holandii” pod rządami III Rzeszy i odbierając liderowi partii władzę na swoim terenie. Symbolicznym gestem określającym czysto reprezentacyjną funkcję NSB
w faszystowskim aparacie władzy oraz siłę owego aparatu,
który swoim zasięgiem ogarniał bez mała całą Europę, było
oddanie ziem holenderskich pod kuratelę komisarza Rzeszy
w Holandii (Reichkommissar für die besetzten Niederlande), Arthura Seyssa-Inquarta44. Anton Mussert pełnił rolę mało istotnego, marionetkowego urzędnika, lekceważonego przez niemiecki aparat władzy.
Wizja „wolności” Musserta i innych holenderskich narodowych socjalistów w ramach pangermańskiej Rzeszy na długo
położyła się cieniem na historii Holandii. NSB odsłoniło grunt
przeciętnemu Holendrowi do tej pory nieznany, uwidaczniając
zarówno destrukcyjną siłę nazistowskiej propagandy, nadającej pojęciu wolności i walki o nią zdehumanizowanego znaczenia, jak i akcentując podatność pewnej części holenderskiego społeczeństwa na ekstremizmy, wiarę w kult siły i wrogość
wobec wszelkich przejawów odmienności. Blisko dziesięcioprocentowego poparcia dla partii nie można było zlekceważyć,
nawet jeśli uznamy polityczny sukces Musserta i jego zwolenników za (jak chciał Huizinga) incydentalny, po którym,
w roku 1945, wszystko wróciło no normy: lider ugrupowania

Holenderska Partia Wolności (PVV)
– wolność w izolacji
NSB stało się negatywnym punktem odniesienia w interpretacji tych momentów w historii Niderlandów (Holandii),
które nie podlegają jednoznacznej ocenie. Krótko po wojnie
mianem osiemnastowiecznych narodowych socjalistów o faszystowskich skłonnościach jeden z holenderskich historyków,
Pieter Geyl, określał ruch „patriotów”. W historycznej paraleli
mowa była o zdradzie narodowej i powierzaniu odpowiedzialności za losy państwa obcym mocarstwom45.
Porównania tego typu obecne są także w aktualnej debacie
publicznej w Holandii. Kiedy w 2006 roku na scenie politycznej pojawiła się Partia Wolności (PVV – Partij voor de Vrijheid) charyzmatycznego Geerta Wildersa, z miejsca zaczęto mówić o współczesnej inkarnacji NSB. Autorzy takich porównań
wskazywali na obecne w szeregach PVV narzędzia politycznej
opresji, brutalizację życia politycznego i manipulację zwolennikami partii46.
Być może komentatorzy holenderskiej polityki zauważyli
po raz kolejny ten sam mechanizm, który demaskowała partia
Musserta w czasach II Wojny Światowej i który tak bardzo stał
w opozycji do pozytywnego autowizerunku Holendrów. Chodzi
o wyciągnięcie na światło dzienne skłonności pewnej części holenderskiego społeczeństwa do manifestowania ekstremalnych
poglądów i wrogości wobec szeroko pojętej inności. Oczywiście
odbywa się to kosztem tradycyjnych wartości, stawiając pod
znakiem zapytania pierwotne znaczenie wolności, de amor della liberta, które w rozumieniu przeciętnego Holendra od wieków
opierało się na tolerancji, konsensusie i wolności słowa.
Wolnościowa wizja Wildersa opiera się natomiast na zaprzeczaniu tym wartościom: na odizolowaniu kultury

> 42 T. Pollmann, Van ingenieur tot Leider. Veertien jaar uit het tumultueuze bestaan van Anton Adriaan Mussert 1920–1934, „Jaarboek Oud-Utrecht”
2008, s. 101–126.
> 43 http://home.zonnet.nl/hagespraak/nsb.htm (20.12.2015).
> 44 Davies N., Europa walczy 1939–1945. Nie takie proste zwycięstwo, E.
Tabakowska (tłum.), Znak, Kraków 2008, s. 391.
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Zob.: P. Geyl, Patriotten en N.S.B.ers. Een historische parallel, Amsterdam 1946.
> 46 Zob. http://www.volkskrant.nl/politiek/vogelaar-schokkendeparallelen-met-nsb~a999788/; http://www.elsevier.nl/Politiek/nieuws/2010/4/Ella-Vogelaar-Schokkende-parallellen-tussen-PVV-enNSB-ELSEVIER262091W/ (20.12.2015).
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został skazany na śmierć, a NSB przestało istnieć (wielu jego
członków uciekło do Niemiec).
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holenderskiej od wpływów z zewnątrz, wykorzenieniu zagrażających holenderskiemu społeczeństwu w coraz większym
stopniu etnicznych mniejszości islamskich i stworzeniu Wielkich Niderlandów – federacji Belgii i Holandii z dominującą
kulturą chrześcijańską (porównanie z partią Musserta w tym
ostatnim aspekcie jest wyjątkowo czytelne)47. W swojej retoryce PVV dąży do zamknięcia granic przed napływem imigrantów i wzywa rząd holenderski do wycofania Holandii ze
struktur Unii Europejskiej48. W haśle partii „Ich Europa, nasza
Holandia” zawiera się paradygmat wolności, do tej pory w Holandii mało znany, wskazując na ewolucję znaczenia terminu. Parafrazując słowa Iana Burumy, holenderskiego historyka specjalizującego się w historii demokracji i praw człowieka,
można zadać pytanie „Co stało się z dobrymi Holendrami, miłymi ludźmi z małego północnego kraju, lubiącymi uważać się
za awangardę wolności i tolerancji?”49
Jeśli prześledzimy zaznaczone przeze mnie w niniejszym
tekście wydarzenia o istotnej dla historii Niderlandów (Holandii) wadze, zauważymy, w jakim stopniu doszło tam do zdezawuowania znaczenia wolności. Z pojęcia czyniącego z Holendrów przykład do naśladowania i wyjątkową na tle Europy
nację (jak zauważał kardynał Bentivoglio, jak chcieli autorzy
„mitu batawskiego”, „propagandyści” doby wojny osiemdziesięcioletniej czy rewolty „patriotów”), wolność stała się na
początku XXI wieku terminem nader elitarnym, który nie potrzebuje szerokiego, europejskiego kontekstu. Przynależność
do wykreowanego na potrzeby politycznej ideologii państwa
hermetycznych, konserwatywnych wartości chrześcijańskich
obwarowana jest licznymi nakazami i trudnymi do spełnienia warunkami. Taka wolność odrzuca inność oraz wielokulturowość, domagając się izolacji niderlandzkiej kultury i niderlandzkiego państwa. I, jak widać, nie jest to wizja całkiem
abstrakcyjna. W 2010 roku w wyborach parlamentarnych na
PVV głos oddało blisko 1,5 miliona Holendrów. Obecnie partia
47
Geert Wilders voor fusie tussen Nederland en Vlaanderen, „Het Nieuwsblad” 12.05.2008, za: http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf12052008_008
(20.12.2015).
> 48 I. Buruma, Europa skręca na prawo, 18.10.2010, za: http://wyborcza.
pl/1,76842,8519202,Europa_skreca_na_prawo.html (22.12.2015).
> 49 Ibidem.
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posiada 15 mandatów i jest liczącą się frakcją opozycyjną. Prognozy Huizingi sprzed blisko 80 lat zakładające umiarkowany i krótkotrwały charakter postaw ekstremalnych w Holandii
zdają się nie sprawdzać. Z najnowszych danych holenderskiego ośrodka badania opinii publicznej Peil z początku stycznia
2016 roku partia Wildersa otrzymałaby dziś 42 mandaty, stając się największą partią na holenderskiej scenie politycznej50.
Podsumowanie
Autowizerunek historycznych Niderlandczyków czy współczesnych Holendrów nie jest tak jednoznaczny, jakby chcieli jego autorzy. Dokładniejsza analiza kształtujących się przez
wieki postaw opisywanego przeze mnie społeczeństwa pokazuje nadawanie pojęciu wolności różnych znaczeń, co każe
zniuansować stereotypowy obraz na wskroś tolerancyjnego
i „miłującego wolność narodu”.
W każdym z przedstawionych przeze mnie wizerunków kryje się jego zaprzeczenie. „Mit batawski” ugruntowujący waleczny charakter protoplastów dzisiejszych Holendrów oraz ich
kulturowy rozwój obnażał w istocie polityczny koniunkturalizm przywódcy Batawów, Juliusza Cywilisa, który układał się
z Rzymem, i swoistą manię wielkości Niderlandczyków, budujących wokół niewiele znaczącej bitwy pod Castra Vetera mit
o własnej wyjątkowości, który następnie służył kolejnym pokoleniom do budowania narodowej tożsamości.
Wizerunek Wilhelma Orańskiego – „ojca narodu niderlandzkiego” podporządkowany był idei walki o suwerenność i miał
podkreślać prymat religii protestanckiej nad katolicką. W tym
celu niewygodne fakty z życia Wilhelma, jak jego przywiązanie, w pewnym okresie, do katolicyzmu, a następnie brutalność
w walce z niderlandzkimi katolikami zostały przemilczane. Opinia publiczna w czasach wojny osiemdziesięcioletniej potrzebowała obrazu spójnego, a przede wszystkim pozytywnego, stąd
pieczołowitość w kreowaniu pomnikowego wizerunku bohatera
narodowego, jakim był Wilhelm – tolerancyjnego, wizjonerskiego i nieskorego do przelewu krwi. Często wizerunek ten siłę wyrazu czerpał z porównania z przykładami uosabiającymi cechy
50

PVV in peilingen naar 42 zetels, maar stemmen ze ook echt op Wilders?,
24.01.2016, za: http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/pvv-peilingennaar-42-zetels-maar-stemmen-ze-ook-echt-op-wilders (25.01.2016).

>

< ZNACZENIA < 39

przeciwne – tyranię, brutalność czy religijny fanatyzm. Z drugiej
strony Wilhelma porównywano z pozytywnymi postaciami literackimi, które nawiązywały do „mitu batawskiego”. W ten sposób wizerunek stawał się archetypiczny i ponadczasowy.
Retoryka użyta do stworzenia pozytywnego obrazu Wilhelma Orańskiego pod koniec wieku XVIII wykorzystana została
w odwrotnym celu. Dom Orański tym razem stał się ofiarą dezawuowania dotychczas pozytywnego wizerunku. Zrobiono
to przy pomocy podobnych środków stylistycznych i podobnej politycznej propagandy jak w wieku XVII. Wyolbrzymiono negatywne cechy namiestnika Wilhelma V w celu ugruntowania polityczno-społecznej rewolucji. Wolność przeszła na
stronę walczących o prawa społeczne mieszczan zwanych „patriotami”, a ich przeciwników posądzano o tyranię, brak kompetencji do sprawowania władzy i nepotyzm. Walka o wolność
słowa i suwerenność politycznych przekonań patriotycznych
mieszczan odbywała się oczywiście poprzez ograniczanie swobody orańskich przeciwników. Metody tej walki były niekiedy
brutalne i dość mało sprawiedliwe.
Dwudziestowieczni holenderscy historycy ugrupowanie „patriotów” widzieli jako XVIII-wieczną inkarnację narodowych
socjalistów spod znaku NSB. W obu przypadkach była mowa
o zdradzie narodowej i ideologicznej brutalności w walce z politycznymi przeciwnikami. Następstwem takich postaw był za
każdym razem upadek państwa. NSB pod wodzą Antona Musserta niuansowało wizerunek Holendrów podczas II Wojny Światowej – walczących w ruchu oporu, kolportujących podziemną
prasę i pomagających Żydom. Paradoksalnie profaszystowska
ideologia partii zawierająca się m.in. w idei „Wielkiej Holandii”,
pangermańskiego państwa pod kuratelą III Rzeszy, to element
strategii przetrwania, której nadrzędnym celem było uzyskanie
wolności, jakkolwiek nielogicznie by to zabrzmiało.
Historia partii NSB i jej dość wyraźne poparcie w holenderskim społeczeństwie wskazywały na elementy autowizerunku, które stanowiły zaprzeczenie tolerancyjnego,
„stoickiego” (czyli niepodatnego na ekstremizmy) i wolnościowego stereotypu. Takie zaprzeczenie (być może właściwszym w tym miejscu terminem byłby termin „uzupełnienie”)
pozytywnego obrazu stało się jeszcze bardziej wyraziste
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w aktualnej debacie publicznej w Holandii. Widać to na
przykładzie Partii Wolności (PVV), której poparcie stale rośnie. W wizji założyciela ugrupowania, Geerta Wildersa, wolność także jest tematem przewodnim – jej definicja w żaden
sposób nie uwzględnia historycznej ewolucji terminu; jest
narzędziem do zmiany aktualnej sytuacji społecznej poprzez
polityczną i kulturową izolację Holandii. Wizerunek tolerancyjnego, otwartego na wszelkie przejawy inności kraju zdaje
się odchodzić do lamusa i, wbrew oczekiwaniom Johana Huizingi, nie jest to sytuacja krótkotrwała.
An abstract
Jan Urbaniak, ‘De amor della liberta’ as a national category. The concept of freedom and its influence on the
self-image of the Dutch over the centuries
In this article freedom was treated as a national category which has an influence on the self-image of the Dutch. Its
components can be found on the field of policy, economy or
culture and they are a background for the self-image. Shaping this self-image was invastigated from historical perspective indicating its heterogenity. More than in confirming the
stereotypical picture of Netherlands as a country recognized
a priori the oasis of liberal freedom, the author was interested in a thought pointing at the existance of examples not
so beliing the positive self-image but recognizing the multiplicity of elements that contribute the self portrait. These elements were placed in opposition to each other focusing on
the most distinctive examples: creating full of heroism ‚batawski myth’ was set against historical facts. In a positive image of
‚a father of the Dutch nation’ (Vader des Vaderlands) William
of Orange (1533–1584) features against his impeccable opinion were found; the specifics of fight for freedom in Niderlands
till the end of XVIII century which was run thanks to limitating freedoms of elite ruling the country at that time and its
supporters werw shown. The author also referredto a significant support of the Dutch society for emerging in 1930s fascism, and afterwards for the right-wing radicalism nowadays.

MIGRACJA. W POSZUKIWANIU DROGI KU WOLNOŚCI
Patrycja Rozbicka

Wieki migracji przeobraziły systemy funkcjonowania i wizerunek światowych społeczeństw, które cechuje pluralizm
etniczno-kulturowy. Niewiele było w historii narodów homogenicznych etnicznie, a dzisiejsze zróżnicowanie społeczeństw podważyło mit jednorodnych państw. Migracja zawsze wiązała się ze wzrostem demograficznym, rozwojem
technologicznym, jak również konfliktem społecznym i politycznym. Ważną zmianą, jaką generuje przemieszczanie się
ludności, jest także organizacja w obrębie gospodarki państwa. Procesy globalizacji charakteryzują się zmianami innymi niż dotychczas opisywane:
1. wzrost eksportu kapitału z państw wysoko rozwiniętych
na obszary nieuprzemysłowione;
2. rewolucja mikroelektroniczna;
3. praca fizyczna wykonywana przez profesjonalnych pracowników;
4. rozszerzenie sektora usług (zapotrzebowanie na pracowników bardziej i mniej wykwalifikowanych);
5. rozwój nieformalnego sektora gospodarki;
6. zwiększenie liczby pracowników dorywczych, niepewne
zatrudnienie;
7. zróżnicowanie pracowników zależne od płci, wieku, narodowości, przynależności etnicznej1.
W konsekwencji powyższych zmian wystąpiły nierówności pomiędzy regionami dotyczące standardu życia, wynagrodzenia, a także problemy związane z wyniszczaniem
zasobów naturalnych niemonitorowanym rozrostem miast.
Co więcej globalizacja bezwzględnie determinuje przemiany społeczne, które po wielokroć zwiększają motywację do
migracji.
1

S. Castles, M.J. Miller, Migracje we współczesnym świecie, Warszawa
2011, s. 139.
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Poniżej wyszczególniono trendy związane z globalną migracją:
• ograniczenie migracji pracowniczej inicjowanej przez
państwa Europy Zachodniej;
• proces łączenia rodzin zagranicznych pracowników,
a tym samym kształtowanie się mniejszości etnicznych;
• przeobrażenie się państw południowo- i wschodnioeuropejskich w kraje tranzytowe i imigracyjne;
• niezmienna migracja do Stanów Zjednoczonych i Oceanii, choć o bardziej zróżnicowanych formach i miejscach pochodzenia imigrantów;
• nowe prądy migracyjne uwarunkowane zmianami gospodarczymi i politycznymi w krajach rozwijających się;
• nabór zewnętrznej siły roboczej;
• intensyfikacja transferu uchodźców, osób starających się
o azyl zazwyczaj w linii Południe  Północ i Wschód  Zachód (należy pamiętać, że pojęcie centrum i peryferii jest ruchome, dlatego też wymienione cele mogą znaczyć coś innego
w zależności od pochodzenia migranta);
• wzrost mobilności wykwalifikowanych pracowników;
• rozprzestrzenienie się nielegalnej migracji i abolicji2.
Upadek muru berlińskiego, koniec zimnej wojny, upadek Związku Radzieckiego zlikwidowały bariery dotychczasowego przepływu ludności i zmodyfikowały formę migracji. Ludzie mogli swobodnie się przemieszczać, dlatego ich mobilność znacznie wzrosła.
„Ta geopolityczna zmiana – jak piszą Castles i Miller – zbiegła się
w czasie z przyspieszeniem tempa globalizacji gospodarczej, a także nasileniem się przemocy i incydentów łamania praw człowieka”3. Egzemplifikacją podobnych odczuć społeczeństwa była Arabska Wiosna, czyli demonstracje i konflikty społeczne na terenie
państw arabskich (np.: Egipt, Turcja, Libia), które rozpoczęły się
>
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S. Castles, M.J. Miller, op. cit., s. 142.
Ibidem.
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w grudniu 2010 roku. Czynnikiem sprawczym było ogólne niezadowolenie ludności z warunków życia i autokratycznych rządów.
Etniczna różnorodność, która jest wynikiem międzynarodowych migracji, kształtuje nie tylko współczesne społeczeństwa, lecz także kondycję gospodarczo-polityczną państw
przyjmujących oraz krajów pochodzenia imigrantów. „Jedynym rozwiązaniem wydaje się rozszerzenie zakresu uczestnictwa politycznego i objęcie nim grup imigracyjnych, co z kolei może oznaczać konieczność przemyślenia na nowo formy
i treści obywatelstwa i oderwanie go od idei etnicznej homogeniczności czy kulturowej asymilacji”4. Dotychczasowe modele tożsamości narodowej nie mają zastosowania zarówno
w państwach wielokulturowych, jak i w tych, które dopiero się
nimi stają. Przede wszystkim państwa członkowskie Unii Europejskiej są płaszczyzną przecięcia wielu tożsamości i różnorodnych kultur. Mimo że to głównie imigranci są zmuszeni do
przekształcenia swojej tożsamości, tendencja ta jest cechą całości ponowoczesnych społeczeństw.
Tożsamości na styku różnorodnych kultur nie niosą zagrożenia dla zrozumienia jednostki kim jest, nie przyczynią się również do upadku państw narodowych. Wspomogą natomiast
wyłanianie się ponadnarodowych sieci powiązań między imigrantami a krajami przyjmującymi oraz regionami imigracyjnymi a państwami pochodzenia.
Materiał badawczy
Materiał do analizy został zgromadzony podczas wielogodzinnych rozmów i obserwacji uchodźców w ośrodku „Czerwony Bór” oraz w siedzibie Fundacji „Ocalenie” i prywatnych
kwaterach imigrantów w Łomży. Rozmówcy biorący udział
w badaniu pochodzą z obszaru Kaukazu, są przedstawicielami
Republiki Czeczeńskiej, Republiki Armenii i Gruzji. Większość
z nich stanowili Czeczeni.
Badanie terenowe miało miejsce w Ośrodku dla Uchodźców w Czerwonym Borze, w siedzibie Fundacji „Ocalenie” oraz
w prywatnych mieszkaniach uchodźców w Łomży. Wybór był
podyktowany wskazówkami Angrosino dotyczącymi doboru
miejsca, do którego badacz ma dostęp i w którym obecność

badacza „nie będzie ciężarem dla społeczności, ale raczej przyniesie jej korzyści”5.
Wywiady początkowo prowadzone w lokalu fundacji, dzięki przychylności i sympatii w stosunku do mojej osoby, przeniosły się do sfery prywatnej badanych, ich domów. Wprowadzenie w bardzo strzeżony przez uchodźców obszar osobisty
zaowocowało historiami życia: opowieściami o świecie po
i przed emigracją, o wojnie, pokoju, współczesnym świecie,
znaczeniu wolności, podróży, o Innym, społeczeństwie wielokulturowym i Polsce. „Bycie” z badanymi pozwoliło zebrać obszerną dokumentację złożoną z notatek terenowych, wywiadów, rozmów poza nagraniem, obserwacji.
Analiza zebranego materiału terenowego nie była pokierowana wedle jednego modelu. Jest zarówno czytaniem antropologiczno-narracyjnym, jak i zainspirowanym teorią
ugruntowaną. Występuje tu również model dedukcyjny i idiograficzny, ponieważ badanie jest studium przypadku. W kwestii realności świata uznałam za odpowiednie odniesienie się
do podejścia konstruktywistycznego. Formułowane przez ludzi pojęcia kształtują bowiem postrzegany przez nich świat.
Pomocne w wyłonieniu z narracji oraz uporządkowaniu
materiału było wykorzystanie programu do analizy danych jakościowych NVivo. Zastosowanie programu NVivo było podyktowane potrzebą wyboru narzędzia wspomagającego projekt
badawczy w zakresie analizy materiału zgromadzonego przy
użyciu mieszanych metod badawczych. Program oferuje dużą
dowolność w kreowaniu przestrzeni roboczej, dostosowaniu
segregowania i grupowania do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dzięki temu możliwe jest panowanie nad dużą bazą
danych, złożoną z różnego typu materiałów badawczych. NVivo ma ponadto rozbudowaną funkcję przeszukiwania i tworzenia ilościowych zestawień (co może stanowić problem dla
nowych użytkowników) wyszukiwanych słów oraz kodów,
a także częstotliwości ich występowania.
Wolność – słowo klucz
Słowo „wolność” zostało wyodrębnione jako jedno ze
słów kluczy w wypowiedziach uchodźców. Pojawiło się ono
>
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5

s. 70.

M. Angrosino, Badania etnograficzne i obserwacyjne, Warszawa 2010,

w wypowiedziach (również poza wywiadami) wszystkich rozmówców, co więcej nie tylko we fragmentach dotyczących
zagadnienia wolności, lecz także pobytu w ośrodku, ogólnej
oceny Polski jako kraju imigracyjnego oraz sporadycznie w temacie związanym z relacjami Uchodźcy – Polacy.
„Wolność” występowała nie tylko w samych słownych wypowiedziach badanych, lecz także w ich sposobie zachowania, mowie ciała: gestykulacji, mimice, a także tonie głosu. Momenty
odprężenia towarzyszące słowu „wolność” wyróżniały się na tle
emocji związanych z tematem konwersacji, przeplatanej smutkiem, gniewem i wstydem. W ostatecznym rozrachunku, bez
względu na warunki ich obecnego życia, uchodźcy byli zadowoleni, niejednokrotnie potwierdzali że pobyt w Polsce dał im wolność, bezpieczeństwo i spokój o życie swoje i bliskich.
Badani zostali poproszeni o wypowiedzenie się na temat
wolności, co ona dla nich oznacza, oraz czy czują się w Polsce wolni. Większość uchodźców mówiła o wolności jako praworządności („Wolność to dla mnie przede wszystkim praworządność, przestrzeganie prawa”6), jako o prawie do swobody
i wolności słowa („W moim rozumieniu wolność to mówić to,
co chcesz, robić to, co chcesz i jak jesteś w swoim domu i na
zewnątrz. Wolność jest wtedy, kiedy mogę przyjechać, gdzie
chcę, pojechać, gdzie chcę. To jest moim zdaniem wolność”)7.
Zaskakująca była wypowiedź młodego mężczyzny z Czeczenii,
bardzo skrytego, o osobowości introwertyka, który przy pytaniu o wolność przywołał kwestie wielokulturowości:
Wolność [zastanawia się] na razie to dla mnie Polska.
[…] Ale np. u nas w Czeczenii mieszka dużo różnych narodowości, bardzo dużo i ja zaczął o tym myśleć, jak tylko
przyjechał tutaj. Ja wcześniej w ogóle o nacjonalistach, rasistach [rozmowę przerywa dziecko, które wchodzi do pokoju]. Ja nie myślał o tym, miał znajomych każdych.

Polska jako synonim wolności nie jest przekonująca z perspektywy osoby, która jest autorem powyższej wypowiedzi. Nie jest to
jego wymarzona ostoja spokoju. Ma raczej status tymczasowości
(na razie taka wolność, jaką oferuje mu Polska, jest wystarczająca,
>
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Husajn, Czeczenia.
Ahmed, Czeczenia.

ale nie wymarzona), a w wypowiedzi uchodźcy wyraźną perspektywą na lepsze odniesienie do wolności.
W analizowanym materiale pojawiła się również wypowiedź
50-letniej Czeczenki, która o wolności mówiła w kontekście możności decydowania o sobie samym. Perspektywa cudzoziemki
uwzględnia także już wymienione elementy „bycia wolnym”, poszanowanie dla innych jednostek, wolność słowa, możliwość podejmowania własnych decyzji, prawo do prawdy. Wolność to
również zmiana, transformacja, ewaluacja tego, co było i jest, wyciąganie wniosków i zastosowanie ich w rzeczywistości:
Nie czułam się wolna na początku, jak byłam tu tylko
chwilowo, nazwijmy to na czas określony. Wtedy nie czułam się wolna i nie na tyle [zastanawia się]. Ja teraz czuję się wolna, wolność moją rozumiem jak to, co trzyma się
w środku nas. Mi się wydaję, że każdy człowiek jest wolny,
gdy ma prawo swojego wyboru, swojego głosu, postępowania, podjęcia jakiejś decyzji. Jesteśmy narodem bardzo tradycyjnym, najbardziej tradycyjne jest wychowanie
dziewczynek, później panienek, młodych kobiet i u nas jest
więcej obowiązków w młodości i wtedy w starości jest więcej luzu. Pojęcie wolności jest dla mnie bardzo ważne dlatego, że być wolnym jestem tutaj – a przecież nie jest mi
łatwo. […] A trudno jest tak, że [zastanawia się]. Ja nie rozumiem jednego, jeżeli mnie się wydaje, jeżeli żyjemy [zastanawia się]. Coś musi zmienić się przez 10 lat mojego życia w Polsce. Oczywiście zmieniło się. Oczywiście już mamy
dobre drogi, budynki jeszcze lepsze, ludzie robią, ludzie dostali pieniądze, to widać. Tak w światopoglądowej kwestii,
nie zmienili się. Tu jest w moim rozumieniu [zastanawia
się]. Przede wszystkim muszą zmienić się ludzie. Chodzi
o to, że razem z tym muszą zmienić się poglądy. […] Ja teraz też jestem członkiem tego społeczeństwa, ja mieszkam
w tym kraju, ja siebie odbieram jako członka tego państwa.
Nawet jak ja nie mam formalnie tego obywatelstwa to ja
jestem obywatelką Polski8.
Przede wszystkim wolność oznaczała dla uchodźców stan
spokoju, spokojne życie, bez strachu i niepokoju o bliskich
i siebie.
>
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Dla mnie wolność znaczy, że jest spokój. Spokój w tym
sensie, że np. nie pójdziesz do więzienia bez sensu. Wolność
to tak się czuje, że po prostu mam spokój, nie boję się tego,
że jutro albo pojutrze coś mi się stanie albo nie wiem jak to
powiedzieć [zastanawia się], że np., że rząd coś zrobi, albo
policja czy coś. Ogólnie bardzo wolno się czuję w takim sensie, że życie tutaj jest takie inne, bardziej luz tutaj jest. Bardziej ludzie się rozumieją, tutaj bardziej cieszę się życiem.
Ludzie tu nie są tacy zestresowani albo jak spojrzysz komuś
w oczy to nie ma tego takiego stresu, naprężenia, człowiek
nie czeka cały czas na coś, nie boi się. Luz jest, spokój jest
tutaj. To jest dobrze. Ludzie się porozumiewają lepiej, rzadko się biją9.

„Przymus oznacza pozbawienie człowieka wolności – wolności od czego? Prawie wszyscy moraliści w dziejach ludzkości
sławili wolność. Jak szczęście i dobroć, jak natura i rzeczywistość, podobnie i pojęcie wolności ma znaczenie tak mgliste,
że poddaje się niemal każdej interpretacji” – pisał w 1958 roku
brytyjski historyk i filozof Isaiah Berlin. Wolność, choć często
interpretowana w różnoraki sposób, jest postrzegana w głównej mierze w kilku kontekstach: wolności słowa, wyznania,
swobodnego przemieszczania się. Takie też rozumienie wolności prezentowali rozmówcy, w grupie których prowadzono
badania.
Ahmed
W moim rozumieniu wolność to mówić to, co chcesz, robić to, co chcesz i jak jesteś w swoim domu i na zewnątrz.
Wolność jest wtedy, kiedy mogę przyjechać, gdzie chcę, pojechać, gdzie chcę. To jest moim zdaniem wolność.
Amina
Wolność to znaczy mówić to, co się ma na myśli. Nawet
to, co się nie podoba. Wyjść spokojnie do sklepu, nie musieć
się denerwować. Nie bać się, że cię zatrzymają i będą mieli pretensje. Ja mam problemy z policjantami, bo oni mnie
tak męczyli za pieniądze tych ludzi, a nie mogli nic zrobić
>
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oficjalnie, bo nic na mnie nie było. Niektórzy mówią, że to
już było dawno, ale ja jak tylko widzę policjanta to wszystko się przypomina.

Berlin zakładał w swej koncepcji, że rozważania nad wolnością można prowadzić jedynie w kontekście politycznym. Mając na uwadze przyczyny przyjazdu badanych do Polski, założenie to wydaje się ze wszech miar aktualne.
Anonim 0091
Czuję się wolny, bo nie muszę kogoś bać się. Nie ma tak,
jak w naszej ojczyźnie, że ktoś wpadnie do mieszkania, zatrzyma, pobije albo zginiesz. Nie ma czegoś takiego, dlatego
czuję się wolny. Wolność to jest, jak możesz spać nie zamykając drzwi. […] Ja jestem spokojnym człowiekiem, który szuka cały czas pracy i nie lubi rozmawiać. Chyba jestem przydany dla państwa, właśnie przyniosłem PIT do rozliczenia […]
Dla mnie to mieszkanie… to warunek zatrzymania mnie tu.
Dwójka synów już jest żonatych, reszta chodzi do szkoły. Jeszcze są dwie wnuczki. Synów ożeniłem tu.
Husajn
Wolność to dla mnie przede wszystkim praworządność, przestrzeganie prawa. Gdzie to, co chce powiedzieć nie będzie skutkowało zatrzymaniem czy problemami. Wolność to dla mnie prawa
człowieka, gdzie chciałbym być swobodny, wolny w sensie mówienia prawdy. Wolność słowa to jest dla mnie na dzisiaj wolność.
Selimchan
Tak. Jak możesz spokojnie spać i spokojnie chodzić po
ulicy to to jest wolność. W Czeczenii tak się nie da. Cały czas
myślisz, kiedy zabierze cię policja czy rano, czy wieczorem.
A tutaj możesz spokojnie spać, mówić co chcesz i myśleć co
chcesz.

Kontekst polityczny wolności niejednokrotnie postrzegano
w korelacji z bezpieczeństwem, a także wolnością osobistą,
praworządnością, sprawiedliwością.

Azor
Wolność dla Czeczena jest najważniejsza, że on może
mówić to co chce, to co myśli. Jeśli ktoś złamie prawo to
wie, że będzie osądzony. Natomiast u nas było tak, że przychodzili, strzelali, samosądy przeprowadzali na ludziach.
Przykładem jest mój brat, który przepadł parę lat temu i do
tej pory nikt o niczym nie wie, gdy wpisujesz dane tej osoby, to tak jakby ona przepadła. Nie wiadomo, co się z nią
stało.
Karen, Lili
Tak, czujemy się wolni. Dla nas wolność to możliwość
swobodnego wyjścia na ulicę z pewnością, że nic nam się
nie stanie, że nie będzie 15 nalotów na nasz sklep, że nie
będziemy musieli cały czas się tłumaczyć i przepraszać, że
coś się stało, że jesteśmy uwolnieni od tych pytań i tej niemocy. Teraz nawet mamy czas, żeby pójść do kościoła katolickiego i nie wszystko rozumiemy, ale to bardzo przyjemne. Ostatnio nawet byliśmy na chrzcie pierwszy raz i to było
bardzo interesujące doświadczenie.

Polska w oczach niektórych badanych uchodźców jest obszarem, na którym można czuć się wolnym od strachu przed
utratą życia. Miejscem, gdzie można zacząć nowe życie, zdobyć pracę, mieszkanie, posłać dzieci do szkoły.

z ośrodka. Moim zdaniem żyje się tutaj spokojnie i nie rozumiem tego.

Analiza wywiadów uwydatniła jednak, iż o byciu wolnym
nie świadczy wyłącznie poczucie bezpieczeństwa, bycie z daleka od konfliktów politycznych i zbrojnych czy wolność od inwigilacji obywateli danego kraju. Wolność jest czymś więcej
niż przestrzeganiem praw człowieka. „Wszyscy ludzie rodzą
się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw”,
czytamy w pierwszym artykule Powszechnej Deklaracji Praw
Człowieka10. Należy również zaznaczyć, iż mimo nadania statusu prawnego założenia zapisane w deklaracji nie są wszędzie respektowane (najbardziej znane przykłady dotyczą Chin
i Tybetu).
Poczucie wolności, jest jak już wspomniano, czymś jeszcze
ponad prawa człowieka i kontekst polityczny. Wolność może
być pojęciem subiektywnym, dla każdego może mieć zgoła
odmienne znaczenie. Wolność nie jest jednocześnie wolnością
per se, „wolność abstrakcyjna, wydzielona z dramatu, »wolność jako wolność«, istnieje tylko na papierze” – pisał ks. Józef Tischner11. Istnieje ona również w wyobrażeniu badanych,
którzy z zaskakującą łatwością definiowali, czym jest dla nich
wolność, jak również to, iż niektórzy z nich tej wolności w Polsce nie odczuwają.
Marieta
Ani jednego dnia nie czułam się wolna, byłam jak na
szpilkach, kiedy moja wnuczka była zatrzymana. Dlatego
że […] Dla mnie wolność oznacza to, że mogę wychodzić,
przychodzić wolna w państwie jak Polacy…

Marisa
Wolna dla mnie oznacza to, że ja mogę wyjść na ulicę
rano, że moje dzieci idą spokojnie do szkoły. Ważne, żeby
moje dzieci poszły do szkoły i przyszły do domu bez siniaków, bez zadrapań, bez niczego. Spokojnie, żeby one mogły uczyć się.
Madina
Już w Terespolu, gdzie przechodziliśmy przez granicę,
poczułam się spokojna. Pierwszy raz od dłuższego czasu.
Teraz boję się, bo widzę, że dużo ludzi wyjeżdża z ośrodka. Nie wiem, dlaczego oni tak robią, a ja tutaj zostaję.
Bardzo często przychodzę do biura, rozmawiam z pracownikami i pytam, dlaczego tak się dzieje, że oni wyjeżdżają

Wolność to również szacunek innych i dla innych.
Demir
Czy jestem wolny? Nie za bardzo. Wolny ja jestem, tutaj nie ma np. wojsk, tego wszystkiego tej broni… już
mnie głowa od tego boli. Ale np. wieczorem można wyjść
10

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, <http://www.unic.un.org.
pl/prawa_czlowieka/dok_powszechna_deklaracja.php>, (19.05.2016).
> 11 J. Tischner, Spór o istnienie człowieka, Kraków 1998, s. 299.
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pospacerować, ale zaraz ty jesteś Czeczeniec co ty tutaj robisz. Np. ja był tutaj wieczorem na starym rynku do mnie
podeszli dwaj policjanci i mówią: co ty tutaj robisz. A ja:
w jakiej sprawie ty mnie pytasz co ja tutaj robię. Ty jesteś
kto straż graniczna, kto ty…ja nic nie zrobił. Poznali, że ja
jestem Czeczeniec i dlatego tak… Potem ja mogłem iść
do domu, ale żebym nie wychodził tylko siedział w domu,
wieczorem, żebym nie wychodził na ulicę.

Walka o wolność i niezależność od Rosji determinuje zwrot
Czeczenów ku religii islamu, która w coraz większym stopniu
stanowi o północnokaukaskiej tożsamości. Dzisiejsi obywatele Czeczenii nie identyfikują się z Rosją, a zwrot ku islamowi
jest w pewnym stopniu sprzeciwem wobec federacji i wszystkiemu, co jest z nią związane, również religii. Objęta ciągłymi konfliktami Czeczenia stanowi podatny grunt dla ruchów
fundamentalistycznych, takich jak np. wahhabizm – sunnicki, rygorystyczny ruch islamski, w którym upatruje się również
źródła rozwiązań organizacji społecznej i państwowej12. Można mówić o ogólnym dążeniu Czeczenów do islamizacji kraju,
natomiast wahhabizm nie stanowi reguły, zasadniczo islam na
terenie republiki przybiera raczej formę pokojową, którą jest
zwrot ku tradycji.
Czeczenii to naród górali kształtowany przez trudne warunki geograficzne i polityczne, który kocha wolność i walczy o nią od samego początku swojego istnienia.
„Wolność jest najważniejsza. Czeczeni walczyli i walczą cały
czas, żeby Czeczenia była wolna i żeby oni byli wolnymi. Każdy
naród ma prawo do tego, żeby być wolnym”13.
Podsumowanie
W czasach nam współczesnych społeczności, funkcjonujące
niegdyś w zbiorowościach w dużej mierze homogenicznych,
znalazły się w świecie definiowanym głównie poprzez wzmożone relacje multikulturowe. Globalizacja, której konsekwencją jest swobodne przekraczanie granic zarówno przez ludzi,
12

E. Matuszek, Ewolucja konfliktów na Północnym Kaukazie. Od problemów etnicznych do świętej wojny, [w:] Czeczenia – Rosja. Mity i rzeczywistość, red. J. Brodowski, M. Smoleń, Kraków 2006, s. 139.
> 13 Azor, Czeczenia.
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jak i dobra materialne oraz duchowe, sprawiła, że człowiek
przestał być przypisany do miejsca, dlatego niezliczoną rzeszę mieszkańców globu można opisać jako transnarodowych.
Będących „tu i tam”, uczestniczących w życiu rodzinnym, często w różnych częściach globu jednocześnie. Z rozwojem technologii proces globalizacji „podarował” ludziom wolność swobodnego przemieszczania się.
Migracje zarobkowe oraz napływ uchodźców zmieniły charakter europejskich miast i istniejących w nich układów kulturowych. W rozważaniach nad migracją w kontekście wolności
należy odnieść się również do pojęcia tożsamości, której istotą
jest wolność, konstruowana w kontekście wielonarodowości
współczesnych społeczeństw.
W 1994 roku na ulicach Berlina pojawił się plakat szydzący
z, jak mówi Bauman, „staromodnych tożsamości”, skierowany
przeciwko niechęci do obcokrajowców, uświadamiający wielonarodowość ludzkiego, ponowoczesnego życia i historię krajów.
Dein Christus ein Jude
dein Auto ein Japaner
deine Pizza italienisch
deine Demokratie griechisch
dein Kaffee brasilianisch
dein Urlaub türkisch
deine Zahlen arabisch
deine Schrift lateinisch
und dein Nachbar –
nur ein Ausländer?
Was meinen Sie? Ist jede Kultur eine Mischung?14

Pytania kończące wyliczankę brzmią: „Jako myślisz? Czy
każda kultura to mieszanka?”. Nie możemy wyprzeć z historii ani teraźniejszości potężnego, wzajemnego uzależnienia.
Grecja dała początek jedynemu jak do tej pory ustrojowi politycznemu, który nabrał statusu oznaczającego cywilizację, dobrobyt, wolność. Nie bez znaczenia dla rozwoju demokracji był
również wkład starożytnego Rzymu i kultur Zachodu (Europy, Ameryki Północnej). Amin Maalouf wyróżnia dwa rodzaje
> 14 „Twój Chrystus jest Żydem. / Jeździsz japońskim autem. / Jesz włoską pizzę. / Demokrację masz z Grecji. / Kawę – z Brazylii. / Cyfry – arabskie. / Alfabet – łaciński. / Urlop spędzasz w Turcji. / Tylko twój sąsiad jest
cudzoziemcem”. <http://www.kaleidos.de/alltag/meinung/ausl04.htm>,
(31.01.13).

dziedzictwa: pionowe, mające swe źródło w tradycji narodu,
przodkach, wspólnocie religijnej, kulturowej oraz poziome,
pochodzące od jego epoki, współczesności15. Autor wskazuje dziedzictwo pionowe jako najważniejsze, w przedłożonym
artykule skłaniano się jednak ku przekonaniu o ważności obu
rodzajów w kształtowaniu tożsamości. Pluralizm czynników,
które kształtują naszą kulturę i podlegają jak tożsamość zasadzie płynności, wskazuje na działanie dziedzictwa pionowego
i poziomego. Nie sposób rozdzielić tych dwóch czynników, aby
uzyskać pełen obraz tego, kim jestem.
Zygmunt Bauman podsumowuje bezustanne kształtowanie tożsamości, odwołując się do „sztuki życia – która o ile
– polegała głównie na znajdowaniu odpowiednich środków
do osiągnięcia danego celu, to teraz chodzi o wypróbowanie
wszystkich celów (jednego po drugim, a jest ich nieskończenie wiele), jakie można osiągnąć bądź za pomocą posiadanych już środków, bądź tych, które są w zasięgu. Budowanie
tożsamości przybrało formę ciągłego eksperymentowania,
które nigdy się nie kończy […]”16. W następstwie globalizmu i społeczeństw wielokulturowych, a na gruncie europejskim istnienia Unii Europejskiej, mamy możliwość ciągłego
przebierania w rozmaitych tożsamościach. Socjolog przywołuje sytuację z uroczystości nadania mu doktoratu honoris causa. Postawiony przed wyborem hymnu narodowego
nie był przekonany ani do polskiego, ani Wielkiej Brytanii,
w której żyje od 1971 roku. Polska przywoływała przykre
wspomnienia, natomiast w Anglii nigdy nie czuł się do końca
„swój” – „nigdy nie zamierzałem wcale zostać Anglikiem”17.
Konsensusem wydawał się być hymn europejski, kontynentu, ale i pewnej idei wspólnoty wartości i norm, w której się
wychował. „Alle Menschen werden Bruder… […] – oto
ktoś odmienny, a przy tym wciąż ten sam; oddzielny, ale nierozłączny; niezależny, a zarazem w coś włączony”18. Przywołany cytat doskonale obrazuje sytuację, w której znajduje się
15
A. Maalouf, Zabójcze tożsamości, przeł. H. Lisowska-Chebab, Warszawa 2002, s. 118–119.
> 16 Z. Bauman, Tożsamość. Rozmowy z Benedetto Vecchim, przeł.
J. Łuszcz, Gdańsk 2007, s. 79.
> 17 Ibidem, s.12.
> 18 Ibidem, s.13.

Inny, człowiek – imigrant – uchodźca. Ten Inny znajduje się
zawsze gdzieś pomiędzy dwoma światami, tym, który zna
i tym, w którym usiłuje się odnaleźć.
„Żyć to tyle, co żyć z innymi”19. Nasza egzystencja to ciągłe
spotkania z Innym, jego wartościami, wierzeniami oraz pojmowaniem przez niego wolności. Chcąc zdefiniować ten termin, należy wziąć pod uwagę jego synonimy, które dopełniają
jego znaczenie semantyczne. To niepodobny, odmienny, różny,
obcy, ale również osoba trzecia. Nieodłącznym składnikiem Innego jest skromna wiedza o nim, jego charakterze, zasadach,
którymi się kieruje, a także upodobaniach. Przy pomocy Obcych określamy siebie, są oni lustrem, w którym się przeglądamy. Nie było by nas bez nich. W odniesieniu do nich kształtujemy naszą tożsamość. „Jest dla mnie oczywiste – jak pisał
Alfred Schütz – w ramach mej postawy naturalnej, że nie tylko mogę oddziaływać na innych ludzi, ale i być przedmiotem
ich działań”20. My i Oni, jesteśmy od siebie uzależnieni. Swój
strach, złość oraz pozostałe cztery z podstawowych emocji, jak
smutek, odraza, szczęście, zaskoczenie komunikujemy w analogiczny sposób bez względu na pochodzenie kulturowe i geograficzne21.
An abstract
Patrycja Rozbicka, Migration. In search of a road to
liberty
The objective of this text is to present the outcomes of
an analysis of the material gathered during many hours
of talks and observations of refugees from The Red Woods
Station, from the main office of the Rescue Foundation,
and refugees from private accommodation of immigrants
in Łomża. Interlocutors participating in the research come
from the Caucasus region. They are representtatives of
Chechnya, Armenia and Georgia. Majority of them were
Chechenya citizens and the main cathegory analyzed is the
notion of freedom.

>

19

Z. Bauman, Etyka ponowoczesna, przeł. J. Bauman, J. Tokarska-Bakir,
Warszawa 1996, s. 196.
> 20 Ibidem, s. 197, cyt. za Alfred Schütz.
> 21 D.G. Leathers, Komunikacja niewerbalna, Warszawa 2009, s. 383.
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„JESZCZE NIGDY TAK WIELU NIE PRACOWAŁO ZA TAK NIEWIELE
DLA TAK NIELICZNYCH”1.
O postrzeganiu pracy zarobkowej w kategoriach niewoli przez uczestników dyskusji internetowych
Dorota Kokowicz

1

Internet w swoich początkach dostępny dla nielicznych, w dzisiejszych czasach uważany jest nie tylko za jedno z najszybciej rozwijających się mediów, lecz także za jedno z najbardziej wolnych zarówno jeżeli chodzi o dostęp do
różnorodnych informacji, jak i wolność ich zamieszczania.
Przestrzeń wirtualna pozwala bowiem na łatwiejszą ekspresję swoich opinii, emocji – czy to za pomocą autorskiego
bloga, czy choćby krótkiego komentarza, każdy użytkownik
Internetu ma możliwość zaistnienia na szerszym forum.
Jeżeli chodzi o tę ostatnią formę ekspresji w cyberprzestrzeni – komentowanie – wydaje się ona typowa dla naszych czasów. Na każdym kroku aktywności w Internecie
zaobserwować można bowiem jego użytkowników chętnie
wyrażających swoje opinie na temat poruszony w komentowanym artykule, w odpowiedzi na swego rodzaju zachęty
zamieszczane pod tekstem: „dodaj swój komentarz”, „zostaw
komentarz”, „skomentuj” itp.2
Komentowanie artykułów zamieszczanych w mediach
elektronicznych stanowi dziś powszechny fenomen, o czym
świadczą przeprowadzone dotychczas badania. I tak na przykład według dostępnych danych komentarze na blogach czy
na forach pod artykułami zamieszcza 25% dorosłych Amerykanów, a 37% komentujących artykuły uważa taką możliwość
za ważną; z kolei badania przeprowadzone w Holandii wykazały, iż 36% Holendrów w wieku powyżej 13 lat czyta komentarze internetowe co najmniej raz w miesiącu, a aż 84%
> 1 Cytat, będący modyfikacją słów Winstona Churchilla: „Jeszcze nigdy
tak wielu nie zawdzięczało tak wiele tak nielicznym”, pochodzi z jednego
z komentarzy internautów dotyczących warunków pracy w firmie Amazon.
> 2 R. Bizior, Komentowanie obowiązkowe – o wybranych aspektach funkcjonowania komentarzy internetowych, [w:] Oblicza Internetu. Internet w przestrzeni komunikacyjnej XXI wieku, red. M.Sokołowski, Elbląg2006, s. 294–295.

Południowych Koreańczyków czyta je przynajmniej raz w tygodniu3.
Komentarze odnoszące się do przeczytanego tekstu nie są
jednak zjawiskiem nowym, a ich pierwowzorem były listy do
redakcji wysyłane przez czytelników gazet i czasopism. Podczas gdy te drugie podlegały procesowi selekcji przed opublikowaniem, komentarze zamieszczane w cyberprzestrzeni wydają się jednak otwierać nowy rozdział w sposobie wyrażania
opinii przez audytorium. Są one bowiem wolne od praktyk selekcji przed opublikowaniem, ale z kolei spośród zamieszczonych wybierane są te, które należy usunąć (z uwagi na naruszanie warunków określonych przez wydawcę, np. obecność
w nich obraźliwych, czy nielegalnych treści, spamu itp.)4.
Dzięki komentarzom dyskusja na tematy poruszane w mediach przenosi się do świata wirtualnego, a komentowany
tekst stanowi pretekst do wirtualnego komunikowania internautów. Miejsce zamieszczania komentarzy staje się z kolei
swego rodzaju forum wymiany (często bardzo emocjonalnej)
myśli, doświadczeń własnych lub cudzych, poglądów, krytyki oraz polemiki z punktem widzenia dziennikarza czy innych
uczestników dyskusji. Wszystkie pozostawione przez uczestników tej specyficznej „dyskusji” komentarze stają się jednocześnie dodatkowym źródłem wiedzy na komentowany temat,
a nowa zawartość wygenerowana przez samych użytkowników Internetu niesie dla badaczy wiele dodatkowych informacji, rzucając niejednokrotnie nowe światło na opisywany problem. Publicznie dostępne komentarze zamieszczane
3

M. Ziegele, O. Quiring, Conceptualizing Online Discussion Value. A Multidimensional Framework for Analyzing User Comments on Mass-Media Websites, [w:] Communication Yearbook 37, red. E.L. Cohen, New York 2013, s. 132.
> 4 D. Landert, Personalisation in Mass Media Communication. British online news between public and private, Amsterdam/Philadelphia 2014, s. 74.
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w bezpośrednim kontekście tekstu głównego są bowiem „niezależnym głosem odnośnie tych punktów widzenia, które nie
były poruszone wcześniej przez media”5.
Z tego powodu komentarze do tekstu głównego zamieszczanego w Internecie mogą stanowić uzupełniające źródło
informacji odnośnie do wizerunku zwykłego (będącego odzwierciedleniem opinii funkcjonujących na temat danej organizacji), zwłaszcza w zestawieniu z wizerunkiem lustrzanym,
czyli postrzeganiem organizacji przez samą siebie.
Tezę tę zdaje się również potwierdzać analiza będąca przedmiotem niniejszej pracy, obejmująca 876 komentarzy internetowych do artykułów zamieszczonych na portalu Onet: Tomasza Pajączka pt. Dwa magazyny Amazona pod Wrocławiem już
otwarte, który ukazał się 28 października 2014 r., Amazon rozpoczyna rekrutację pracowników do nowych centrów logistycznych
w Polsce z 16 czerwca 2014 r. oraz Volkswagen przyjął ponad 200
osób do pracy w nowej fabryce z 13 listopada 2014 r. Analiza korpusu badawczego, na który składa się „dyskusja” i wymiana opinii internautów nie tylko bowiem stoi w opozycji do wydźwięku
komentowanych artykułów oraz oficjalnej polityki firm Amazon
i Volkswagen, lecz także stanowi źródło informacji na temat postrzegania pracy przez uczestników „dyskusji” w kategoriach
ograniczenia wolności i różnych koncepcji niewoli.
Jeżeli chodzi o tekst pierwszy, informuje on o trwającej rekrutacji pracowników przez firmę Amazon do dwóch nowo powstałych centrów logistycznych w Polsce, dzięki którym, jak
mówi cytowany przez portal Tim Collins, dyrektor operacyjny
Amazon na Europę, powstaną „tysiące stałych miejsc pracy” 6.
Tekst drugi został opublikowany na portalu w dniu oficjalnego otwarcia przez firmę Amazon dwóch centrów logistycznych w Bielanach Wrocławskich, która to inwestycja zdaniem
cytowanego dyrektora firmy Tima Collinsa „ma szanse na
świetne funkcjonowanie w przyszłości” 7. Artykuł przy okazji
5

M. Ziegele, O. Quiring, op. cit., s. 125.
T. Pajączek, Dwa magazyny Amazona pod Wrocławiem już otwarte, online: http://wiadomosci.onet.pl/wroclaw/dwa-magazyny-amazona-podwroclawiem-juz-otwarte/q93yk, (28.10.2014).
> 7 Amazon rozpoczyna rekrutację pracowników do nowych centrów logistycznych w Polsce, online: http://biznes.onet.pl/praca/amazon-rozpoczyna-rekrutacje-pracownikow-do-nowych-centrow-logistycznych-wpolsce/0dt6w , (16.06.2014).
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6

informowania czytelnika o wydarzeniu dostarcza m.in. takich
informacji jak: trwająca rekrutacja, przewidywane zatrudnienie w dwóch magazynach, w których Amazon zamierza utworzyć około 5 tys. stałych miejsc pracy oraz około 6 tys. miejsc
sezonowych, czy dokładna wysokość zarobków – 2415 zł brutto dla pracowników fizycznych przy uwzględnieniu 15% premii oraz 3100 zł brutto dla liderów zespołów. Według przytoczonych przez autora artykułu informacji, Amazon stawia
przed swoimi pracownikami fizycznymi określone wymagania, jak np.: „wysokie tempo pracy”, „zmienny poziom hałasu”, przenoszenie paczek ważących do 15 kg, „częste pchanie i ciągnięcie ciężarów”, „stanie lub chodzenie przez 10 do
12 godzin”, częste „kucanie, zginanie i sięganie po przedmioty”. W zamian jednak firma oferuje zatrudnionym pracownikom m.in. prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie, możliwość wykupienia posiłku za symboliczną złotówkę
w stołówce, 26-dniowy urlop wypoczynkowy bez względu na
staż pracy w firmie oraz bezpłatny dowóz do pracy.
Ponadto, o czym wspomina już na swojej stronie internetowej8 firma Amazon, firma oferuje pełen zakres świadczeń dla
pracowników na całym świecie oraz uprawnionych członków
ich rodzin, a uprawnieni pracownicy mogą również liczyć na
akcje zastrzeżone Amazon.
Jeżeli chodzi o cechy charakteryzujące idealnego „Amazończyka” i „Amazonkę”, jak określa swoich pracowników Amazon,
firma na swojej stronie internetowej wymienia całą ich listę jako
tzw. „Zasady przywództwa w Amazon”, wraz ze szczegółowym
opisem każdego z punktów. Co więcej, jak zastrzega Amazon,
zasady te nie są jedynie deklaracjami „do powieszenia na ścianie”, ale każdego dnia wykorzystywane są w praktyce przez pracowników „czy to przy omawianiu pomysłów na nowe projekty
lub podejmowaniu decyzji o wyborze najlepszego sposobu rozwiązania problemu klienta, czy też w czasie rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami”. „Zasady przywództwa w Amazon” są
według firmy cechami charakteryzującymi idealnego pracownika korporacji, a należą do nich: obsesja na punkcie klienta, odpowiedzialność za pracę oraz długoterminowe cele, całą firmę,
a nie tylko swój zespół, pomysłowość i prostota – polegająca na
>
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www.amazon.com

wprowadzaniu uproszczeń, poszukiwaniu nowych idei, podejmowanie „prawie zawsze właściwych decyzji” – trafna ocena sytuacji dzięki posiadaniu „silnej intuicji biznesowej”, zatrudnianie
najlepszych i dbałość o ich rozwój, nacisk na najwyższe standardy, odważne myślenie, nastawienie na działanie, oszczędność,
otwarta samokrytyka, zdobywanie zaufania innych, praca od
podstaw rozumiana jako praca i kontrola na wszystkich poziomach, odwaga w wyrażaniu sprzeciwu i składaniu zobowiązań
oraz osiąganie wyników.
Biorąc powyższe pod uwagę, można więc odnieść wrażenie, że każdy dzień pracy w firmie Amazon obfituje w nowe
wyzwania, a szlachetne zasady przywództwa sprawiają, że
Amazon jest firmą wyjątkową. Ponadto ów kodeks dotyczy
każdego pracownika, którego Amazon dowartościowuje na
swojej stronie internetowej słowami „bez względu na to, czy
jesteś indywidualnym współpracownikiem, czy kierownikiem dużego zespołu, jesteś liderem firmy Amazon”. Amazon
deklaruje także, iż jest pracodawcą stosującym w praktyce
politykę równych szans w zatrudnianiu oraz realizującym
„program akcji afirmatywnej w stosunku do mniejszości kobiet, osób niepełnosprawnych i weteranów”. Dodatkowo wizerunek korporacji będącej idealnym miejscem na rozwój
kariery zawodowej jest motto firmy brzmiące „Work Hard.
Have Fun. Make History”, co stanowi zachętę dla pracowników do ciężkiej pracy, ale także zabawy i jednoczesnego
tworzenia historii firmy Amazon.
Jeżeli chodzi o tekst trzeci, mówi on o zatrudnieniu grupy 200
pracowników do budowanej pod Wrześnią fabryki, która docelowo ma przyjąć do pracy około 3 tys. pracowników różnego
szczebla9. Z tekstu można dowiedzieć się m.in., że w VW „zarabia się więcej niż średnio w naszej gospodarce”, ale jednocześnie
firma poszukuje pracownika „wyjątkowo kompetentnego”. Każdy przyjęty pracownik, jak zapewnia VW, może również liczyć na
różne szkolenia. W tekście również zaznaczono, iż zaraz po ogłoszeniu decyzji o budowie fabryki, na stronie internetowej koncernu zalogowało się około 8 tys. kandydatów zainteresowanych
pracą.
9

Volkswagen przyjął ponad 200 osób do pracy w nowej fabryce, online:
/volkswagen-przyjal-ponad-200-osob-do-pracy-w-nowej-fabryce/hf4n8,
(13.11.2014).
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Sam Volkswagen Group Polska na swojej stronie internetowej pisze o sobie jako o firmie, która tworzy otoczenie zapewniające pracownikom możliwości rozwoju – zarówno zawodowego, jak i osobistego – promującej zdolności zawodowe
pracowników oraz inwestującej w ich umiejętności i kompetencje10. Ponadto VW Group Polska deklaruje swą dbałość
o bezpieczeństwo i higienę pracy pracowników, jak również
wsparcie dla poprawy jakości środowiska pracy oraz zadowolenia pracowników z wykonywanej pracy.
Biorąc pod uwagę powyższe wizerunki lustrzane firm Amazon i Volkswagen, warto przyjrzeć się wyraźnie odmiennemu
wizerunkowi firmy, jak wyłania się z komentarzy zamieszczonych przez internautów – czytelników wspomnianego wcześniej artykułu.
Korporacja jako obóz pracy11
Wśród analizowanych komentarzy widać silną tendencję
do porównania miejsca pracy (w tym wypadku korporacji) do
obozów pracy wprost:
~Davidw:
Kolejne obozy pracy […]
~Bik:
Wielki obóz darmowej siły roboczej
~AlaskA:
Kolejny obóz pracy […]

oraz przywoływania haseł budzących skojarzenia z hitlerowskimi obozami pracy:
~hyg7:
obóz pracy brakuje napisu: „praca czyni wolnym” każdy
powinien o tym wiedzieć…
~ZBULWERSOWANY:
[…] Arbeit macht frei, DZIĘKUJĘ ZA TAKĄ WOLNOŚĆ.

10

www.vw-group.pl
We wszystkich przytoczonych w pracy komentarzach zachowano
oryginalną pisownię.

>
>
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Nazywane są one przez uczestników dyskusji „współczesnymi”, „nowoczesnymi” lub „obozami XXI wieku”:
~Alex:
To taki nowoczesny obóz pracy, obowiązuje dyscyplina,
zakaz rozmów prywatnych przy taśmie, marne wynagrodzenie za ciężką fizyczną pracę […]

Dodatkowo, w zależności od kraju pochodzenia firmy zakładającej swój oddział w Polsce, dodaje się przymiotnik wskazujący na „właściciela” tegoż obozu – w badanych wypadkach
będzie więc to niemiecki i amerykański „obóz pracy”, lub ich
lokalizacji – w tym wypadku „polskie”:
~przecięcie wstęgi:
polskie obozy pracy uważam za otwarte!!!
~Świadomy:
Amerykański obóz pracy
~Jaja:
Niemiecki obóz pracy na terenie okupowanej ekonomicznie Polski!!!!!!
~Kos:
Kolejny obóz pracy w Polsce!!!!!!!!!

Co interesujące, internauci w swoich nawiązaniach do okresu II wojny światowej przy okazji komentowania otwarcia fabryki VW, przyrównują ekspansję niemieckiego koncernu do
hitlerowskiej okupacji wojennej:
~Jaja:
Niemiecki obóz pracy na terenie okupowanej ekonomicznie Polski!!!!!!!
~rodem_z_piekla:
Budują jakby u siebie, nie przekraczają z inwestycjami
przedwojennych granic.
~onnnnn:
A czy nie zauważyliście że Niemcy budują fabryki tam
gdzie wg nich są ich „NIEMCY WSCHODNIE” tak jakby
w przyszłości planowali bądź byli pewni że do nich wrócą.
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Wystarczy spojrzeć na mapę gdzie są inwestycje niemieckie
i porównać je z mapą z przed kilkudziesięciu lat :)
~m:
[…]
germanizacja cioci angeli
polityka powiększenia przestrzeni życiowej jak za Hitlera
a niewolnicy – polacy będą pracować na niemczuszków
historia się powtarza
~DonQuichotte:
i tak bez nastepnej wojny niemcy wracaja na swoje byle
tereny brutalnie wyrwane z macierzy czy z faterlandu […]
~1:
Zauważcie gdzie w Polsce Niemcy budują fabryki. Nie
kojarzy wam się to z czymś?
Niemcy powoli rekolonizują tereny Polski zachodniej.
~Alexander von Unrecht:
Tylko dlaczego Niemcy budują na byłych przez nich administrowanych ziemiach? Dlaczego ten zakichany rząd na
to pozwala […]~
~awsed:
polska to już nowy land niemiec […]
~edasz:
Kiedy zaczną wracać na Prusy Wschodnie?, Na razie tylko Pomorze zachodnie, Poznańskie i Dolny Śląsk.
~Babcia Helga:
Czy w Poznaniu już są łapanki.

W dyskusji nie brakuje również odniesień do miejsca powstania fabryki, jakim jest Września, oraz poszukiwania analogii do wydarzeń sprzed lat:
~jb:
i wreszcie WRZEŚNIA przestanie się buntować !!! DZIECI
w szkole łykają niemiecki jak ciepłe kluchy a i pacierza nikt
nie odmawia […] GERMANIZACJA metodami Pokojowymi
właśnie się dokonuje………
~Na rozkaz Berlina:
Dzieci wrzesińskie Pojda do szkół z wykładowym językiem niemieckim im. Rainera Stahela bohatera Wermachtu.

Polska jako kolonia Zachodu, pracownik jako niewolnik
Wśród wątków w dyskusji na temat powstania nowych
miejsc pracy w Polsce pojawiają się także te przyrównujące
ekspansję ekonomiczną krajów zachodnich (w tym wypadku
Niemiec i Stanów Zjednoczonych) do neokolonializmu. Polaków podejmujących pracę w tych miejscach przyrównuje się
tym samym do niewolników, przywołując przy tym czasy niewolnictwa.
~baggio:
dramat, staliśmy się białym niewolnikami europy ;(
[…]
~J19:
i tak się rozwija neokolonializm
~konrad.z.norwegii:
[…] Lud się cieszy bo mamy 3000 nowych miejsc pracy.
A ja tam widzę 3000 niewolników […]
~Obserwator:
[…] Pracownicy (czyt. niewolnicy) […]
~kolonia:
Kolonia zachodu !!!!
~wert:
To nie fabryka to kolejna montownia a w niej pracujący
Polscy niewolnicy […]
~Abp:
Polacy, naród tanich niewolników!
~Sedon:
3000 niewolników będzie miało pracę! Cieszcie się!
~Polak:
Po prostu jesteśmy kolonią. W samym środku Europy.
Tak jak kiedyś Indie, Chiny i inne (afrykańskie) państwa.

Wśród uczestników dyskusji widać również często celowe
przerysowywanie proponowanych warunków pracy mających
uzasadnić powyższą opinię:
~Alex:
Pracownikom przysługuje 1 ciepły posiłek w formie miski ryżu

~irpol:
I zapewniają pracę do 67 roku życia… myślę, że za te 3
euro na godzinę niewielu dożyje.
~agnostyk24:
Tylko ludzie sie tutaj chwala stawka niewolnicza. 1800
na miesiąc […]
~fan64:
woda do drugiego śniadania będzie gratis
~AlaskA:
[…] Powodzenia i życzę dobrego zdrowia żeby zmieścić
się w normach.
Wprawdzie teraz za niewykonanie normy nie rozstrzeliwują, ale wylądujesz na bruku.
~madra:
fabryka, w której zabrania się mówienia po polsku :(((
a jest w Polsce!
~ha ha ha:
biali murzyni z POlszy już się cieszą, że będą zarabiać
1500 złociszy […]
~POLAK:
[…] POTRZEBA pracowników odpornych na stres godzących się na zarobek minimalny to jest w granicach 1280
zł netto oraz posiadających możliwość noszenia pampersów […]

Jednocześnie nie brakuje głosów sugerujących, jakoby Polska traktowana była na równi przez kraje inwestujące u nas na
równi z krajami azjatyckimi, atrakcyjnymi z uwagi na tanią siłę
roboczą:
~wyborca:
Kiedy prześcigniemy w zarobkach –w dół –pracowników chińskich?[…]
~rafal3:
[…] Moim zdaniem chodzi tylko o to, że zdesperowani
Polacy godzą się pracować za stawki niższe niż w Pakistanie!
~g:
[…] fabryki powstają tam gdzie jest NAJTAŃSZA siła robocza, więc ja bym się tym nie chwalił, byłoby mi wstyd ze
maja nas za niewolników […]
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~lux:
Nie „fabryka”, tylko kolejna tania montownia w Trzecim
Świecie.

Jeżeli chodzi o niewolnictwo, obok odwołań do neokolonializmu, pojawiają się również odwołania do czasów feudalnych,
określanych jako czasy ciemiężenia biednego chłopa przez bogatą szlachtę:
~prawieMarks:
[…] Teraz głupi robolu […] musisz zapieprzać do
śmierci bez żadnych perspektyw i szans na godziwe życie.
Wrócili panowie szlachta, prałaci, magnaci…
~eeech!:
Te głupki nie wiedzą że u nas jest ośmiogodzinny dzień
pracy? Dziwne zakusy… średniowiecze wprowadzają? 1012 godzin na nogach?
~przytomny:
[…] A MIEJSCOWI PANOWIE FEUDALNI OPŁYWAJĄ
W LUKSUSY!!!!! […]

Drogi do wolności
W dyskusji dotyczącej pracy w korporacjach pojawiają się
jednak głosy nawołujące do odzyskania utraconej wolności.
Analiza wątków ukazuje, iż uczestnicy dyskusji próbują tego
dokonać na trzy sposoby: poprzez niepodejmowanie pracy,
niegodzenie się na oferowane warunki pracy:
~agnostyk24:
Każdy płaci tyle ile musi […]
~KrychaMicha
[…] nie idę tam, zostaję w domu. Nie będę robił z siebie niewolnika, póki co ojciec i matka pracują, opłaty robią, internet jest, matka gotuje. Niech się cieszą z wolnego
syna, który sam decyduje o własnym losie i nie jest żadnym
niewolnikiem jakiś żydków z amazona. Może żyję skromnie, ale z podniesioną głową!
~czarna:
Fajnie by było gdyby nikt sie nie zgłosił do pracy tam.
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~mat.26:
[…] Nie dajcie sobie pluć w twarz i nie poniżajcie się za
takie marne stawki....
~bezrobotny:
Polacy powinni to olać i nie godzić sie na złe warunki

bojkot usług:
~zzzz:
tez nie kupilem nigdy nic w ich sklepie i chyba juz nie
kupie...
~koala:
Jest na to sposób bojkotować tych gnoi i kupować gdzie
indziej

oraz emigrację do innych krajów – swoistą ucieczkę do lepszego życia:
~Świadomy:
[…] Apeluję do młodych Polaków – UCIEKAJCIE Z TEGO
KRAJU albo będziecie umierać na stanowiskach pracy.
~jasnowidz:
[…] Fachowcy w większości pracują już za euro lub funty […]
~~~ [o możliwości wyjazdów za granicę]
To jedyna „wolność” w tym ponoć „wolnym i demokratycznym” kraju
~Jarek:
[…] Cieszę się, że Polacy mądrzeją i nie dadzą z siebie
robić niewolników. Niech kapitaliści z zachodu

Zauważalny jest przy tym trend porównywania stosunku
do określonych warunków pracy Polaków do postaw innych
nacji.
~Kowalski:
w Niemczech już strajkują […]
~Sienen:
[…] Niemiec za takie pieniądze nawet by z łóżka nie wstał.

~polak:
[…] Za 1300 to nawet Chińczyk nie będzie pracował.
~Opole:
W Niemczech w VW przez pośrednika płaca średnio
1800/2000 euro netto (na rękę) dla kawalerów. A dla żonatych średnio 300 euro więcej […]
~frodo:
[…] W Stanach, żeby pójść do amazon pracować, to
trzeba być naprawdę zdesperowanym. Chyba, ze ktoś lubi
robić jak robot.

Podsumowanie
Biorąc pod uwagę powyższe spostrzeżenia, warto zauważyć, iż forum internetowe w dwóch opisanych przypadkach
stało się miejscem wymiany opinii i doświadczeń uczestników
dyskusji. Wśród wielu wątków, często bardzo emocjonalnych
lub po prostu odbiegających od tematu głównego, można
znaleźć komentarze świadczące o poczuciu zagrożenia wolności internautów – w tym wypadku w wymiarze ekonomicznym, a nawet biologicznym.
Oto bowiem przychodzi, w poczuciu części uczestników
dyskusji, zagraniczny ciemiężyciel, proponując pracę za wynagrodzenie niewystarczające do egzystencji. Mało tego – ciemiężyciel ów pragnie uczynić z pracowników niewolników,
tworząc obozy pracy.
Powyższe wyniki analizy komentarzy internetowych wskazują przy okazji na jeszcze inne zjawisko – rozbieżność między
wizerunkiem lustrzanym firm a zwykłym. Oto bowiem obie
korporacje kreują swój wizerunek jako firm przyjaznych pracownikom, dbających o ich rozwój osobisty i zawodowy. Tymczasem przyrównywane są przez dyskutujących do obozów
pracy, w których pracownik sprowadzony jest do roli niewolnika. Powyższe wyniki pokazują również, iż dodatkowa analiza komentarzy internetowych daje możliwość pozyskania

dodatkowych informacji odnośnie nie tylko tekstu, którego
dotyczą, lecz także tych pominiętych w głównym tekście mogących rzucić nowe, często zaskakujące, światło, na opisywany problem – w tym wypadku na wizerunek firm jako pracodawców.
An abstract
Dorota Kokowicz, ‚Never before have so many worked
for so little to so few’. On perceiving gainful employment
in terms of slavery by participants of online discussions
Thanks to the possibility of adding comments, a discussion
on the topics taken up in media moves to a virtual world, and
the text commented on is an excuse for the virtual contact of
the Internet users. The very place of inserting comments becomes a forum of exchange (often a very emotional one) of
thoughts, own or others’ experiences, views, criticism and polemics with the views of a journalist or other participants of a
discussion. For this reason, comments to the main text inserted on the Internet can be an additional source of information
about a common image (being a reflection of opinions on a
given organisation), especially in comparison with a mirror reflection, it is the self perception of the organization. The analysis presented in this article covers 876 online comments on articles inserted on Onet portal, concerning recruitment to well
known companies. An analysis of the search body-’discussion’
and an exchange of the Internet users opinions, is not only in
opposition to commented articles and the official policy of
companies but is also a source of information about perceiving
work by the participants of the ‚discussion’ in terms of limiting
freedom and various concepts of slavery.
(Citation, a modification of Winston Churchill: words „Never before have so many owned so much to so few”, comes from
one of the surfers’ comments on working conditions in Amazon company.)

GRANICE WOLNOŚCI OSOBISTEJ.
ZJAWISKO ICH NARUSZANIA W INTERNECIEI
Marta Lange, Klaudia Pawlikiewicz

Wolność człowieka kończy się tam,
gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka.
Alexis de Tocqueville
1. Wstęp
Filozofowie, politycy, myśliciele wielokrotnie próbowali
stworzyć uniwersalną koncepcję wolności. Jednym z nich był
Isaiah Berlin (1909–1967), którego definicjami będziemy posługiwać się na potrzeby niniejszego artykułu. Według Berlina
istnieją dwa rodzaje wolności: pozytywna (wolność „do czegoś”) i negatywna (wolność „od czegoś”). Ich definicje przedstawiają się następująco:
„«Pozytywny» sens słowa «wolność» wynika z pragnień
jednostki chcącej być panem własnego losu. Życzę sobie, aby
moje życie zależało ode mnie, a nie od sił zewnętrznych […].
Chcę być podmiotem, nie przedmiotem, kierować się własnymi racjami i zamiarami”1;
„Wolność [negatywna – K.P.] mierzy się zazwyczaj zakresem, w jakim nikt nie ingeruje w naszą działalność. […] Wolność […] jest sferą, w której człowiek może działać bez przeszkód ze strony innych ludzi”2.
W przypadku tej pierwszej mamy do czynienia z jednostką, która posiada wolność do czynienia i decydowania
w zgodzie ze sobą i swoimi pragnieniami. Drugi przypadek
opisuje natomiast sytuację, w której jesteśmy wolni od jakiegokolwiek przymusu ze strony innych ludzi. Ewidentny w tej sytuacji wydaje się konflikt powstały przy próbie
skonfrontowania obu koncepcji w życiu codziennym. Objawia się on w sytuacji, kiedy jednostka, realizując pra1

I. Berlin, Dwie koncepcje wolności, przeł. D. Grinberg, [w:] Dwie koncepcje wolności i inne eseje, red. J. Jedlicki, Warszawa 1991, s. 129.
> 2 Ibidem, s. 114.
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wo do wolności pozytywnej (działanie według własnych
pragnień i decyzji), powoduje u drugiej osoby dotkliwe naruszenie wolności negatywnej (pojawienie się ingerencji
ze strony innych).
Berlin w swoich rozważaniach przewidział taką sytuację, dlatego też pisze, że zakres nieskrępowanego działania ludzi musi
być ograniczony przez prawo, jednak zaleca również utrzymanie w mocy pewnych kardynalnych, nienaruszalnych wolności. W większości dzisiejszych demokratycznych państw świata
właśnie tak przedstawia się relacja wolności i prawa. Przykładowo w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej zawarty jest katalog
obejmujący niezbywalne prawa (np. ochrona życia, domniemanie niewinności), jak również takie podlegające ograniczeniom.
Wolność słowa jest gwarantowana w Konstytucji, ale istnieje
wiele innych praw, które ją ograniczają. Kodeks karny przewiduje kary za przestępstwa takie jak: pomówienie, zniesławienie,
propagowanie faszyzmu, nazizmu i komunizmu, obrazę uczuć
religijnych itp. Zatem mamy tu do czynienia ze wspomnianymi ograniczeniami, które mają na celu zhierarchizowanie praw
i wolności, które są niezbędne dla sprawnego funkcjonowania
jednostki w społeczeństwie oraz samego państwa.
W polu zainteresowania tego artykułu jest kwestia, gdzie
przebiega granica wolności jednostki. Jak już wspomniałyśmy
wyżej, częściowo granice określa ustawodawca, a my jako obywatele państwa zobowiązani jesteśmy tych granic przestrzegać. Jednak co dzieje się w wypadku, kiedy prawo nie nadąża
za rzeczywistością lub nie jest w stanie sprostać jej wielowymiarowości? Mamy z tym do czynienia, odkąd rozwój technologiczny postępuje w błyskawicznym tempie. Dziś większość ludzi
korzysta z medium łączącego ludzi na niespotykaną dotąd skalę – Internetu. Korzyści, jakie daje ono ludziom, są niezaprzeczalne, ale sieć to przestrzeń, która nie ma ograniczeń. Zasady
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prawne i moralne obowiązujące w prawdziwym życiu, w sieci
mogą zmieniać znaczenie, czy nawet nie istnieć. Pozorna bezkarność i anonimowość doprowadziły do pojawienia się wielu
zjawisk, które nagminnie ograniczają wolność osobistą jednostek.
Wracając do koncepcji wolności – jeżeli sferą, w jakiej możemy
działać (pozornie) bez ograniczeń, jest Internet, a rozwiązania dostarczane przez prawo są niewystarczające, jakie ograniczenia powinniśmy – jako społeczeństwo – przyjąć, aby nie zapanował tam
chaos? Z pomocą mogą przyjść słowa XIX-wiecznego polityka i filozofa Alexisa de Tocqueville’a: „wolność człowieka kończy się tam,
gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka”3.
Postanowiłyśmy przyjąć te słowa jako podstawę nakreślania granic wolności człowieka w erze Internetu i omówić zjawiska występujące w sieci, w przypadku których możemy mówić o ewidentnym ich naruszaniu:
1. Cyberstalking.
2. Trolling.
3. Hate speech.
4. Fanfiction.
5. Revenge porn.
6. Cyberbullying.

i zachowania nękające ofiarę, mimo jej cierpienia i próśb o zaprzestanie, przy użyciu narzędzi komunikacji i informacji, skutkiem którego ofiara obawia się o swoje bezpieczeństwo”4.
Zatem mamy do czynienia ze zjawiskiem uporczywego nękania, które odbywa się przy użyciu Internetu. Dla cyberstalkera sieć to przede wszystkim źródło informacji na temat ofiary,
a także środek umożliwiający natarczywą komunikację z nią.
Internet dał prześladowcom dużo większe możliwości działania, poniżej wskazane zostały te najczęściej podejmowane:
• uporczywe wysyłanie niechcianych wiadomości;
• skłanianie innych do dręczenia ofiary;
• ataki na komputer ofiary (wirusy, programy szpiegujące itp.);
• poszukiwanie informacji o ofierze;
• publikowanie prywatnych informacji o ofierze;
• rozpowszechnianie fałszywych i oszczerczych informacji
o ofierze;
• zamawianie towarów i usług w imieniu ofiary;
• kradzież tożsamości 5.
Częstym motywem, którym kierują się stalkerzy, to odrzucenie uczuć czy nieszczęśliwa miłość, ale równie często pojawiają się przypadki, kiedy prześladowca nie zna osobiście
swojej ofiary – wybiera ją sobie z tłumu anonimowych użytkowników Internetu.

2 Cyberstalking
2.1. Definicja
Definicja słowa „stalking” wywodzi się od jego dosłownego
znaczenia, czyli podchodzić, skradać się. Współcześnie pojęcie
to bywa rozumiane jako uporczywe nękanie. Do publicznego
obiegu trafiło w latach 80. XX wieku. Pierwsi stalkerzy to fani
gwiazd Hollywood, którzy uporczywie śledzili swoich idoli.
W związku z powszechnym dostępem do Internetu i znacznie
poszerzonym zakresem działań dostępnych prześladowcy, definicja stalkingu stała się za wąska, dlatego dziś na równi używa się pojęcia c y b e r s t a l k i n g u . Definicja tego zjawiska
została trafnie sformułowana przez Jarosława Grotha w artykule Cyberstalking – perspektywa psychologiczna: „Termin cyberstalking […] pojmowany jest jako uporczywe i niesprowokowane przez ofiarę zachowanie, obejmujące wielokrotne groźby

2.2. Case study
W 2005 r. lekarz medycyny estetycznej Adam Sidorowicz
przyjął w swoim gabinecie Martę P. Wizyta przebiegła bezproblemowo, wdzięczna pacjentka podarowała mu później drobny prezent. Potem zaczęła dzwonić, nalegać na spotkania, ale
lekarz szybko dał do zrozumienia Marcie P., że nie jest nią zainteresowany. Pacjentka poczuła się odtrącona i niebawem rozpoczęła się seria uporczywego nękania lekarza. Podstawowym
działaniem Marty P. było codzienne zamieszczanie kilkunastu
oczerniających postów w różnych serwisach internetowych6:

3

Wikiquote, <https://pl.wikiquote.org/wiki/Alexis_de_Tocqueville>
(3.02.2016).
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4
J. Groth, Cyberstalking – perspektywa psychologiczna, „Forum Oświatowe” 2010, nr 2(43), s. 87.
> 5 Ibidem, s. 87–89.
> 6 Wszystkie cytowane wypowiedzi Marty P. pochodzą z „Gazety Wyborczej”, Będę koszmarem twojego lajfu, <http://wyborcza.pl/duzyformat/1,127291,7867652,Bede_koszmarem_twojego_lajfu.html?as=1&startsz=x&disableRedirects=true> (27.12.2015).
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Przeciwko Adamowi Sidorowiczowi toczy się w prokuraturze parę spraw, m.in. o umyślne spowodowanie śmierci,
o łapówkarstwo, o błędy w sztuce lekarskiej. Jak również
akty nekrofilii, których to dopuścił się w szpitalnej kostnicy
– został przyłapany na gorącym uczynku (Kraj24.pl, kwiecień 2010 r.).
Adam Sidorowicz to zdehumanizowane bydlę, które
upaja się zadawaniem bólu kobietom (Uprzejmiedonosze.
pl, kwiecień 2010 r.).
Groził mi dożylnym podaniem środka, po którym umiera
się w pół minuty (Twitter, marzec 2010 r.).

Setki wpisów o takim charakterze znacznie wpłynęły na karierę lekarza – pacjenci przy próbie uzyskania informacji o Sidorowiczu natrafiali na szkalujące wypowiedzi i w efekcie nie decydowali się na korzystanie z jego
usług. Znajomi i przyjaciele także wyrażali niepokój, co do
prawdziwości postów. Marta P. wysyłała również anonimowe donosy do szpitala, w którym pracował, z oskarżeniami o łapówkarstwo, nekrofilię, błędy w sztuce lekarskiej.
Kobieta podszywała się pod Sidorowicza na portalach gejowskich:
Pragnę zostać Twoim pisuarem. Twoim krzakiem, na
który się odlejesz. Mam 35 lat, zdrowy, zadbany. Męska
kurwa, która jeszcze Ci zapłaci (Gej-anonse.darmowe-porno.sex.pl).

W 2009 roku zdesperowany Sidorowicz udał się na policję, ale w kodeksie karnym nie było jeszcze zapisu o uporczywym nękaniu, co ograniczało zakres działań policji i prokuratury. Walka w sądzie trwała do 2011 roku (na podstawie
przepisów: kodeksu karnego o zniesławienie, groźby karalne; kodeksu cywilnego: zadośćuczynienie za naruszenie
dóbr osobistych). Wyrokiem Sądu Rejonowego w Warszawie
Martę P. skazano na dwa lata więzienia i 40 tys. złotych zadośćuczynienia. Sąd zakazał także zbliżania się do pokrzywdzonego i jego rodziny oraz jakiejkolwiek formy kontaktu
z nimi.

2.3. Granice wolności
W przypadku cyberstalkingu oczywiste jest naruszanie
przez sprawcę granic wolności osobistej ofiary – na wielu płaszczyznach mamy do czynienia z ingerencją innego
człowieka w przestrzeń jednostki. Pojawia się, wspomniany u Berlina, przymus jakiegoś zachowania (ofiara stalkingu
zmienia numer telefonu, miejsce pracy itp.). Co więcej, działania stalkera wywołują u ofiary stałe poczucie zagrożenia,
które doprowadza do depresji, zaburzeń psychicznych i lękowych. Analizę stalkingu w Polsce przeprowadził w 2009 roku
Instytut Wymiaru Sprawiedliwości7. Badanie wykazało, że aż
54%. ofiar deklaruje problemy psychiczne – co dziesiąty poszkodowany miał myśli samobójcze, co piąty – ataki paniki, co dziewiąty – natręctwo myśli i urojenia8. Te statystyki
pokazują, jak destrukcyjny wpływ na ofiarę mają działania
stalkera.
Do 2011 roku w polskim prawie nie było zapisu penalizującego uporczywe nękanie. Ofiara nie miała właściwie żadnej możliwości obrony przed prześladowcą. Ustawodawca
dostrzegł ten problem i stalking został uznany za czyn zabroniony w 2011 roku – maksymalna kara pozbawienia wolności
to trzy lata (10 lat w przypadku, gdy ofiara próbowała popełnić samobójstwo). W tym przypadku można zaobserwować
korzystną sytuację, kiedy prawo „dogania” w końcu rzeczywistość.
3. Trolling
3.1. Definicja
Określenie „troll” nie pochodzi, jakby się mogło wydawać,
z mitologii skandynawskiej, ale z nomenklatury rybackiej.
Trolling for fish oznacza metodę połowu polegającą na ciągnięciu wędką przynęty, imitując ruch małej ryby. To prowokuje
większą rybę do ataku i w rezultacie połknięcia haczyka. Ten
opis świetnie pokazuje działanie trolla w świecie Internetu.
„Trollingiem w sieci nazywa się świadome i celowe publikowanie kontrowersyjnych i obraźliwych wypowiedzi na forach
7

Wśród badanych zachowań znalazły się te należące do cyberstalkingu.
B. Gruszczyńska et al., Stalking w Polsce. Rozmiary – formy – skutki.
Raport z badania nt. uporczywego nękania, „Archiwum Kryminologii” 2010,
t. 32, s. 55.
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lub innych miejscach w Internecie przeznaczonych do dyskusji w celu otrzymania gwałtownej reakcji od innych uczestników”9. Zatem atakiem trolla może być maksymalnie drażniący
i złośliwy komentarz, zdjęcie czy mem zamieszczony w sieci,
na który zwykli internauci reagują emocjonalnie i wdają się
z trollem w gwałtowną polemikę. Taka wymiana zdań prowadzi donikąd – powoduje tylko u trolla wzrost satysfakcji
z osiągniętego chaosu. W taki sposób trolle obrażają autorytety i zwykłych ludzi, szydzą z powszechnie uznawanych wartości, bez skrupułów obśmiewają niepełnosprawnych i chorych.
Przykładowo w sieci „popularne” były różnego rodzaju fotomontaże przedstawiające Jana Pawła II jako pedofila.
Trudno stwierdzić, kim dokładnie są trolle – zrzeszają się na
anonimowych forach, do których dostęp dla zwykłego internauty jest prawie niemożliwy (4chan.org, polski odpowiednik karachan.org). Poza tym swoje akcje planują tak, by żadnym sposobem nie dało się ich wyśledzić. Skoro tak niewiele
wiadomo o ludziach, którzy trolling uprawiają, można oceniać
tylko efekt końcowy. W artykule Pawła Durkiewicza Nie karmić trolla czyli o internetowych chuliganach przytoczony został komentarz dra Wiesława Baryły: „Trolling nie jest zupełnie nowym rodzajem patologii. To zjawisko jest zwyczajnym
wandalizmem zaadaptowanym do nowych realiów, w których
dobrodziejstwa Internetu są dostępne niemal dla każdego.
Dlaczego trolle dopuszczają się tego, czego się dopuszczają?
Najprościej można powiedzieć, dlatego że mogą”10.
Od niedawna trolle znalazły się w zakresie zainteresowań
badaczy. Kanadyjscy akademicy przeprowadzili testy na ponad 1200 osobach – porównali cechy osobowościowe jednostek i ich ulubioną formę komentowania w Internecie11. Jednym z celów było zbadanie połączenia trollingu z „mroczną
czwórką” cech osobowościowych: narcyzmem, makiawelizmem, psychopatią i sadyzmem. Badacze odkryli, że te cechy
występowały w znacznie większym natężeniu u ludzi, którzy
> 9 A. Klempka, A. Stimson, Anonymous Communication on the Internet
and Trolling, St. Paul 2014, s. 3. Tłumaczenie własne.
> 10 Nie karmić trolla czyli o internetowych chuliganach, „Dziennik Bałtycki”, <http://www.dziennikbaltycki.pl/artykul/767195,nie-karmic-trollaczyli-o-internetowych-chuliganach,id,t.html> (29.12.2015).
> 11 E. Buckels, D. Paulhus, P. Trapnell, Trolls just want to have fun, „Personality and Individual Differences” 2014, vol. 67, s. 97–102.

60

wskazali trolling jako ulubioną aktywność internetową12. Jest
to jakaś wskazówka dla oceny motywacji działań trolli, ale
brak tu na razie jednoznacznych wniosków.
3.2. Case study
Martyna Ciechanowska (27-letnia blogerka modowa Maddinka) po walce z chorobą zmarła w czerwcu 2015 roku. Cieszyła
się dużą popularnością – na Facebooku śledziło ją ponad 35 tys.
osób. Wielu sympatyków składało kondolencje na jej profilu, ale
szybko pojawiły się tam też nienawistne komentarze13:
w końcu zdechła ta szmata;
widocznie zasłużyła na śmierć;
pożyczyła ode mnie sporą kwotę na kosmetyki i żeby nie
zwracać umarła… Gdzie mam się zgłosić po odbiór pieniędzy?
pustaka nie żal. Życzę tego samego każdej pseudoblogerce, szafiarce itp.

Autorzy wpisów byli pozornie zwyczajnymi użytkownikami Facebooka. Jednak internauci doszli do wniosku, że większość tych postów jest spreparowana, gdy na jaw wyszło, że
podszyto się pod inną znaną blogerkę Raspberry and Red. Kobieta rzekomo zamieściła wpis, w którym składała kondolencje rodzinie Maddinki, po czym prosiła o zwrot pożyczonych
ubrań. Jak się okazało, większość bezdusznych komentarzy została stworzona przez użytkowników Karachana (anonimowego forum skupiającego trolli), którzy postanowili zabawić się
kosztem zmarłej kobiety.
3.3. Granice wolności
W przypadku trollingu można zdecydowanie zauważyć naruszanie granic osobistych jednostki, i to zazwyczaj w sposób
wulgarny oraz niepoparty żadnymi argumentami. Należy zauważyć, że jedyna idea, która przyświeca trollom internetowym to obrażanie ludzi i powodowanie chaosu w komunikacji,
12

Ibidem, s. 99.
Wszystkie przytoczone wypowiedzi pochodzą z Spider’s Web, Atak
i agresja słowna wymierzona w zmarłą blogerkę to zorganizowana akcja,
<http://www.spidersweb.pl/2015/07/maddinka-hejt-trolling.html>
(30.12.2015).
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bez wnoszenia żadnej refleksji do dyskusji internetowych.
Trolle potrafią tylko kąsać, jednak robią to bardzo dotkliwie,
powodując bezcelowe wzburzenie, negatywne emocje, niejednokrotnie niszcząc przy tym dobre imię danej osoby, czy też
przyczyniając się do rozpadu grup dyskusyjnych w Internecie.
Wskazówką, która pojawia się w każdym opracowaniu na
temat trollingu, jest zasada don’t feed the troll (nie karmić trolla). Polega to na tym, aby w miarę możliwości wcześnie rozpoznać trolla i pod żadnym pozorem nie wdawać się z nim w dyskusję. Kiedy jego komentarze pozostaną niezauważone, troll
znudzi się brakiem reakcji i przeniesie się gdzieś indziej. Również administratorzy stron mają możliwość blokowania postów o ewidentnych cechach trollingu.
W polskim prawie nie istnieje żaden zapis dotyczący trollingu, ale w Wielkiej Brytanii w 2014 roku zakwalifikowano to
zjawisko jako przestępstwo podlegające karze ograniczenia
wolności do dwu lat14. W tym przypadku widać rozbieżność
pomiędzy stanem prawnym w wyżej wymienionych krajach
a rzeczywistością.
4. Hate speech
4.1. Definicja
H a t e s p e e c h oznacza w języku polskim mowę nienawiści. Definicję tego zjawiska można znaleźć w Rekomendacji
Komitetu Ministrów Rady Europy nr R97/20: „mowa nienawiści obejmuje wszelkie formy wypowiedzi, które szerzą, propagują czy usprawiedliwiają nienawiść rasową, ksenofobię,
antysemityzm oraz inne formy nienawiści bazujące na nietolerancji, m.in.: nietolerancję wyrażającą się w agresywnym nacjonalizmie i etnocentryzmie, dyskryminację i wrogość wobec
mniejszości, imigrantów i ludzi o imigranckim pochodzeniu”15.
Należy zaznaczyć, że mowa nienawiści i tzw. hejtowanie (od
ang. hate – nienawidzić) nie są pojęciami tożsamymi. Hejt jest
także agresywną wypowiedzią pojawiającą się w Internecie, ale

14

Wielka Brytania chce kary więzienia dla internetowych trolli, „Gazeta Prawna”, <http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/829708,wielka-brytania-chce-kary-wiezienia-dla-internetowych-trolli.html>
(28.01.2016).
> 15 Council of Europe, 1997.
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jest pojęciem szerszym. Nie każdy wpis o wrogim wydźwięku
spełnia warunki kwalifikujące go jako mowę nienawiści.
O skali zjawiska w polskim Internecie mówią badania przeprowadzone przez Fundację Dzieci Niczyje16. Wynika z nich, że
40% młodych ludzi w wieku 14–17 lat spotkało się w Internecie z mową nienawiści w formie obraźliwych komentarzy czy
dyskusji na forach. Co więcej, wśród młodzieży największe jest
przyzwolenie na mowę nienawiści wobec osób nieheteroseksualnych. 38% młodych Polaków uznało za dopuszczalną wypowiedź lidera Młodzieży Wszechpolskiej: „Rozumiem, że ktoś
może mieć skłonności homoseksualne, to jest pewna ułomność, słabość […]. Ale pedałów – działaczy, którzy dążą do
przywilejów dla związków homo i adopcji dzieci, trzeba zwalczać”17. Za równie dopuszczalne uznano nienawistne wypowiedzi wobec Romów, Żydów i muzułmanów, a najmniejsze
przyzwolenie na tego typu komunikaty zaobserwowano wobec Ukraińców i Afrykańczyków.
Powszechne występowanie mowy nienawiści w Internecie
jest w dużej mierze spowodowane poziomem dyskusji w mediach i polityce. Uczestnicy debat publicznych (dziennikarze,
publicyści, politycy) bardzo często używają obraźliwych sformułowań wobec swoich przeciwników. W przestrzeni publicznej na porządku dziennym pojawiają się sformułowania takie
jak: „Jest to pastuch, powiedziałabym, słabej klasy. No i niech
pastuch się schowa i już nie poucza ani bydła, ani nikogo innego”18 (posłanka PiS Krystyna Pawłowicz o prof. Władysławie
Bartoszewskim). Z racji tego, że niezwykle rzadko pociąga się
do odpowiedzialności autorów nienawistnych wypowiedzi,
w społeczeństwie rośnie na nie przyzwolenie. Pozorna anonimowość i bezkarność, jaką daje Internet, powoduje, że w sieci mowa nienawiści przybiera formy dużo bardziej wulgarne
i radykalne.
16

J. Włodarczyk, Zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu przez
młodzież. Wyniki badania EU NET ADB, „Dziecko Krzywdzone. Teoria, Badania, Praktyka” 2013, vol. 12 nr 1, s. 64.
> 17 M. Bilewicz et al., Mowa nienawiści. Raport z badań sondażowych,
Fundacja Stefana Batorego, Warszawa 2014, s. 6.
> 18 „Gazeta Wyborcza”, Jak daleko sięga chamstwo posłanki PiS Krystyny
Pawłowicz, <http://wyborcza.pl/1,76842,15931010,Jak_daleko_siega_
chamstwo_poslanki_PiS_Krystyny_Pawlowicz_.html#ixzz3z0ikQ4SE>
(1.02.2016).
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4.2. Case study
Przypadek, który zostanie omówiony, dotyczy prowokacji,
która wydarzyła się w 2012 roku. Wypowiedzi Grażyny Żarko
były celowo radykalne i niepopularne, ale należy podkreślić, że
same nie spełniały kryteriów mowy nienawiści.
Grażyna Żarko prowadziła przez dwa miesiące wideo bloga na serwisie YouTube. Szybko zasłynęła z radykalnych opinii jako „katolicki głos w Internecie”. Doradzała nauczycielom,
żeby krnąbrnych uczniów karać klęczeniem z doniczką czy „biciem linijką po łapach”. Ponadto stwierdziła, że gra Angry Birds
to maltretowanie zwierząt, zaapelowała też do PZPN, żeby piłkarze modlili się przed każdym meczem Euro 2012. Filmy Żarko miały niewiele ponad minutę, po dwóch miesiącach doczekały się ponad 2 mln odsłon i 75 tys. komentarzy. „Zajebię cię
szmato”, „masz przejebane”, „kto za tym zeby ta gruba kurwa
wyjebała z yt lapka w gore”, „jeb sie na ryj satanistko”, „Japierdolę, gdzie ona mieszka ?! chce jej przypierdolic prosze mi powiedzieć” (pisownia oryginalna). Niektórzy z użytkowników
YouTube’a zamieścili nawet filmy, na których prosto do kamery obrażali blogerkę, grozili jej śmiercią, oddawali mocz na jej
zdjęcie19.
Inicjatorzy akcji chcieli, żeby projekt trwał dłużej, ale skala przemocy słownej ich zaskoczyła i dla bezpieczeństwa aktorki ujawnili prowokację. Anna Lisak – emerytowana nauczycielka, która wcieliła się w rolę Grażyny, przyznała, że chociaż
nie utożsamiała się z treścią zamieszczaną na swoim kanale,
reagowała bardzo emocjonalnie na falę wyzwisk i nienawiści
pod jej adresem.
4.3. Granice wolności
W przypadku mowy nienawiści naruszanie granic wolności jest ewidentne. Przedstawiciele mniejszości są obrażani
w sieci bezpodstawnie, najczęściej na podstawie krzywdzących stereotypów. Internauci używają przy tym wulgarnych
sformułowań, które zapewne wstydziliby się wypowiedzieć
w rzeczywistości. Ale wszechobecna mowa nienawiści może
spowodować jeszcze coś. Kontakt z tym zjawiskiem powoduje
19

„Gazeta Wyborcza”, Nie ma dla ciebie miejsca na YouTubie, <http://
wyborcza.pl/1,76842,12194411,Nie_ma_dla_ciebie_miejsca_na_YouTubie.html#ixzz3z1qUIglE> (1.02.2016).
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słabsze dostrzeganie jego obraźliwości i większe przyzwolenie
na takie wypowiedzi. W efekcie prowadzi to do mniejszej akceptacji grup mniejszościowych i może skutkować częstszym
występowaniem tzw. zbrodni z nienawiści (hate crimes).
Natomiast jeżeli chodzi o sytuację prawną – znieważanie
lub nawoływanie do nienawiści na tle narodowościowym,
rasowym, etnicznym, wyznaniowym jest w Polsce karalne
(grzywna lub pozbawienie wolności do dwu lat). Brakuje jednak zapisu odnoszącego się do osób nieheteroseksualnych.
W tym przypadku mamy jeszcze ciekawszą sytuację, kiedy
prawo tylko wybiórczo odnosi się do problematycznej kwestii.
5. Fanfiction
5.1. Definicja
Panuje powszechna opinia, że Internet zmienił nasze społeczne zachowania i spowodował powstanie nowych form
komunikacji, jednak okazuje się, że rozwój tej technologii jedynie nadaje nową formę starym zachowaniom20. Tak jak
w przypadku zjawisk wcześniej opisanych w tym artykule, tak
również fanfiction nie jest niczym nowym ani właściwym tylko sieci.
Według Internetowej Encyklopedii Wikipedii, f a n f i c t i o n to „opowiadania tworzone nieoficjalnie przez fanów filmu, książki, serialu itp., wykorzystujące postaci i świat z oryginalnego utworu”21. Jedne z najwcześniejszych i najlepiej
udokumentowanych przykładów fanfiction, które znacząco wpłynęły na kształt i spopularyzowanie tej sztuki w obecnej formie były gazety fanowskie (fanzine, od ang. fan + magazine22) wydawane w latach 60. na cześć serialu Star Trek23.
Wtedy dystrybucja fanowskich utworów nie była łatwa i jednym z medium były właśnie wspomniane fanzines. Obecnie tę
rolę głównie spełnia Internet, gdzie można znaleźć dedykowane portale z fanfiction, takie jak FanFiction.Net oraz Archive of
20

T. Tyler, Is the Internet Changing Social Life? It Seems the More Things
Change, the More They Stay the Same, „Journal of Social Issues” 2002, s. 195.
> 21 Internetowa encyklopedia Wikipedia, <https://pl.wikipedia.org/
wiki/Fan_fiction> (17.01.2016).
> 22 Dictionary.com, <http://dictionary.reference.com/browse/fanzine>
(17.01.2016).
> 23 J.M. Verba, Boldly Writing. A Trekker Fan and Zine History. 1967–1987,
Minnesota 2003, s. 9.

>

Our Own. Poza formą publikowania, fanfiction jest bardzo podobne do powszechnie znanych gatunków literackich, nawet
w tym, że również ma swoje podgatunki.
Zjawisko fanfiction jest jednak zdecydowanie bardziej
złożone. Aby tworzyć fanowskie opowiadania, nie trzeba
utożsamiać się z fanami danego wytworu kultury, trzeba jedynie mieć na czym pisać. Wielu twórców jednak identyfikuje się z grupą fanów danego utworu, a takie ugrupowanie
nazywane jest f a n d o m e m . Według internetowej encyklopedii Wikipedia, fandom to „subkultura stworzona z fanów, charakteryzująca się poczuciem empatii i poczuciem
koleżeństwa wobec innych, którzy mają to samo zainteresowanie”24. Społeczności fanowskie angażują się w działalność
na rzecz swojej pasji czasem w przerażającym stopniu. Tworzą wyżej opisane fanfiction, ale również f a n a r t y (twórczość na podstawie cudzych dzieł w formie obrazów, komiksów, rysunków), f a n g r y , f a n f i l m y oraz nadają sobie
nazwy, np. fani Star Treka – t r e k k i e s , fani brytyjskiego
aktora Benedicta Cumberbatcha – C u m b e r C o l l e c t i v e
bądź C u m b e r b i t c h e s .
Fani nie zrzeszają się wyłącznie ze względu na zainteresowanie tymi samymi postaciami, ale również z powodu zainteresowania tymi samymi osobami publicznymi, tj. celebrytami (najczęściej tymi, którzy odtwarzają ich ulubione
role). Nie są to jednak tylko celebryci w tradycyjnym znaczeniu tego słowa, natomiast również celebryci z sieci, czyli
popularni youtuberzy25 lub inne sławne osoby w Internecie.
Na ich temat również powstaje wiele fanfiction i jest to podgatunek zwany r e a l p e r s o n f i c t i o n (w skrócie RPF)
i właśnie ten rodzaj twórczości jest przedmiotem tej części artykułu.
O ile tworzenie fanfiction może być uważane za działanie wbrew prawu ze względu na naruszanie praw autorskich,
RPF dodatkowo może naruszyć granice wolności osobistej ze
względu na: naruszanie prywatności, zniesławienie, zagrożenie bezpieczeństwa osobistego (groźby) lub np. złamanie
24

Internetowa encyklopedia Wikipedia, <https://en.wikipedia.org/
wiki/Fandom> (17.01.2016).
> 25 Osoba popularna na platformie YouTube, najczęściej utrzymująca się
z tej działalności.
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Ustawy o publikacjach obscenicznych26, jak w przypadku opisanym poniżej.
5.2. Case study
W 2008 roku posądzono urzędnika służby cywilnej, Darryna Walkera o złamanie Ustawy o publikacjach obscenicznych27, po tym jak w Internecie znaleziono jego opowiadanie o członkiniach brytyjskiego zespołu Girls Aloud. Utwór
zatytułowany Girls (Scream) Aloud opowiada o brutalnych
gwałtach, zabójstwach oraz okaleczeniach wykonanych na
członkiniach zespołu28. Historia została zauważona przez
Internet Watch Foundation29, następnie sprawę nagłośniła
gazeta tabloidową „Daily Star”30, co skutkowało zaaresztowaniem Walkera. Podczas rozprawy sądowej jego prawnik
utrzymywał, że treść opowiadania nie może być przypadkiem znaleziona w Internecie (założeniem oskarżenia było,
że m.in. dzieci będą mogły być narażone przypadkowe
znalezienie tej treści), co ostatecznie spowodowało, że sędzia uznał Darryna za niewinnego. Sam oskarżony twierdził, że nigdy nie miał na celu zastraszania zespołu Girls
Aloud31.
5.3. Granice wolności
Zwyczajne fanfiction już budzi wiele kontrowersji, nie tylko
ze względu na naruszenie praw autorskich, lecz także z uwagi na sprzeciw autorów oryginalnych utworów co do dalszych, domniemanych losów ich postaci32. Sprawa zdecydowanie skomplikowała się wraz z pojawieniem się real person
fiction. Można stwierdzić, że prawo w żadnym państwie nie
nadąża nad rozwojem Internetu, różnie więc są rozpatrywane sprawy związane z twórczością fanowską. Jest to jednak
26

Obscene Publications Act, Wielka Brytania.
The National Archives, <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/
Eliz2/7-8/66/section/2> (27.01.2016).
> 28 The Register, <http://www.theregister.co.uk/2008/10/06/obscene_
publication_girls_aloud/> (27.01.2016).
> 29 Internet Watch Foundation, <https://www.iwf.org.uk/> (27.01.2016).
> 30 „Daily Star”, <http://www.dailystar.co.uk/news/latest-news/13297/
Sicko-plots-to-torture-rape-kill-GIrls-Aloud> (27.01.2016).
> 31 BBC, <http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/england/tyne/8124059.
stm> (27.01.2016).
> 32 Internetowa encyklopedia Wikipedia, <https://en.wikipedia.org/
wiki/Legal_issues_with_fan_fiction> (27.01.2016).
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tak obszerna i popularna forma wyrażania swojej pasji, że
nieprawdopodobne jest, aby jakiekolwiek państwo było gotowe, aby rozprawić się z każdym twórcą fanfiction, niezależnie od ilości łamanych w tym procederze praw autorskich.
Real person fiction ma jednak jeszcze drugi wymiar, który
nie ma nic wspólnego z naruszaniem praw autorskich. Każda
osoba publiczna może stać się bohaterem w kolejnym opowiadaniu fana. Niezależnie od sytuacji, w jakiej autor postawi taką postać oraz jego intencji (np. traktowanie osoby publicznej tylko i wyłącznie jako postaci z danym zestawem cech,
na podstawie których łatwiej będzie stworzyć historię), osoba
publiczna może poczuć się niekomfortowo, urażona bądź zastraszona, tak jak w przykładzie opisanym powyżej. Sądząc po
opowieściach, jakie fani publikują w Internecie, można stwierdzić, że rzeczywiście nie postrzegają celebrytów jako ludzi,
których granice wolności osobiste nie powinny zostać naruszone.
6. Revenge porn
6.1. Definicja
Ogólny dostęp do Internetu oraz rozwój mediów społecznościowych poszerza znacznie zakres możliwości przy szukaniu oraz utrzymaniu relacji romantycznych ze swoimi partnerami. Amerykańskie centrum badawcze Pew Research Center
opublikowało analizę badania, z którego wynika, że 66% małżeństw oraz osób w stałych związkach uważa smartfon oraz
media społecznościowe za kluczowy element życia w związku33. Jednak telefony oraz Internet nie są używane wyłącznie w celu zarządzania czasem i komunikacji, ale również do
przesyłania wiadomości, zdjęć lub wideo o naturze seksualnej (tzw. sext lub sexting). Według centrum Pew, 9% dorosłych
osób wysłało sext o sobie, oraz 20% otrzymało takie treści34.
Coraz częściej zdarza się, że kiedy związek kończy się w negatywnej atmosferze, zranione osoby sięgają w ramach zemsty również po smartfon i publikują intymne treści otrzymane od byłych partnerów bez ich zgody. Zjawisko to nosi nazwę
33

Pew Reseach Center, <http://www.pewinternet.org/files/old-media//Files/Reports/2014/PIP_Couples_and_Technology_021114.pdf>
(28.01.2016).
> 34 Ibidem.
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r e v e n g e p o r n , a dokładniej oznacza to „udostępnianie
prywatnych materiałów o charakterze seksualnym innej osoby bez jej zgody w celu spowodowania wstydu lub cierpienia. Materiały czasem są uzupełniane o dane osobowe ofiary,
w tym pełne imię i nazwisko, linki oraz dane do profili w mediach społecznościowych”35.
Jak wcześniej wspomniano w akapicie o fanfiction, prawo
nie nadąża za rozwojem Internetu i karaniem e-przestępców.
Również w przypadku revenge porn prawo w różnych krajach
dopiero od kilku lat uchwala ustawy bądź wprowadza przepisy wyszczególniające revenge porn jako przestępstwo. W Europie prawa o naruszaniu prywatności są na tyle ogólne36, że
można je najczęściej dopasować do sytuacji, w której sąd ma
do czynienia z pornografią w ramach zemsty. W Stanach Zjednoczonych natomiast prawo wymaga bardziej szczegółowych
zapisów i, jak dotychczas, tylko 26 stanów posiada precyzyjne paragrafy przeciwko revenge porn37. Niektóre z nich, jak te
na Alasce, tylko ogólnikowo traktują o „dręczeniu”, natomiast
inne są bardziej doprecyzowane, tak jak w stanie Illinois, gdzie
prawo mówi o „niedobrowolnym rozpowszechnianiu prywatnych materiałów o naturze seksualnej”38.
Revenge porn jest łatwe do upowszechniania. Prywatne
treści publikowane są nie tylko na tradycyjnych mediach społecznościowych (jak Facebook), lecz także na dedykowanych
portalach, takich jak Pink Meth, ugotposted.com oraz isanyoneup.com (jest to tylko niewielka część dostępnych stron).
W walce z revenge porn Google od zeszłego roku usuwa z listy wyszukań strony o tej tematyce39. Ponadto czasem udaje
się kasować podobne portale oraz aresztować ich właścicieli,
tak jak w przypadku operatora strony ugotposted.com, który
w ubiegłym roku został skazany na 18 lat więzienia, chociaż
35

GOV.UK, <https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/
attachment_data/file/405286/revenge-porn-factsheet.pdf> (28.01.2016).
> 36 „Harvard Journal of Law & Public Policy”, <http://www.harvard-jlpp.
com/wp-content/uploads/2013/04/36_2_605_Rotenberg_Jacobs.pdf>
(28.01.2016).
> 37 End Revenge Porn, <http://www.endrevengeporn.org/revengeporn-laws/> (28.01.2016).
> 38 Ibidem.
> 39 BBC, <http://www.bbc.co.uk/newsbeat/article/33210500/googletakes-steps-to-crack-down-on-revenge-porn> (28.01.2016).
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oskarżenia głównie dotyczyły kradzieży tożsamości oraz szantażu, z powodu braku bardziej precyzyjnych praw40. Nie należy
jednak traktować tego jako duży sukces, jako że portale z revenge porn nadal istnieją, szczególnie w tzw. ukrytej sieci41.
W związku z nagromadzeniem przypadków wykorzystywania
prywatnych materiałów w ramach zemsty, pary decydują się
na podpisywanie tzw. s c o c i a l m e d i a p r e n u p s , czyli
intercyzy mediów społecznościowych42.
6.2. Case study
Po rozstaniu ze swoją partnerką Nadią Hussein, rozgoryczony Akhil Patel umieścił w serwisie YouTube oraz na portalach pornograficznych materiał o naturze seksualnej z kobietą
w roli głównej oraz udostępnił linki do tych filmików jej rodzinie. Dodatkowo przed oraz po opublikowaniu filmików Patel nękał Hussein telefonami, wiadomościami oraz emailami.
Nadia posądziła byłego partnera o celowe emocjonalne dręczenie, zniesławienie, publiczne ujawnienie prywatnych informacji oraz naruszenie prywatności. Ostatecznie Hussein wygrała sprawę, chociaż część zarzutów została odrzucona43.
6.3. Granice wolności
Przykłady revenge porn można mnożyć, a ilość tych przypadków wciąż wzrasta44. Wydaje się oczywiste, że zjawisko
to jest poważnym naruszeniem granic wolności osobistej,
a mimo to niektórzy uciekają się do takiego ekstremum. Treści
intymne są udostępniane partnerom ze względu na zaufanie
jakim są darzeni. Upubliczniając takie materiały, delikwenci
nie tylko łamią zaufanie, lecz także powodują, że treści pozostają na zawsze dostępne, jako że materiały w Internecie nie
znikają (chociaż mogą się wydawać niedostępne przeciętnym
użytkownikom).
40

„Daily Mail”, <http://www.dailymail.co.uk/news/article-3025196/
San-Diego-revenge-porn-site-operator-sentenced-18-years.html>
(28.01.2016).
> 41 Motherboard, <http://motherboard.vice.com/read/revenge-pornreturns-to-the-dark-web> (28.01.2016).
> 42 ABC News, <http://abcnews.go.com/Lifestyle/love-perfect-watchfacebook-social-media-prenups/story?id=23977608> (28.01.2016).
> 43 Chron, <http://www.chron.com/national/article/Woman-successfully-sues-ex-boyfriend-for-posting-6787996.php> (28.01.2016).
> 44 „The Guardian”, <http://www.theguardian.com/technology/2015/
jul/15/revenge-porn-cases-increase-police-figures-reveal> (28.01.2016).
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Inicjatywy przeciwko revenge porn45 nie mają łatwego zadania, szczególnie ze względu na brak konkretnych zapisów
prawnych oraz ogólnej tendencji internautów do poczucia
anonimowości i bezkarności. Często jedynym wyjściem jest
niewysyłanie treści intymnych do swojego partnera, choć z założenia strach przed ewentualnym przestępstwem nie powinien ograniczać swobody korzystania z mediów. Niemniej
jednak zemsta w postaci pornografii pozostaje znaczącym naruszeniem prywatności człowieka oraz zagraża użytkownikom
mediów społecznościowych korzystających z nich w celu komunikacji w relacjach romantycznych.
7. Cyberbullying
7.1. Definicja
Przez długi czas bezpieczeństwo oznaczało chronienie się
przed zagrożeniami w świecie rzeczywistym, namacalnym46.
Jednak spopularyzowanie Internetu jako środka komunikacji
oraz środowiska, w którym zachowuje się pozorną anonimowość, spowodowało powstawanie zagrożeń w świecie nienamacalnym. Jednym z przejawów takiego rodzaju agresji jest
c y b e r b u l l y i n g , czyli „zastraszanie w Internecie”. Aby
dobrze zdefiniować cyberbullying, należy w zasadzie dodać
do definicji samego bullying element cyberprzestrzeni. Jedna z proponowanych definicji to: „agresywne, umyślne działanie stosowane przez jedną osobę lub grupę, z użyciem elektronicznych środków komunikacji, powtarzane wielokrotnie
przez pewien okres, popełniane wobec ofiary niezdolnej do
własnej obrony”47.
Działania mieszczące się w granicy definicji cyberbullying
są bardzo różne, dlatego czasem ciężko jest określić, czy dany
rodzaj przemocy jest zastraszaniem czy już np. cyberstalkingiem, któremu został poświęcony osobny fragment w niniejszym tekście. Cyberbulling czasem również przybiera formę
o n l i n e h a r r a s m e n t (dosł. nękanie online), a zależnie
> 45 Przykładowo End Revenge Porn, <http://www.endrevengeporn.
org/> (28.01.2016).
> 46 S. Veenstra, <http://www.cyren-jeugd.nl/files/Veenstra,%20S.%20
(2011)%20Cyberbullying%20-%20an%20explanatory%20analysis.pdf>
(1.02.2016).
> 47 Ibidem.
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od interpretacji przejawem agresji może być obelga lub dopiero groźba odebrania życia.
Niezależnie jednak od formy przemocy, prawdą jest, że dotyka ona większości internautów w pewnym stopniu, niezależnie od czynników demograficznych, w którymś momencie
ich obecności w sieci. Amerykańskie centrum badawcze Pew
Research Center opublikowało w 2014 roku badanie na temat
nękania w cyberprzestrzeni, analizując ofiary, sprawców, okoliczności oraz reakcje tych działań48.
Odkryto, że spośród badanych 73% było świadkiem nękania w tej czy innej formie (w tym: głównie obrażanie, ale również umyślne kompromitowanie drugiej osoby, groźby fizyczne, molestowanie seksualne, stalking), a 40% doświadczyło
różnych form cyberbullyingu (wymienione powyżej). Grupą
najbardziej narażoną na online harassment to młodzi dorośli
(aż 70% w wieku 18–24 lat), czyli największa grupa korzystająca z Internetu49. Około połowa respondentów wskazała jako
sprawców osoby nieznajome bądź osoby, których prawdziwych tożsamości nie znały. Spośród osób, które doświadczyły nękania, 60% zdecydowało zignorować incydent, a reszta
podjęła pewne kroki (w tym: konfrontowanie sprawcy, blokowanie w mediach społecznościowych, zgłoszenie do usługodawcy/właściciela strony, szukanie pomocy na forach, zmiana
danych w profilu/skasowanie profilu i inne). Cyberbullying zostawia pewne ślady w świadomości ofiar, jako że aż 27% ofiar
określiło nękanie, którego doświadczyli, jako ekstremalnie
niepokojące.
Prawo, jak w przypadku wielu przestępstw w sieci, nie ma
jeszcze należytych zapisów, aby móc ścigać tego rodzaju przestępców. W Stanach Zjednoczonych przynajmniej 45 stanów
ma prawa przeciwko nękaniu (bullying) i stosuje się je również
w przypadkach cyberbullyingu50. W Europie prace nad przepisami przeciwko nękaniu trwają, szczególnie w ramach za48
Dane z następującego akapitu pochodzą z niniejszego badania (chyba, że wskazano inaczej): Pew Research Center, <http://www.pewinternet.
org/2014/10/22/online-harassment/> (1.02.2016).
> 49 Pew Research Center, <http://www.pewinternet.org/data-trend/internet-use/latest-stats/> (1.02.2016).
> 50 „The New York Times”, <http://www.nytimes.com/2011/01/07/nyregion/07bully.html?_r=1> (01.02.2016).
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trzymania nękania w pracy51. Jako tymczasowe rozwiązanie
Wielka Brytania wprowadziła ustawowe wytyczne, które mają
pomóc w zapobieganiu nękaniu w szkołach i na uniwersytetach52.
7.2. Case study
Jednym z najgłośniejszych przypadków cyberbullyingu
była historia piętnastoletniej Amandy Todd z Port Coquitlam
w Kanadzie. Sprawa uzyskała rozgłos po tym, jak dziewczyna popełniła samobójstwo 10 października 2012 roku53. Ponad miesiąc wcześniej opublikowała w serwisie YouTube historię opisującą jej przeżycia związane z nękaniem w szkole
i Internecie54. Filmik przedstawia dziewczynę trzymającą fiszki z tekstami, składającymi się w opisy jej życia. Zaczęło się
od tego, że rozebrała się podczas czatowania z nieznajomym,
który po czasie zaczął ją tymi ujęciami szantażować. Na przestrzeni lat Amanda kilka razy zmieniała szkołę, ale jej oprawca zawsze powracał i w żadnym miejscu nie znalazła spokoju.
Ostatecznie, po kilku próbach samobójczych i zażywaniu środków antydepresyjnych55, dziewczyna zakończyła swoje życie.
Społeczność internetowa zareagowała w wielu wypadkach
pozytywnie, ale pojawiły się również komentarze wyśmiewające śmierć dziewczyny56. Matka zmarłej założyła fundusz
w imieniu swojej córki, aby ten mógł pomóc innym dzieciom
oraz młodzieży w walce z problemami ze zdrowiem psychicznym57.
51

Proskauer, <http://www.internationallaborlaw.com/files/2013/01/
Bullying-Harassment-and-Stress-in-the-workplace-A-EuropeanPerspective.pdf> (1.02.2016).
> 52 GOV.UK, <https://www.gov.uk/government/publications/keepingchildren-safe-in-education—2> (1.02.2016).
> 53 „Montreal Gazette”, <http://www.montrealgazette.com/technology/Port+Coquitlam+teen+driven+death+cyberbullying+with+vid
eo/7375941/story.html> (1.02.2016).
> 54 YouTube, <https://www.youtube.com/watch?v=vOHXGNx-E7E>
(1.02.2016).
> 55 Informacje o przebiegu nękania pochodzą z filmiku Amandy, zapis
dostępny online: <http://pastebin.com/rMX6fWKU> (1.02.2016)
> 56 „Montreal Gazette”, <http://www.montrealgazette.com/technology/Port+Coquitlam+teen+driven+death+cyberbullying+with+vid
eo/7375941/story.html> (1.02.2016).
> 57 „Calgary Herald”, <http://www.calgaryherald.com/technology/
Amanda+Todd+speaks+about+daughter+death/7386696/story.html>
(1.02.2016).
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7.3. Granice wolności
Cyberbullying jest zjawiskiem dość powszechnym, jak wynika ze wspomnianych badań Pew Research Center. Zdaje się,
że nie ma długotrwałych, negatywnych konsekwencji, jednak
– jak się okazuje – czasem skutki nękania mogą być fatalne.
Tak jak Internet jest potężnym narzędziem do zdobywania
wiedzy i rozwoju, tak samo potężne ma możliwości destruktywne.
Cyberbullying, tak jak „zwykłe” nękanie, w dużym stopniu
ingeruje w wolność osobistą człowieka, szczególnie kiedy powoduje poczucie dużego dyskomfortu lub strachu, albo, tak
jak w wyżej przedstawionym przykładzie, nawet prowadzi
do samobójstwa. Dodatkowo Internet jest o tyle groźny, że
udostępnione tam treści pozostają w nim na zawsze. Z tego
względu powstają nawet pomysły na prawa dla użytkowników mediów społecznościowych, żeby mogli łatwo usunąć
swoje treści z sieci, aby nie utrudnić procesu rekrutacyjnego do
pracy zawodowej bądź na studia58.
Pozorne poczucie bezpieczeństwa i anonimowości w Internecie nie tylko ułatwia skrywanie się przestępcom, lecz powoduje również, że każdy użytkownik w łatwy sposób może nieświadomie stać się ofiarą cyberbullyingu. Należy szczególnie zwracać
uwagę na treści, które się publikuje w Internecie, aby nie stać się
nagle ani ofiarą, ani sprawcą przemocy psychicznej.
Podsumowanie
Zjawiska opisane w tym artykule można traktować jako
naruszanie granic wolności osobistej. Rozwiązanie, aby regulować wolności prawem, jak proponuje Berlin, w przypadku Internetu nie zawsze okazuje się możliwe. Jak stwierdzono
w przypadkach opisanych powyżej, poszkodowani często nie
są odpowiednio chronieni przez prawo.
Zachowania w Internecie obecnie określane jako nowe,
wcale nimi nie są, tak jak na przykład trolling jest inną formą wandalizmu, a cyberstalking i cyberbullying pozostają
nękaniem. Dlaczego więc tak często brakuje odpowiednich
zapisów prawnych, które można stosować do internetowych
58

„The Guardian”, <http://www.theguardian.com/media/2015/jul/28/
ministers-back-campaign-under-18s-right-delete-social-media-posts>
(1.02.2016).

>

przestępstw? Czy kanał komunikacyjny ma aż taki wpływ na
karalność (lub jej brak) czynu? Być może Internet tylko uwydatnił problemy, których ludzie wcześniej nie uznawali za nazbyt szkodliwe?
Z drugiej strony Internet potrafi niekiedy bronić się przed
szkodliwymi zjawiskami. Pojawiają się „samozwańcze siły porządkowe” (takie jak np. Anonymous, nieformalne ugrupowanie hakerów, znane m.in. z działaniu przy WikiLeaks, z walki
z Kościołem Scjentologicznym, a w ostatnim z czasie z walki
z grupą terrorystyczną ISIS59) oraz oddolne inicjatywy, jak np.
kursy dla dzieci dotyczące bezpieczeństwa w sieci i netykiety
(organizowanymi przez Fundację Orange60).
Podsumowując te rozważania, granice wolności osobistej
są naruszane w Internecie nieustannie. Dzieję się to na ogromną skalę i niesie za sobą wiele negatywnych konsekwencji dla
ofiar. Karanie za przestępstwa w sieci to jedno z możliwych
rozwiązań tego problemu, ale więcej pozytywnych skutków
przyniesie edukacja internautów i profilaktyka cyberprzestępstw.
An abstract
Marta Lange, Klaudia Pawlikiewicz, The borders of
personal freedom. The phenomenon of violating the
borders on the Internet.
Nowadays, the majority of people use the Internet. The
benefits it brings to people are undeniable but the web is a
space that seems to have no limits. The moral and legal rules
binding in ‚a real life’, on the web seem to change the meaning
or even not exist. The apparent impunity and anonymity led
to appereance of a number of phenomena which commonly
limit personal freedom of individuals. The basic question dealt
with by this article was: where is the borderline of individual freedoms and wheater it can be defined,. The aim of the
question asked was- evaluation of various cases of violating
personal freedoms on the Internet.
59

Metro.co.uk, <http://metro.co.uk/2015/11/17/who-are-anonymousall-you-need-to-know-about-hacktivist-group-that-declared-war-on-isisover-paris-attacks-5507438/> (3.02.2016).
> 60 „Gazeta Krakowska”, <http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/9233132,jak-chronic-dziecko-w-sieci,id,t.html> (3.02.2016).
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TADEUSZ RÓŻEWICZ – KARL DEDECIUS: Z LISTÓW 1975–1980.
Opracował i do druku podał Marek Zybura.*

1.
[Tadeusz RóżewiczKarl Dedecius; list odręczny]
Dn 6 XI 1975 r.
Drogi Karolu,
no i nie porozmawialiśmy. Ty byłeś jak zwykle „rozrywany”. Bóg raczy wiedzieć, kiedy się znów spotykamy. Nie spotkaliśmy się – boć przecież gadanie „przy wódeczce” u Jerzego
L.[isowskiego] przyjemne było, ale obaj mieliśmy „w czubie”
i raczej „smaliliśmy cholewki” do dam obecnych przy stole. Jednym słowem niby spotkaliśmy się, ale właściwie to nie
wiem, czy Cię dobrze obejrzałem? Wydałeś mi się ożywiony,
pogodny i szczupły…1
Z jesienią staję się ociężały; zjadam dużo klusek, sosów, kartofli, smalcu, chleba, kaszanki…. (z apetytem zjadam, czego
mi lekarz zabronił). Z jesienią powoli czuję nadchodzący sen
zimowy – jak zapadnę w ten sen, to pewnie przed nowym rokiem do Ciebie się nie odezwę. Teraz jeszcze resztki myśli mam
(w głowie), więc się z Tobą nimi podzielę. Najpierw wrażenia
*

Na przełomie 2016/2017 ukaże się w Wydawnictwie Warstwy Wrocławskiego Domu Literatury korespondencja Tadeusza Różewicza z Karlem
Dedeciusem z lat 1961–2013. Jej przygotowanie do druku pisarz i tłumacz
powierzyli Andreasowi Lawatemu, długoletniemu zastępcy Dedeciusa
w Instytucie Kultury Polskiej w Darmstadt, Janowi Stolarczykowi, wydawcy
dzieł poety od lat 80. i redaktorowi jego Utworów zebranych, oraz Markowi
Zyburze, profesorowi Uniwersytetu Wrocławskiego i znawcy niemieckiej recepcji twórczości Różewicza, współpracującemu od lat z darmstadzkim Instytutem. Poniższy wybór listów jest kontynuacją prezentacji projektu edycyjnego, rozpoczętej w czerwcowym numerze ODRY w 2015 r.
(Red.)

>

1

Dedecius przebywał w Warszawie w dniach 25.09.–1.10.1975
w związku z prezentacją swojego świeżo wydanego tomu esejów o współczesnych pisarzach polskich Polnische Profile, Frankfurt/M.: Suhrkamp,
1975.

>

z lektury ostatniego (Oktober 1975) „Merkura”. A więc pełen
„uczoności” szkic Thomasa Kielingera o Jüngerze2 (ci różni docenci i profesorowie zamordują wreszcie literaturę!), a potem
nudny, tępy jak drewniana piła kawałek prozy Jüngera3 (toć to
wypracowanie – pewnie, że mistrz stary… ale po co te sztubackie kawałki drukują w sąsiedztwie tak uczonych – wydumanych – „naukowych” rozpraw?!).
Druga propozycja, na którą zwróciłem uwagę, to Wernera
Rossa Der neue Realismus in der Lyrik…4 Karol – bardzo Cię
proszę, przeczytaj ten artykuł. Szczęśliwi młodzi! Nie wiedzą,
że już te rzeczy ktoś robił i zrobił przed 25 laty… cytują się
i badają „nowe propozycje”.
Podobna historia u nas z parą młodych – „uczonych” (napisali studencką nudną książeczkę – i powstał dokoła tej książeczki w naszej prasie „literackiej” niebywały zgiełk)5. Tymczasem – bodaj w roku 1938! – Ignacy Fik napisał to wszystko
– bez pretensji pseudo-filozoficznych (jasnym językiem)6.
Cała ta gadanina o poezji „lingwistycznej”, którą u nas uprawia jakoby (jeszcze jeden uniwersytecki poeta) Barańczak, jest
2

Der schlafende Logiker. Über Ernst Jüngers Surrealismus, „Merkur”
1975, nr. 10, s. 930–946.
> 3 Portugiesische Troppen, „Merkur” 1975, nr. 10, s. 947–955. Jest to
fragment dzienników Ernsta Jüngera, który wszedł później do pierwszego
tomu Siebzig verweht. Die Tagebücher 1965–1996, Stuttgart: Klett-Cotta,
1980.
> 4 Der neue Realismus in der Lyrik, „Merkur” 1975, nr. 10, s. 970–979.
> 5 Chodzi o Świat nie przedstawiony Juliana Kornhausera i Adama Zagajewskiego (Kraków: WL, 1974), nad którym dyskusję rozpoczął w listopadzie 1974 r. Tadeusz Drewnowski w „Polityce” (nr 38). Wzięło w niej udział
około siedemdziesięciu krytyków, historyków literatury w kraju i na emigracji. Po roku Kornhauser i Zagajewski podsumowali ją w artykule Jak nie
będziemy dyskutowali, to będziemy spali („Polityka” 1976, nr 6). Najważniejszych uczestników dyskusji wymienia Marta Fik: Kultura polska po Jałcie.
Kronika lat 1944–1981, London: Polonia, 1989, s. 552 n.
> 6 Różewicz ma na myśli Rodowód społeczny literatury (1938) Fika.
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niewiele warta… Ten sam człowiek układa wierszyki na wzór
– zwykłych (ha ha) wierszy, które przed nim pisywało wielu
innych… cała ta „dyskusja” jest częściowo fikcyjna. Ja nie biorę w tym wszystkim udziału, bo mi szkoda już czasu. Wszędzie
pełno jest tych poetów – „profesurków” (jak mawiał św. pamięci Przyboś)7.
Ciekawe, czy też taki pan Ross (ten wasz, z „Merkura”)
czytał, co też przed choćby 10 laty pisałeś Ty na temat mojej
poezji? Wszystko idzie na śmietnik – trzeba przecież ciągle
drukować, ogłaszać „manifesty”… albo być bokserem! Murzynem. Karolu, czy wydałeś Córkę – za mąż? Co u Ciebie, co
z Tobą? Może Ci się kiedyś zbierze i napiszesz parę słów.
Ściskam Cię
Tadek
P.S. Jak tam było na Targach Książki?8 Też żałosny cyrk!
2.
[Karl DedeciusTadeusz Różewicz; list odręczny]
17.11.75
Kochany sąsiedzie,
7
Cały ten akapit stawia pytanie o miejsce Różewicza w krajobrazie literatury lat 70., zwłaszcza jego postawę wobec „młodych” (czyli, generalizując, „Nowej Fali”), bo wpłynęło to później na jego postrzeganie w następnej
dekadzie. „Nowofalowcy” (w tym Kornhauser, Zagajewski, Barańczak, Karasek) przyznali mu w 1971 r. Nagrodę Poetów miesięcznika „Poezja” (nr 12,
s. 25–29). Różewicz pozostawił wtedy za sobą m.in. Tymoteusza Karpowicza, Witolda Wirpszę, Mirona Białoszewskiego czy Zbigniewa Herberta. Ale
głosy jury rozłożyły się nader ambiwalentnie. Przyznając nagrodę poecie
(co wymownie świadczy o jego ówczesnej randze literackiej), jurorzy dali
wyraz swoim mocnym zastrzeżeniom. Przytoczmy tytułem przykładu dwa
głosy – Zagajewski: „Twórczość Różewicza jest w wielu miejscach odrażająca, w innych płytka, miejscami wydaje się w ogóle pomyłką”; Karasek: „Różewicz wykazał kompromitującą głuchotę poetycką na wydarzenia ostatniego – przynajmniej – pięciolecia, wydarzenia nabrzmiałe dramatyzmem
ludzi i zjawisk, a jako ‘poeta pokolenia’ do zareagowania na nie był zobligowany”, cyt. za: „Poezja” 1971, nr 12, s. 25 i 26. Różewicz na pewno nie zapomniał tych opinii, ale bezpośrednim powodem emocjonalnych epitetów
pod adresem tego środowiska z listu do Dedeciusa był fakt, że w Świecie nie
przedstawionym Kornhauser i Zagajewski zaostrzyli jeszcze swoją wobec
niego krytykę. Nazwanie go w latach 80. w „Pulsie” przez Barańczaka „poetą
przecenionym” (Lato 1985, nr 26, s. 55) także w młodofalowych polemikach
lat 70. miało swoje źródło.
> 8 We Frankfurcie nad Menem.
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właśnie chciałem do Ciebie pisać (długo się zbierałem: Gałczyński jednak miał rację – literatura byłaby zajęciem zupełnie znośnym, gdyby nie zmuszała do pisania) – wyprzedziłeś
mnie (jak zwykle, ze wszystkim). Po tych porodach długich
i ciężkich (ostatniej mojej książki) absolutnie się rozleniwiłem
i – już w Warszawie – zdezorganizowałem. Ubolewałem również nad tym, że widzieliśmy się, rozmawialiśmy, a w gruncie
rzeczy, to ani zobaczyliśmy się, ani wypowiedzieliśmy się naprawdę. Warszawa nie sprzyja koncentracji i konwersacji.
„Merkura” nie czytam od dawna. Główny (jedyny) redaktor9
choruje (i to na nerwy) i z tego wychodzą właśnie takie i temu
podobne rzeczy. Nie chciałbym się również rozchorować na
pomieszanie zmysłów. Dość mi tej jednej nieuleczalnej choroby, której nabawiłem się, dotykając się bez środków antyseptycznych polskiej liryki. Zapisałem sobie długi okres absolutnej
karenteny [kwarantanny].
Wernera Rossa również czytać nie muszę, znam go osobiście z PEN-Klubu (emerytowany dyrektor Goethe-Instytutu).
Ale jeśli namawiasz, to nawet – być może – przeczytam. Kiedyśmy „razem” ongiś przed laty uprawiali poezję, o której pisze
Ross, to on wtedy cały ten okres przespał przy swojej administracji tego mamutowego światowego przedsiębiorstwa. A teraz ozdabia sobie lata emerytury starczą wynalazczością (rzeczy od dawna wynalezionych).
Córki za mąż jeszcze nie wydałem (właśnie siedzi u nas na
kawce), powodzi jej się znakomicie. Kawaler jej10 za to haruje od siódmej rano do północy – siedem egzaminów ma już
poza sobą (same piątki), jeszcze siedem przed sobą (doktorat,
medycyna). Jak to się wszystko pomyślnie skończy, to „dzieci”
sobie odsapną i pomyślą o przyszłości. Zaproszenie na wesele
obiecałem, więc na taniec z Tobą liczymy.
Na targach nie byłem – tylko raz na ekskluzywnym dość
przyjęciu mojego wydawcy w gronie kilku „gwiazdorów” literatury i krytyki. Stałem się strasznym sknerą czasu – pilnuję
każdej sekundy, żeby na darmo nie przepadła. A te wszelkie
towarzyskie przypadkowości (albo te jeszcze gorsze, te oficjalne, związkowe itp.), to świadome trwonienie czasu i życia.
9

Hans Paeschke, publicysta, który założył to czasopismo w 1947 r. i kierował nim do 1978 r.
> 10 Mężem Octavii Dedecius został lekarz Horst Baas.
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Nie zdążyłem nawet pokazać Ci w Warszawie mojej książki, którą potem zostawiłem u Wasilewskiego. Być może PIW
wyda, jak nie znajdą czegoś takiego nieprzyzwoitego, niezdrowego w tej niemiecko-polskiej potrawie11. Wtedy przeczytasz sobie to swobodnie po polsku. Bo niemczyzna moja w tej
książce dość chaotyczna. Z premedytacji.
Zresztą jesteś jedyną osobą, którą potraktowałem po sąsiedzku, po rodzinnemu, bez dystansu literackiego – właśnie
w formie korespondencji osobistej. W tej formie miałem możliwość do bezpośredniej czułości i do bardzo przyjacielskiej polemiki (w gruncie rzeczy z samym sobą – ale na tym właśnie
polega urok naszego stosunku, że każdy mógłby być tym drugim, i każdy z nas traktuje tego drugiego jak siebie samego,
a siebie jak tego drugiego – rodzeństwo [pokrewieństwo] pokoleniowe nie określa tego wyczerpująco).
Pytania, które stawiam Tobie w szkicu (listach), są pytaniami stawianymi sobie samemu, a odpowiedzi, które znajduję
u Ciebie, są jakby odpowiedziami moich własnych przeżyć.
Nie posyłałem Ci książki, bo sam nie lubię, jeśli mi ktoś nieproszony przysyła swoje. Zawsze to tak wygląda jak namawianie do wypowiedzenia się itd., itp. Kto chce i tak dotrze inną
drogą do tego, czego chce. Lubię sprawiać trudności (sobie
i innym: bo od trudności zaczyna się sztuka).
Dla odsapnięcia (a jednak, psiamać) przetłumaczyłem sobie z ineditów Leca nowy (czwarty) tom myśli nieuczesanych
i Obłok w spodniach (a może lepiej w portkach?) Majakowskiego – tego ostatniego zastępczo, w rodzaju pokolacyjnej łamigłówki (radzi trudności semantycznych, rymotwórczych no
i radzi tego rzygającego na bruk słownika – doskonały relaks
po wszelkiego rodzaju lirycznych niedomaganiach – ale sława
Bohu – i to przejdzie: i co potem?!)12.
Jakiś uniwersytet tutejszy (Bonn), słyszę, [że] przygotowuje wystawę książek we Wrocławiu (bodajże w maju), na którą
11

Polnische Profile, Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1975. – Andrzej Wasilewski był wówczas dyrektorem PIW. Do polskiego wdania Polskich profili, w których znajdował się także esej poświęcony Różewiczowi, nie doszło.
> 12 Książki te ukazały się w następnym roku – Stanisław Jerzy Lec:
Spätlese unfrisierter Gedanken. Herausgegeben und aus dem Polnischen
übertragen von Karl Dedecius, München: Hanser, 1976; Vladimir Majakowskij: Oblako w sztanach. Wolke in Hosen. Russisch-Deutsch. Neu übersetzt
und herausgegeben von Karl Dedecius u.a., München: dtv, 1976.
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mnie zapraszają jako współorganizatora. Kontakty są nawiązane z prof. Szyrockim (Instytut Filologii Germańskiej) – więc
nie jest rzeczą wykluczoną, że zobaczymy się na twoim podwórku. Ale w międzyczasie, mam nadzieję, Ty zawitasz do
nas, nie czekając na jakieś oficjalne okazje (nagroda Nobla itp.)
– bo wtedy znów ze spokojnej przyjacielskiej rozmowy nic nie
wyjdzie!
Chowajmy się więc na piec (pieczkę13), kożuch na uszy i pa
– byle do wiosny.
Kłaniam się Żonom, Babciom, Synom i kogo czego jeszcze
masz na Januszowickiej. A propos – jak się Wam teraz mieszka – lepiej?14
Serdecznie
Twój Karol
3.
[Tadeusz RóżewiczKarl Dedecius; list odręczny]
Carolus Magnus von und zu Reichsforststrabe,
Romanorum, Germanorum et Polonorum Civis!
Illustre Vir et Traditore!
Thadeus do Carolusa, A.D. XXII. JAN. VRATISLAVIA URBS CELEBERIMA15,
Twoja ogromna epistoła z listopada wprawiła mnie w zachwyt i zdumienie! Książkę (którą zostawiłeś Wasilewskiemu)
przyślij mi w prezencie noworocznym (jak wiesz „meine gebrochene deutsche Sprache”16 – wystarcza, żeby zrozumieć jasne
i jędrne oraz dostępne teksty niemieckie – a te trzy zalety posiada Twoja„pisanina”). Czekam. Ja, w rewanżu rzucę Ci na pożarcie
13

Ros. – cipkę.
Z ul. Glinianej, gdzie mieszkał od 1968 r., Różewicz przeprowadził się
na Januszowicką w czerwcu 1975 r.
> 15 Łac. – Karolu Wielki von und zu Reichsforststrabe, Obywatelu Rzymian, Niemców i Polaków! Sławny Mężu i Tłumaczu! – Tadeusz do Karola, dan R.P., 22 stycznia we Wrocławiu, sławnym mieście. Żartobliwa łacina poety pełna jest błędów, z których niezamierzonym (?) przez niego, jest
nazwanie Dedeciusa Traditor, czyli zdrajcą (!) Być może jednak świadomie
uczynił w łacińskim tekście aluzję do włoskiego porzekadła: traduttore –
traditore – tłumacz (to) zdrajca.
> 16 Niem. – moja łamana niemczyzna. Dyrektorowi PIW Andrzejowi Wasilewskiemu Dedecius pozostawił egzemplarz Polnische Profile (1975).

>
>
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(?) Białe małżeństwo, które w tych dniach ujrzało światło dzienne17. Piszę trochę niewyraźnie, bo moja ręka w ciągu ostatnich
lat (i miesięcy) odwykła od pisania, szybko się męczy… a nawet
odmawia – palce nie chcą trzymać długopisu – serio!
Ale teraz „muszę” Ci napisać parę słów, co się ze mną działo
w ostatnich tygodniach. Otóż po Tobie, Kolumbie, Karpowiczu,
Międzyrzeckim, Żukrowskim, Mazowszu, Konwickim, Kisielewskim, Tyrmandzie, Herbercie, Agnieszce Osieckiej, Zanussim, Foggu, Malickiej, Teatrze Dramatycznym, Zemście (za mur
graniczny), a także po milionach Polaków i Niemców – odkryłem Amerykę! Skromniej mówiąc, mały kawałek między New
Yorkiem i Washingtonem. Stopa moja dotknęła ziemi Buffallo Billa, Toma Mixa i Bucka Jonesa18 – dnia 4 grudnia o godz.
15.00 (czasu amerykańskiego).
Co tam robiłem? Zaproszono mnie (oraz reżysera wrocławskiego przedstawienia Białego małżeństwa i scenografkę). Wystawiano w Port Jefferson (Uniwersytet Stony Brook itd.) mit
grobem Erfolg19 tęże sztukę – w wersji angielskiej20. Natomiast 30 XII miałem w Academy of American Poets w N. Yorku: „U.S. Debut of distinguished Polish Poet at Bi-Lingual Poetry Reading”21 – wieczór wspólny z poetą amerykańskim
Strandem (tu miałem też grober Erfolg – dużo publiczności
itd., itd.). Odwiedziłem w Washingtonie Library of Congress
– gdzie pokazano mi pozycje T. R., w tym także przekłady –
Offene Gedichte von Karl Dedecius – Blicke22 – itd. Jest nawet
odnotowany Serocki (Vier Sätze für Sopran und Kammerorchester nach Gedichten von T.R. Deutsch von Karl Dedecius23)…
piszę Ci o tym abyś wiedział, że Twoja praca nie mija bez śladu… i żebyś całkiem nie zgorzkniał… Myślałem, że ten Ross,
17

„Światło dzienne” sztuka ujrzała już wcześniej: „Dialog” 1974, nr 2,
s. 5–33. Różewicz ma tu na myśli jej wydanie książkowe: Białe małżeństwo
i inne utwory sceniczne, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1975.
> 18 Gwiazdy popkultury amerykańskiej.
> 19 Niem. – z wielkim sukcesem.
> 20 Białe małżeństwo w reżyserii Kazimierza Brauna wystawione zostało
w Slavic Cultural Center w Port Jefferson 3.12.1975 r.
> 21 Ang. – amerykański debiut wybitnego polskiego poety w dwujęzycznym wieczorze poezji.
> 22 Tomy wierszy Różewicza w przekładzie Dedeciusa z 1969 i 1966 r.
> 23 Chodzi o kompozycję opracowaną przez Kazimierza Serockiego do
tekstów Różewicza w przekładach Dedeciusa. Wydanie – Celle: Moeck Verlag, 1971.
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o którym Ci wspominałem, to jakiś młody człowiek (w rodzaju naszego Kornhauserozagajewskiego), ale jeśli jest to stary
pierdoła (my też się zbliżamy do tego), to niech bredzi co mu
ślina – erudycji – na język przyniesie. O Ameryce więcej Ci nie
piszę, bo byłeś tam przede mną. Odleciałem z N. Yorku 2 stycznia – via Londyn – do Warszawy. W „Nowym Świecie” obejrzałem największą sensację sezonu filmowego – film o rekinie który zjada młode dziewczyny i marynarzy… ponieważ
rekin był z plastyku (?), wiec bawiłem się wybornie… choć
jest to film „grozy”24. Na tym kończę opis mojej Amerykańskiej
Podróży. Czekam na książeczkę. Ściskam Cię serdecznie. Może
rzeczywiście uda nam się jeszcze kiedyś spotkać na łące, albo
w lesie (a nie na kongresie, festiwalu, wieczorze autorskim
itd.) i pogadamy. Bywaj zdrów, ukłony pozdrowienia dla Twojej Rodziny – i Dobrego, Zdrowego Nowego Roku!
Tadeusz
25
22 I 1975
Wrocław
Błagam: podaj mój nowy adres Klettowi Verlag („Merkur”)
a także „Akzente” i Inter Nationes. Pisałem do nich trzy razy, że
mam nowy adres! (Koszt znaczków zwrócę Ci naturalnie). Piszą na stary!
4.
[Tadeusz RóżewiczKarl Dedecius; list odręczny]
Wrocław. Dn 6 VII 1976 r.
Drogi Karolu,
Twój szkic – z Polnische Profile kończy dla „Odry” – p. Przybylak. Umówiłem się z redaktorem – że zredaguję „odpowiedź” – również w formie listów26. Oczywiście poruszę tyl24

Chodzi o thriller Stevena Spielberga Szczęki, który swoją premierę
miał w czerwcu 1975 r. (w Polsce w 1978).
> 25 W oryginale błędnie datowanie roczne przez Różewicza, który pisał
ten list już w 1976 r.
> 26 Swój esej o Różewiczu Formen der Unruhe. Tadeusz Różewicz. In der
rauhen Umarmung der Wirklichkeit Dedecius napisał w formie fikcyjnych listów do poety. W oczekiwaniu na odpowiedź Różewicza przekład fragmentów poświęconego mu eseju tłumacza, dokonany przez Feliksa Przybylaka,
przeleżał się w redakcji dwa lata. Kiedy stało się jasne, że poeta tej odpowiedzi już nie napisze, przekład opublikowano pod (skróconym) tytułem:
Formy niepokoju, „Odra” 1978, nr 9, s. 36–45.

>

ko pewne (wybrane) tematy z Twoich „listów”. Drobne – rzeczowe – korekty dotyczące pewnych informacji biograficznych
– wprowadzę do tłumaczenia. (O tym Ci poprzednio wspominałem). Co z tego wyjdzie, nie wiem. Siedzę jeszcze w domu,
ale jutro wyjeżdżam na wieś. Wracam do domu na początku
sierpnia.
Otrzymałem zaproszenie do Erlangen, może przyjadę po
drodze do Ciebie. Oni mi pisali, że Ty do Erlangen nie możesz
przyjechać; więc postaram się – w jedną albo drugą stronę
– zatrzymać się parę dni we Frankfurcie, bo zebrało się trochę spraw do omówienia27. No i dawno już nie oglądaliśmy –
wzajemnie – swoich twarzy (masek?).
U mnie nic nowego. Starzeję się – spokojnie – czasem napiszę sztukę lub kawałek prozy, czytam stare książki (które czytałem przed 25 laty) jeszcze raz, pewnie więcej do nich nie
„powrócę”.
W Anglii wyszedł II wybór moich wierszy28 – w związku z tym „udzieliłem” wywiadu… w formie kalekiej (ułomnej), bo wypowiedziałem się „spontanicznie” (wszystko to poszło – z taśmy – razem z błędami wymowy). Jest ten wywiad
w „Oficynie poetów”29 (chyba otrzymujesz to pismo?). Chciałbym, żebyś przeczytał. Wydaje mi się, że poruszyłem tam jakieś interesujące sprawy. Tylko nie poddawaj się powierzchni
„stylo-twórczej” mojej wymowy… staraj się dotrzeć przez gadaninę do ziarna… (jeśli znajdziesz czas i ochotę). Jeśli chodzi
o inne nowości, to ukazał się wybór moich wierszy po fińsku
i po łotewsku…30 Ponieważ Ty znasz wszystkie języki obce –
w przeciwieństwie do mnie – więc mogę Ci taki wybór łotewski przesłać. Jeśli chodzi o teatr, to Stara kobieta będzie realizowana w tym sezonie w Rzymie, a kilka innych sztuk w małych
– ale dobrych teatrach „eksperymentalnych” (niekomercyj27

Poeta otrzymał zaproszenie na wieczór autorski od Biblioteki Miejskiej w Erlangen, która w ramach organizowanego przez siebie cyklu „Begegnungen mit Polen”, chciała tam zaprezentować jego twórczość. Dedecius
wziął w tym wieczorze ostatecznie udział i wygłosił wprowadzenie.
> 28 Selected poems. Translated with an introduction by Adam Czerniawski, Harmondsworth: Penguin Books, 1976. Również w USA ukazał się wtedy wybór wierszy poety: Translated and introduced by Magnus Jan
> 29 Tadeusz Różewicz w rozmowie z Adamem Czerniawskim, „Oficyna Poetów” 1976, nr 2, s. 5–14; teraz: Wbrew sobie, s. 97–116.
> 30 Obydwie „nowości” ukazały się już przed rokiem: Ja niin edelleen, Helsinki: Tammi, 1975; Dzīves centrā: dzejas izlase, Rīgā: Liesma, 1975.
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nych) w Madrycie, Bari itd. Tyle, Karolu, jeśli chodzi o sprawy
zawodowe.
Dziś była w TV i Radio wiadomość o tragicznym wypadku
i śmierci A. Słonimskiego31. Z grupy „Skamandra” został więc
senior Iwaszkiewicz… Z „awangardy”32 Kurek i Brzękowski…
Przenieśli spory o poetyki przez wojnę i okupację… i ciągle
ożywiają we wspomnieniach, choć to są sprawy umarłe już
śmiercią wielokrotną. Jeśli chodzi o „młodą” poezję, to wstyd
powiedzieć (?), ale nie czytam; czasem coś w gazetach… ale
to są przeważnie próbki bez wartości, choć dość zręczne i elegancko wyprodukowane. Młodych, którzy do mnie zgłaszają
się z wierszami, proszę, aby się uczyli i „zabrali do jakiejś pożytecznej roboty” (zresztą już Ciotka Witkacego z Pożegnania jesieni o to… bez-skutecznie prosiła w roku 1926!) W teatrach
(u nas) widziałem dwa przedstawienia, które uważam za najlepsze – w ostatnim „sezonie” – jest to Umarła klasa Kantora
w Krakowie i Anna Livia (wg. Joyce’a) w reżyserii Brauna we
Wrocławiu.
Napisz do mnie – jeśli zbierzesz siły – z końcem lipca, to
akurat zastanę list po powrocie – do domu. Napisz, jak Twoje zdrowie, jak Rodzina, czy już jesteś teściem (a może dziadkiem?).
Przesyłam pozdrowienia i ukłony
dla Pań Twojego Domu,
a Ciebie ściskam
Tadeusz
5.
[Tadeusz RóżewiczKarl Dedecius; pocztówka: Warszawa, Stare Miasto; tekst odręczny]
Drogi Karolu,
Czas tak szybko leci! Napisz parę słów. Jak żyjesz? Często o Tobie myślę – niekoniecznie jako o tłumaczu i literacie, ale koledze z tego samego rocznika 1921 – boż to razem się starzejemy.
Myślę o naszych spacerach zamglonymi, jesiennymi uliczkami –
i naszych „występach”. Ja ostatnio pisałem wspomnienie o Wyce
– ale przerwałem. Myślę, że gdybyś kiedyś wznawiał Polnische
>
>

31
32

Antoni Słonimski zmarł w następstwie wypadku samochodowego.
Chodzi o tzw. Awangardę Krakowską.
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Profile, powinieneś (może) dołączyć sylwetkę Wyki; mógłbym Ci
ułatwić trochę pracę – mam listy, kartki itd.
Stary Rzymianie Deciuszu – ściskam Twą prawicę – pozdrów ode mnie Elwirę, Dzieci i Babcię33 – i napisz jak Twoje
zdrowie i prace.
Tadeusz
25 I 77
6.
[Karl DedeciusTadeusz Różewicz; list pisany na
maszynie]
4.2.[1977]
Drogi Tadeuszu,
dziękuję Ci za ciepłe słowa przyjacielskiego współczucia
– kartkę z tym pięknym znaczkiem z bykiem (mój patron).
Proszę, naklej na następne listy jeszcze raz tego byka (Dzień
znaczka – 4.20 zł.), który mi się bardzo podoba34.
I ja często o Tobie myślę – o naszych wspólnych wycieczkach,
pracach, „występkach”, problemach – starczych i innych. Trzymajmy się kupy i tej rzadkiej, szczerej, męskiej przyjaźni – bo to jedna
z tych rzeczy rzadkich, którymi nas życie uszczęśliwia (dość rzadko).
Przed tygodniem czytałem Twoje wiersze na występie
w Augsburgu (na uniwersytecie – piękne miasto!). Dziś po
południu jadę z wykładem (i Twoimi wierszami) do Kolonii
– również uniwerek. Jak widzisz – ciągle pracuję na Ciebie
i Twoją wieczność.
U mnie wszystko po nowemu-staremu. Dużo pracy, dużo
wyjazdów (i dobrze tak), człowiek nie rdzewieje. W domu ten
sam, co zawsze, porządek, spokój – z małymi okolicznościowymi grzmotami i namiastkami burzy – dzieci, każde na swój sposób – szczęśliwe – zajęte sobą i swoim szczęściem (i dobrze tak).
33

Elvira Dedecius – żona Karla Dedeciusa, Octavia i Clemens – dzieci
małżeństwa Dedecius, Martha Roth (z domu Agather), matka Elviry Dedecius.
> 34 Tak zareagował Dedecius na pocztówkę Różewicza z 25.01.1977
r., na którą nakleił on okolicznościowy znaczek wydany przez Pocztę Polską w 1976 r. Postać byka zaopatrzona została w podpis: „Korynt, VII wiek
p.n.e.”. Poeta, pamiętając o prośbie Dedeciusa, długo jeszcze frankował wysyłaną mu pocztę tym znaczkiem, naklejając go po raz ostatni na pocztówkę z 10.01.1979 r.
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– A stary Rzymianin, jak powiadasz, stoi nad Rubikonem i waha
się – przekroczyć, nie przekroczyć? Ta ciągła rozterka – między
sumieniem, przyzwyczajeniem, odpowiedzialnością, konwencją – a ideałami innej miary: prawdą, szczerością, pragnieniem
prawdziwego szczęścia, jedności niewymuszonej, bez „ale”…
Ciągle jeszcze prowadzę te swoje na zewnątrz doskonałe,
a wewnątrz liche pół-życia, to tu, to tam.
Jestem nadal szczęśliwy – i jestem nadal z siebie niezadowolony. Ciągle jeszcze w stadium szukania rozwiązania zagadki życia – bez bólu jakiegokolwiek dla innych, co chyba jest
pobożnym życzeniem, ale nierealną iluzją.
Dom cały od Ciebie pozdrowiłem – proszę i dla Twojego klanu przekazać od nas najlepsze życzenia i pozdrowienia – jakoś
się uporamy z naszymi wspomnieniami, uczuciami, nadziejami, więc nie martw się i bądź dobrej woli i nadziei. I zachowaj
wobec starego przyjaciela wierność i zrozumienie (które tylko
nas dwóch obchodzi i dotyczy).
Moje zdrowie – na marginesie goworja35 – jeszcze nigdy nie było w takim stanie euforycznej wydajności. Rośnie moja olbrzymia antologia poezji polskiej XX wieku (100 autorów, 700–800 wierszy, połowa już gotowa
– udają mi się niektóre „poiski”36 (piękne wiersze Leśmiana, Staffa, Zegadłowicza i. in. – niektóre mniej). Zobaczysz, jak przyjedziesz.
(Na Wielkanoc wyjeżdżam na 2–3 tygodnie dokądkolwiek –
incognito – więc w tych tygodniach mnie nie szukaj).
Ściskam
stary byk
7.
[Tadeusz RóżewiczKarl Dedecius; pocztówka: Kazimierz Dolny, Kamienica Celejów, tekst odręczny]
Krynica 17 II 77
Drogi Karolu,
nie wiem, czy Ci o tego byka (na znaczku) chodziło? Od kiedy zostałeś filatelistą? Ja przyjechałem tutaj trochę pooddychać,
bo jeszcze nie byłem na „urlopie”. Wracam do domu 28 II. Osobną
>
>

35
36

Ros. – mówiąc.
Ros. – znaleziska.

pocztą wysyłam Ci „Przekrój” (jest taki tygodnik w Krakowie) ze
wspomnieniem (a raczej fragmentem wspomnienia) o K. Wyce37.
Myślę o Tobie często. Tam w tym„profilu”38 wspomniałeś o pewnych podobieństwach naszych losów (rocznik 1921) – nie wiem
czy te podobieństwa rozciągają się również na życie biologiczne.
Czasem mam chęć napisać komedię o mężczyznach w naszym
wieku… Ale komedię współczującą, nie złośliwą! Gada się o młodzieży, emerytach, kobietach, dzieciach… ale kto potrafi zrozumieć mężczyzn w naszym wieku? Oto jest pytanie.
Co nowego? Ano dużo. Była premiera Kartoteki w Genewie,
a w kwietniu Białe małżeństwo będzie robił Wajda w Ameryce39, no i będzie też grane w Belgradzie…40 jak widzisz mój
flirt z Melpomeną nabiera cech małżeństwa. Pisz do mnie
dużo i ciągle, to będę Ci przesyłał ładne znaczki. Pozdrowienia
T.
8.
[Tadeusz RóżewiczKarl Dedecius; list odręczny]
Dn 1. marca 77.
Drogi Karolu,
wróciłem wczoraj do domu z Częstochowy, z pogrzebu Ojca.
Ojciec był starym człowiekiem, przeżył 90 lat41; dla ludzi umarł
jeszcze jeden stary człowiek, ale wiesz jak to jest dla bliskich. Pożegnałem go, kiedy leżał już w trumnie, potem droga do kościoła, msza żałobna, po mszy droga na cmentarz; potem dół, zapach
ziemi, potem modlitwy księży, ziemia wali się na trumnę, grabarze
(pełni optymizmu) oklepują mogiłę łopatami. Zostałem na cmentarzu z Bratem; popatrzyliśmy sobie w oczy i poszli. Była śnieżna
zadymka, zerwał się wiatr. W ziemi został kawał naszego życia.
Była rodzina ze wsi Gabryjelów, gdzie Ojciec przyszedł na świat,
i z Osjakowa, Wielunia, Częstochowy. Z kolegów Ojca, urzędników
sądowych, nie było już nikogo, powymierali wcześniej. 90 rocznicę
37

Dusza z ciała wyleciała… Zielone łąki… W druga rocznicę śmierci Kazimierza Wyki, „Przekrój” 1977, nr 1661, s. 9.
> 38 W poświęconym Różewiczowi eseju w Polnische Profile (1975).
> 39 Białe małżeństwo (White Marriage) w reżyserii Andrzeja Wajdy miało
swoją premierę w New Haven, na scenie Yale Repertory Theatre, 15.04.1977 r.
> 40 W przekładzie zaprzyjaźnionego z Różewiczem Petara Vujičića Białe
małżeństwo miało swoją prapremierę w Jugosławii nie w Belgradzie, lecz
w Sarajewie, w Kamerni Teatar’55 w reżyserii Tadeusza Minca 20.11.1979 r.
> 41 Władysław Różewicz, urodzony w 1885, zmarł 26 lutego 1977 r.

>

urodzin obchodził Ojciec w październiku, był wesoły, wypił, pożartował. Ale ja nie byłem na tych urodzinach bo w tym czasie czytałem w Rostocku, Erlangen, Regensburgu poezje – w tym wierszu
o Ojcu – „idzie przez moje serce Stary Ojciec”… nie pamiętam już
jak to pisałem, czytałem po polsku i po niemiecku dla Waszej młodzieży.„Tak to się wszystko plecie na tym bożym świecie”…
Siedzę w domu na kupie papierów, listów, recenzji, książek,
fotosów, słowników… Posyłam Ci wspomnienie pośmiertne
o Wyce (a raczej fragment wspomnienia), może Ci się to kiedyś do Twojej pracy przyda42. Bądź zdrów i odezwij się jeszcze
przed wyjazdem na kwietniowy urlop.
Ściskam Cię
Tadeusz
9.
[Karl DedeciusTadeusz Różewicz; list napisany na
maszynie]
[14.02.1978]
Drogi Tadeuszu,
dzięki za list i wiersz, który natychmiast przetłumaczyłem
(Widzisz, jaki jestem posłuszny).
Wszystko, co od Ciebie dostaję, bywa natychmiast, albo
przy najbliższej okazji wykorzystane.
Wybór dla Heyne-Taschenbuch nie jest mi jeszcze we
wszystkich szczegółach jasny43. W gruncie rzeczy nie mam nic
przeciwko temu – jeszcze jeden nowy teren: autorowi to zaszkodzić nie może – tylko ładniej byłoby, gdyby się w sprawie
wyboru i honorarium porozumieli z autorem i ze mną. Hanser
to załatwia na własną rękę44 – jak widzisz, progresywna młodzież ma swoje własne obyczaje.
42

Dusza z ciała wyleciała… Zielone łąki… W druga rocznicę śmierci Kazimierza Wyki, „Przekrój” 1977, nr 1661, s. 9. Por. kartkę Różewicza
z 17.02.1977 r.
> 43 Projektowane kieszonkowe wydanie wierszy Różewicza dla Wilhelm
Heyne Verlag w Monachium: Schatten-Spiele. Gedichte 1945–1969, które
miało się ukazać w 1979 r. z posłowiem Dedeciusa.
> 44 Schatten-Spiele było wydaniem licencyjnym, opartym na wcześniejszych wydaniach poezji Różewicza w przekładach Dedeciusa w wydawnictwie Carl Hanser Verlag. W porozumieniu z Hanserem przygotował je redaktor serii „Heyne Lyrik” w wydawnictwe Heyne Verlag, Manfred Kluge. Pisząc
„progresywna młodzież”, Dedecius ma na myśli Michaela Krügera, redaktora naczelnego wydawnictwa Hansera.
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Na jesień przygotowuję się do posiedzenia polsko-niemieckiego forum w Warszawie45, w którym wezmę udział. Przy tej
okazji będę się starał z Tobą zobaczyć. Może nawet dojdzie do
skutku prelekcja we Wrocławiu przed germanistami, do czego
mnie od dawna namawiają Szyrocki, Honsza, Koziełek (profesorowie katedry wrocławskiej). Zobaczymy46.
Do wierszy nie przyjęto u nas (tylko w wydaniach szkolnych) dawać komentarzy. Więc Macocha-zakonnika uwzględnię – co do Dziadka Piłsudskiego, [to] nie sądzę, aby był potrzebny komentarz. Tylko – jeśli zostawimy Dziadka, to
Niemcy będą częściej mieli na myśli Stalina niż Piłsudskiego.
Więc chyba lepiej (bo i Hitlera i Franca nazywasz prozaicznie
po imieniu) napisać:
dann hörten wir die namen
Hitler
Piłsudski starb
general Francos legionäre itd.
Jeśli nie będzie zastrzeżeń z Twojej strony, to tak zrobię47.
„Under” sprawdzę, ale sądzę, że dobrze zapamiętałeś48.
Z drugiej strony rozumiem i korektorkę – bo i w Niemczech
większość przeczyta dziś „under” jako błąd ortograficzny, nie
znając już wcale starej niemczyzny. Więc pytanie: pozostawić
tak, ażeby sens był „szeroko” zrozumiany „dziś”, albo cytować
ściśle filologicznie – dla garstki wtajemniczonych.
Kochany, naturalnie interesuje mnie teatr – w ogóle, a Twój
w szczególności. Tylko – na taki luksus brak mi prawie zawsze
czasu. Wiesz, jak jestem zalatany już ze względu na moje codzienne sprawy. Od lat nie byłem w żadnym teatrze, nie widziałem żadnych, nawet niemieckich sztuk. Albo wiersze, albo
teatr – na wszystko razem brak sił. A o Gombrowiczu pisałem
45

Po podpisaniu w czerwcu 1976 r. wspólnego komunikatu o rozwoju stosunków pomiędzy Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec obydwie strony uzgodniły, że będą organizować
„Fora Polsko-Niemieckie” na przemian w Polsce i w Niemczech. Pierwsze,
z udziałem Edwarda Gierka, zaproszonego przez Helmuta Schmidta, odbyło się 14.–16.06.1977 r. w Bonn, gdzie Karl Dedecius przedstawił swoją
ideę działalności Niemieckiego Instytutu Kultury Polskiej. Drugie odbyło się
17.–19.10.1978 nie w Warszawie, lecz w Olsztynie.
> 46 Do wykładu Dedeciusa we Wrocławiu nie doszło.
> 47 Dedecius nawiązuje tu do sugestii Różewicza, dotyczących przekładu
poematu Acheron w samo południe.
> 48 Chodzi o cytat z nyskiego epitafium w wierszu Kamienni bracia.
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tylko „z książką w ręku” – na błagalne zamówienie dobrych
przyjaciół dawno temu49. (Co nie znaczy, że chodzę na jego
teatr). Cieszę się, że pomyślisz o mnie, jak tylko wyjdą nowe
książki (Twoje i o Tobie) – Ściskam, naprawdę szczerze oddany
Twój Karol
10.
[Tadeusz RóżewiczKarl Dedecius; list odręczny]
Dn 12 IV 78 r.
Drogi Karolu,
dziękuję Ci za 3 egzemplarze Schild aus Spinngeweb50. Otrzymałem też przekłady 2 wierszy – jeśli chodzi o drobne poprawki, dotyczące przekładów wierszy (dla wyboru), to zrób tak, jak
uważasz. Zamiast „komentarzy” poza tekstem – jaśniejsze formuły dla niemieckiego czytelnika (Macoch – Dziadek – itp.).
Zapytujesz mnie w liście51, czemu nie przyjeżdżam do Was
– kiedy „wszyscy” jadą przez Frankfurt. Nie wiem. Widocznie
są potrzebniejsi ode mnie i podróżowanie nie sprawia im trudności. Moja korespondencja z Ruhrbergiem na temat stypendium w Berlinie skończyła się listem z 18. Oktober 197452. Jak
wiesz, nie miałem pozwolenia na wyjazd – potem się to odblokowało i szereg „kolegów po piórze” skorzystało z tego stypendium (Lem i inni). Ostatni list w tej sprawie – pisany przez
Barbarę Richter (w imieniu Ruhrberga) – kończył się słowami: „unsere Einladung an Sie bleibt selbstverständlich weiterhin bestehen; Sie können Ihren Berlin–Aufenthalt zu jedem
späteren Zeitpunkt nachholen – wir freuen uns darauf…”53.
Mogę więc w każdym czasie wykorzystać zaproszenie – jesienią tego roku, od października, lub zima po Świętach… nie wiem,
jakie Oni mają teraz terminy. Możesz im powiedzieć, że rzecz jest
dla mnie aktualna. Zresztą i ja sam napiszę – choć nie wiem, czy te
49

Ein Drama als Parodie eines Dramas. Über Witold Gombrowicz’ Die
Trauung, „Akzente” 1971, z. 4, s. 296–309.
> 50 Niemieckie wydanie wyboru prozy poetyckiej Różewicza oraz poematu Et in Arcadia ego w przekładzie Piotra Lachmanna w wydawnictwie
Suhrkampa z 1967 r.
> 51 Niezachowany.
> 52 18.10.1974. Karl Ruhrberg, szef przedstawicielstwa DAAD w Berlinie
Zachodnim.
> 53 Niem. – „nasze zaproszenie dla Pana, pozostaje oczywiście nadal
w mocy; pobyt w Berlinie może Pan zrealizować w każdym późniejszym terminie – cieszymy się z góry na Pański przyjazd…”.
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sprawy Ruhrberg załatwia, czy ktoś inny? Napisz mi, czy wreszcie
otrzymałeś książki (Wyki – i moją)54. Ściskam Cię
Tadeusz
11.
[Tadeusz RóżewiczKarl Dedecius; pocztówka: Olsztyn, Ratusz, tekst odręczny]
Wrocław 28 V 1978
Drogi Karolu,
zgodziłem się z tym, że nie można liczyć na szybkie doręczanie poczty – książkę trzeba liczyć na 2–3 tygodnie, list 10
dni… pocieszam się tym, że np. włoska albo francuska poczta
doręcza czasem przesyłki z miesięcznym opóźnieniem. Myślę
jednak, że książki wreszcie otrzymałeś?
Ja otrzymałem zaproszenie z DAAD na rok 1979 – odpisałem. Ale nie chcę zbyt wiele o tym mówić i planować, bo
często, zbyt często z planów nic nie wychodzi. W każdym razie dziękuję Ci. Ciekaw jestem, jak udało się wesele Octavii?
U mnie żadnych nowin. Pracuję. Chodzę na spacer. Czytam…
A u Ciebie? Jak żyjesz? Nad czym teraz pracujesz? Co słychać
z naszym „kieszonkowym” wyborem poezji, czy to robią? Dzisiaj jadę na kilka dni do Krakowa pogadać ze „starymi kolegami” – których jest coraz mniej. Na Targi Książki w Warszawie
nie wybrałeś się – więc napisz – kiedy będziesz. We wrześniu
mnie nie będzie; chcę jechać na „urlop”, ale nie wiem czy się
wybiorę. Ściskam Cię mocno
Tadeusz
12.
[Karl DedeciusTadeusz Różewicz; list napisany na
maszynie]
[styczeń 1979]
Drogi Tadeuszu,
co tu dużo gadać w papier: czas najwyższy, żebyśmy się rozgadali na żywo. Milczę, bo nie daję sobie rady z czasem: coraz go mniej, coraz więcej „interesów”. Od 1.1. jestem zajęty
przygotowaniami organizacyjnymi Instytutu Polskiej Kultury w Darmstadt, jest to diabelnie czasochłonna krzątanina.
54

Chodzi o Różewicz parokrotnie Wyki oraz II, rozszerzone wydanie
Przygotowania do wieczoru autorskiego – obydwie książki: PIW 1977.
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Oprócz tego książki, do których jestem umowami zobowiązany (tłumaczenia itd.). Oprócz tego wykłady, które zaczynam na
uniwersytecie w Moguncji55 na Wielkanoc.
17.1. przyjeżdżam do Warszawy na kilka dni (do niedzieli).
19.1. w piątek będę w ZAIKSie (Hipoteczna 2) o 12.00 – wręczenie nagrody literackiej56. Gdzie będę mieszkał jeszcze nie
wiem – chyba można się dowiedzieć u gospodarzy (ZAIKS).
W każdym razie przylatuję samolotem w środę około 12.00
(Okęcie). Potem jadę do hotelu, który mi chyba zarezerwuje
ZAIKS. Potem szwendam się po mieście, wydawnictwach, instytucjach. Potem śpię. Potem wracam do Frankfurtu.
WROCŁAW przewidziałem – 4 dni – w maju, kiedy to odbędę dłuższą podróż do Polski (Warszawa, Kraków, Wrocław,
Poznań). Wszystko inne ustnie – albo za dwa tygodnie w Warszawie, albo za cztery miesiące we Wrocławiu.
Tymczasem ściskam
Twój Karol
13.
[Tadeusz RóżewiczKarl Dedecius; list odręczny]
23 IV 1979
Berlin
Drogi Karolu,
deszcz śnieg deszcz… dzwoniłem do Ciebie przedwczoraj,
nikt się nie odezwał – dzwoniłem wczoraj, Babcia powiedziała mi, że jesteś w Köln… Ponieważ nie mogę Cię złapać telefonicznie, piszę list. Myślę, że 28 IV będziesz w Berlinie – tak
jak mówiłeś – zobaczymy się więc w DAAD… ale zadzwoń do
mnie po przylocie do Berlina (Tel. 8684-216), żebyśmy się mogli umówić – w godzinach dla Ciebie dogodnych…
Upływa dziesiąty dzień mojego pobytu w Berlinie…57 kaszlę,
kicham, smarkam – łykam różne antygripiny, polopiryny, aspiryny + C itp., itd. Gdybyś miał większą ilość wolnych egzemplarzy
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Na zaproszenie prof. Gottholda Rhodego, dyrektora Instytutu Historii
Europy Wschodniej Uniwersytetu Gutenberga w Moguncji, zajmującego się
historią stosunków polsko-niemieckich.
> 56 Karl Dedecius został jej laureatem za rok 1978.
> 57 Ostatecznie Różewiczowi udało się wyjechać na stypendium Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) w ramach programu
„Artyści w Berlinie” (Zachodnim), o którym pisał do Dedeciusa w liście
z 12.04.1978 r.
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tego nowego wyboru wierszy58, to mi przywieź 2 egzemplarze
(zabiorę ze sobą do Amsterdamu, przydadzą się). Przywieź też 5
egzemplarzy tych przecenionych tomików – przeznaczonych na
potępienie przez wydawcę (Suhrkampa)59. Resztę egzemplarzy
odbiorę przy innej sposobności, bo na razie mam taki prowizoryczny pokoik – od kwietnia mam dostać wygodniejszy.
Widziałem jeszcze w kraju Twoje krótkie wspomnienie o Wyce
(napisane do „księgi” wspomnień)60. Ze Szwecji przysłali mi odbitkę nowego wyboru wierszy – tytuł sam wymyśliłem (po polsku), a po szwedzku brzmi dość dziwnie PÅ DIKTENS YTA OCH
I DESS CENTRUM61. (Na powierzchni i w środku wiersza).
Ale dość tej literatury… muszę zabrać się do gotowania
i prania… jako, że jestem starym kawalerem… Trochę to już
za późno na dłuższe wyjazdy, ale wcześniej nie dali… a teraz
jestem stary i smutny. Pogadamy o „wszystkim”.
Ściskam prawicę
Tadeusz
14.
[Tadeusz RóżewiczKarl Dedecius; list odręczny]
Dn. 10 VII 1979.
Drogi Karolu,
miesiąc zleciał (dosłownie) od naszego ostatniego spotkania (czytania)62. U mnie nic nowego. Siedzę w Berlinie, czytam
gazety, starzeję się, siwieję, głupieję…
Rozmawiałem z Piotrem Lachmannem, mówił, że napisałeś do niego przyjacielski, serdeczny list. Ucieszyłem się…
Ja mu powierzę tłumaczenie małego wyboru (starych i nowszych wierszy) dla Hansera… może też kilka tekstów dla Lite-
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Chodzi o Schatten-Spiele, kieszonkowe wydanie wierszy w Wilhelm
Heyne Verlag (1979).
> 59 Schild aus Spinngeweb (1967), którego niesprzedane egzemplarze
Suhrkamp Verlag postanowił przemielić na makulaturę.
> 60 Moja bardzo osobista sesja z Kazimierzem Wyką, [w:] Kazimierz Wyka.
Charakterystyki, wspomnienia, bibliografia, red. H. Markiewicz, A. Fiut, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1978, s. 423–428.
> 61 På diktens yta och i dess centrum: valda dikter, Stockholm: Wahlström
& Widstrand, 1979.
> 62 Podczas wieczoru autorskiego w Darmstadt, zorganizowanego z inicjatywy nadburmistrza (i poety) Heinza Winfrieda Sabais’a, który podejmował następnie Różewicza i Dedeciusa obiadem u siebie w domu.
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rarisches Colloquium (Höllerera + Bissingera)…63 Nie wiem,
bo nic nie mam… wszystko muzyka przyszłości. Może i to jakoś pomoże Piotrowi, którego lubię, choć mi czasem tak dokuczy jak żaden znajomy – czy nieznajomy – kolega „po piórze”.
Jestem czasem na niego taki wściekły… no, ale dosyć.
Drogi Karolu, jestem w bardzo kiepskim stanie ducha i umysłu… Mój Drogi, myślałem o Tobie, o Twoich licznych pracach,
trudnościach i radościach… (może mnie wyśmiejesz… ale
myślałem z zazdrością… wiesz nagle poczułem się od Ciebie
starszy…). Twojego wiersza z rosyjskiego albumu jeszcze nie
„spolszczyłem”, jest tak prosty i czysty… że prawie niemożliwy do przetłumaczenia… (chyba, że napiszę nowy utwór na
tej kanwie… ale za mało wiem o Twoich przeżyciach w obozie
jenieckim… nigdy mi nic nie opowiadałeś… bo nie miałeś
czasu, jak byłem u Ciebie)64. Czy nie będziesz znowu w Berlinie, kiedy? Może byś mi trochę czasu „poświęcił”? Jak planujesz lato, urlop, gdzie i kiedy? Napisz do mnie. Może ja jeszcze

63

Walter Höllerer utworzył w 1963 r. Dom Pracy Twórczej Literarisches
Colloquium Berlin (LZB), do którego zapraszał przez lata m.in. wielu polskich autorów. LCB powadziło (i prowadzi nadal) działalność wydawniczą,
promującą swoich autorów.
> 64 Za komentarz do „rosyjskiego albumu” niech posłużą tu słowa samego Karla Dedeciusa, który w liście do Marka Zybury z 19.8.2014 r. tak opisuje jego historię: „W Rosji próbowałem pisać dziennik, kilka razy mi przy «filcowaniu» wszystkie zapisane kartki papieru konfiskowano. Trochę później,
jak wyzdrowiałem i zacząłem tłumaczyć rosyjskie wiersze (nawet to popierano), dostawałem na te cele białe kartki papieru, które potem zszywałem w „album”. Jednak w grudniu 1949 roku przed wyjazdem do Niemiec
i tak mi wszystkie zapiski zabrano. Po latach dopiero, po ukazaniu się kilku moich książek (dobre opinie prasy niemieckiej), «rozgłos» spowodował
cud. Związek Pisarzy Sowieckich, w którym moje dzienniki, albumy (jakimś
«cudem») wylądowały, zwrócił mi taki zszyty «album» – jedyną pamiątkę
«czarno na białym» moich poetyckich wyczynów w Rosji. Różewicz album
przeglądał i «podziwiał»”. – Wspominany przez poetę „prawie niemożliwy
do przetłumaczenia” wiersz Dedeciusa nie pochodził jednak z tego albumu.
W cytowanym powyżej liście tłumacz wspomina: „[Różewicz] wziął ze sobą,
«buchnął» mi grzecznie dwa wiersze, które leżały [obok] na biurku, bo obiecał jeden z nich przetłumaczyć. Nie przetłumaczył ani jednej zwrotki i nie
zwrócił”. Różewicz, przeglądając album, mylnie przypisał do niego maszynopisy z biurka. Do przekładu wybrał sobie przedwojenne juvenalium Dedeciusa Kirmes, mylnie kojarząc go z jego poetyckimi próbami w albumie
z czasów niewoli. Tymczasem jest to w świetle uwag Dedeciusa na kopii
przesłanej Zyburze utwór powstały po lekturze Chłopów Reymonta, prawdopodobnie w 1937 r., na wsi w okolicach Lipców (Reymontowskich).
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wpadnę na 1–2–3 dni do Ciebie… przed moim wyjazdem
z Berlina (kończę tu pobyt we wrześniu, chyba nie przedłużę).
Pani Sommer wysłała sztuki p. Sabais. Może się coś ruszy?
Ale jestem raczej sceptyczny65.
Karolu, Karolu… no, bywaj! Bądź zdrów. Jesteś.
Tadeusz
P.S. Chciałbym Cię zobaczyć – ale nie zapracowanego – bo
wtedy nie można pogadać…
1 Anlage: Foto (Renate von Mangoldt)66.
15.
[Tadeusz RóżewiczKarl Dedecius; pocztówka: Lucas van Valckenborch, Winterlandschaft,Kunsthistorisches Museum Wien; tekst odręczny]
20.III.80
Drogi Karolu,
pada śnieg z deszczem. Siedzę w pokoju (Professorenwohnung – 4. Stock67), tak samo jak w roku 1973. W sobotę (22 III)
wracam do domu – via Warszawa. Twój ostatni list (w którym
piszesz o otwarciu Instytutu)68 był urzędowy (prawie) i mam
wrażenie, że „w sercu” masz do mnie jakiś ukryty żal… czy
rzeczywiście?! Nie chcę aby nasza dobra 20-letnia znajomość
i przyjaźń ucierpiała ze względu na jakieś nieporozumienia.
Jeżeli uważasz, że sprawiłem Ci czymkolwiek przykrość, napisz, o co chodzi? Oczywiście, nie chodzi mi, abyś pisał „listy
miłosne” – jesteśmy obaj zbyt „mężczyznami”… ale, wiesz jak
65

Heinz Winfried Sabais (z urodzenia wrocławianin) był nadburmistrzem Darmstadtu, znanym mecenasem kultury i polonofilem, który
w sposób decydujący przyczynił się do powstania darmstadzkiego Instytutu Kultury Polskiej. Maria Sommer, kierująca berlińską Agencją Teatralną wysłała mu sztuki Różewicza w nadziei na to, że znajdzie on środki
na ich zebrane wydanie, ponieważ w latach 1971–1981 był prezydentem
Deutscher Bühnenverein (Niemieckiego Związku Teatralnego).
> 66 Anlage (niem.) – załącznik. Na odwrocie swojego zdjęcia wykonanego przez Renate von Mangoldt (artystkę-fotografika, żonę Waltera Höllerera, twórczynię archiwum fotograficznego w Literarisches Colloqium) zdjęcia, Różewicz wpisał dedykację: „Karolowi na pamiątkę z Ravenna-Haus
(Ap. 202) (zdjęcie – komentarz – do listu) / Tadeusz / Berlin 10 lipiec 1979”.
U dołu fotografii autograf złożyła artystka.
> 67 Niem. – mieszkanie profesorskie, 4 piętro.
> 68 List z 18.02.1980 r. Pocztówka Dedeciusa z 14.03.1980 r., w której
wspominał o otwarciu Instytutu, wysłana została na adres wrocławski, więc
przebywający w Wiedniu Różewicz nie mógł jej znać.
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to jest… przyjaźnie się psują, znajomości zrywają (pamiętam
jak bardzo przecierpiałem nieporozumienia z Przybosiem).
Wiem, że masz swoje troski, problemy, ale muszę przyznać, że Ci zazdroszczę naprawdę! Książka – (Vorbereitungen
für Dichterlesung69) została moim zdaniem pogrzebana (Twoje
„proroctwo” sprawdziło się…) i wydawnictwo przyczyniło się
do tego… Trudno!
Teraz zabieram się do gotowania parówek i jajek na obiad –
bo mam tu… kuchnię. Trochę brak kucharki… od biedy mogłaby to być Muza! (np. Melpomena?) Ściskam Cię serdecznie
Tadeusz
Poza tym bardzo mi się podoba, Ech, Karolku, Karolku…
ten obraz… oglądając tutaj kilka odmian św. Hieronimów
myślałem o Tobie – ale pewnie nie zbierasz – bo to jak ze
znaczkami z dzieciństwa70.
16.
[Karl DedeciusTadeusz Różewicz; list napisany na
maszynie]
23.3.80
Po Twojej krótkiej kartce przed 3 dniami dostałem dłuższą – z Wiednia obie71 … na pierwszą natychmiast odpowiedziałem, na drugą odpowiadam również stante pede72, bo nie
chciałbym, żeby ten Twój stan niepewności, bolesny, jak każda
niepewność, trwał dłużej z mojej winy.
Otóż Drogi, Kochany Tadeuszu –
absolutnie nic, ale to nawet ździebełka jakiegoś nic przeciwko Tobie nie czuję, nie myślę, nie ukrywam. Ale nastrój
Twój rozumiem – pada śnieg z deszczem. Siedzę w pokoju…
sam – takie nastroje wtedy szybko nas nawiedzają.
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Vorbereitungen zur Dichterlesung. Ein polemisches Lesebuch. Herausgegeben, übersetzt und mit einem Nachwort versehen von Peter Lachmann, München: Hanser, 1979. Różewicz ma na myśli niedostateczne jego
zdaniem zaangażowanie wydawnictwa w promocję książki (Przygotowanie
do wieczoru autorskiego), wskutek czego jej sprzedaż była nikła.
> 70 Dopisek a recto pocztówki.
> 71 Chodzi o pocztówki Różewicza z 18.03. i 20.03.1980 r.
> 72 Łac. – z miejsca. Odpowiedź Dedeciusa na pierwszą kartkę nie zachowała się.
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Żalu żadnego w sercu nie czuję – jestem po prostu coraz częściej przepracowany, roztargniony i dlatego powierzchowny
w załatwianiu korespondencji. Nabawiłem się idiotycznej biurokratitis73 z organizacją tego – niepotrzebnego mi na starość wcale – instytutu. Co minuta dzwoni telefon, puka ktoś do drzwi,
pisze ktoś listy – tracę czas tzn. życie na załatwianie absolutnie
zbytecznych rzeczy, od których już teraz oderwać się nie sposób.
Die Geister, die ich rief, die werde ich nicht mehr los74. A miałem na myśli cele „wzniosłe”, budowanie lepszej przyszłości –
a tu bardzo prozaiczne zmartwienia szarej codzienności, załatwianie spraw, od których minimalnie roztropny cwaniak
już w kołysce się całkowicie uwolnił, kradną resztę energii.
Nie wiem, jak z tego wybrnę… ale powiedziałem „a”, więc
chyba muszę co najmniej do „b” wytrzymać. A „c” to już niech
diabli wezmą.
Bez żartów – pomoc mam jeszcze bardzo kiepską, więc zamiast mieć wszystko trochę łatwiej, pracuję za innych (co najmniej 5) i tracę na siłach i duchu. Czy naprawdę tak mało [jest]
ludzi wokół „spraw Polski” (z grubsza mówiąc), którzy byliby
do czegoś zdatni?
Ale instytut, jak dotąd (abstrahując od pracy), urządziliśmy
ładny. I cała ściana za moimi plecami pełna różnych Hieronimów75. Zobaczysz. Wcale nie przestałem zbierać. Bo jestem
chorobliwie uparty.
73

Żartobliwie: choroby biurokracyjnej.
Niem. – Parafraza z ballady Goethego Zauberlehrling (Uczeń czarnoksiężnika). Fraza ta jest bardzo popularna w języku niemieckim. Dosłownie
w oryginale: „Herr, die Not ist groß! / Die ich rief, die Geister, / Werd‘ ich nun
nicht los”. W tłumaczeniu Hanny Januszewskiej: „Jesteś, mistrzu: słuchaj, /
Rozhulałem brać, / Warcholą się duchy, / Jak im radę dać?”; cyt. za: J.W. Goethe, Dobre jednak jest życie, wybór przekładów i posłowie M. Zybura, Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie 1999, s. 81.
> 75 Umeblowanie gabinetu Dedeciusa w Instytucie Kultury Polskiej
w Darmstadt nie podległo zmianom podczas całego okresu jego urzędowania. Siedząc za biurkiem miał Dedecius za sobą na ścianie, również niezmiennie, zbiór Hieronimów.
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Co do Twojej książki76 – nie chciałem Cię wtedy martwić,
albo wywołać niewłaściwe (antykoleżeńskie) wrażenie. Ale
– choć głowa moja nietęga – to przecież niektóre rzeczy intuitywnie [intuicyjnie] „czuję” – jak reumatyk nadciągające deszcze. Niestety – na Twoją książkę nikt nawet ogonem
nie kiwnął. Wiedziałem – bo praca ta jest zbyt zarozumiała,
sztuczna, przeładowana niewspółmiernymi ambicjami. Każdy ślepy to czuje, już przy kartkowaniu, a ponieważ nikt autorowi szanowanemu przykrości sprawić nie chce, więc milczy każdy. Tak to sobie co najmniej tłumaczę.
A ja do P.[iotra Lachmanna] mam naprawdę stosunek – tutaj już właśnie „w sercu” – jak ojciec do syna marnotrawnego.
Adoruję, żeby go wyleczyć z jego kompleksów, rekomenduję,
rezygnuję z ofert na jego korzyść – i nic z tego. Oprócz listów
bez końca i ordynku – nic nie wychodzi.
Popatrz więc na życie pogodniej – nie z naszej winy wszystko się dzieje, jak się dzieje,
i nie zazdrość mi mojego życia, które może jest i „bogate”
i „dramatyczne” – ale z kolei ja tęsknię za – Twoim żywotem,
za spokojem, bezludziem, pustynią i puszczą… Co za piękny
sen…
Nasza przyjaźń stoi.
Chciałem Cię zaprosić do Darmstadt na prelekcję, ale forsy
nie mieliśmy nawet na lekarstwo – teraz oszczędzają na sekretarce i asystencie i dlatego wszystko, ciągle jeszcze, muszę robić sam. Ale to, mam nadzieję, przejdzie jak świnka albo
inna dziecięca choroba.
Trzymaj się prosto, słuchaj synów, pielęgnuj Żonę
i myśl pogodnie o Karolu

76

Chodzi o niemieckie wydanie Przygotowania do wieczoru autorskiego.
Por. poprzedni list z 20.03.1980 r.
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AUTORSKI PROGRAM WARSZTATÓW LITERACKO-TEATRALNYCH
UKIERUNKOWANYCH NA BAŚNIOTERAPIĘ
Weronika Madryas

Człowiek jest tylko trzciną, najwątlejszą w przyrodzie,
ale trzciną myślącą […] Mgła, kropla wody wystarczą,
aby go zabić. Ale gdyby nawet wszechświat go zmiażdżył,
człowiek byłby i tak czymś szlachetniejszym niż to, co go
zabija, ponieważ wie, że umiera. […] Cała nasza godność spoczywa w myśli1.
Blaise Pascal
Niniejsze opracowanie nie stanowi klasycznego artykułu naukowego, autorka postanowiła bowiem zaproponować własny plan warsztatów literacko-teatralnych, w których
uczestnictwo oznaczałoby udział nie tylko w przedsięwzięciu
artystycznym, lecz także w baśnioterapii. Oba konteksty, literacki oraz terapeutyczny, stanowią obszar zainteresowań autorki programu, która poza działalnością naukowo-dydaktyczną zajmuje się również pisaniem baśni i ich terapeutycznym
wykorzystaniem.
Wstęp
Program zainspirowany został Międzynarodową Konferencją
Naukową W poszukiwaniu modelu kreatywnej edukacji dziecka
jako źródła edukacyjnego sukcesu – wyzwania, strategie, dylematy, zorganizowaną przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową
w Skierniewicach. Od września 2016 roku zostanie wdrożony
i realizowany w Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu (MDK im. Mikołaja Kopernika) oraz w Niepublicznym Integracyjnym Punkcie Przedszkolnym Mokronosek
we Wrocławiu. Warsztaty poprowadzi autorka programu.
1

B. Pascal, Myśli, tł. T. Boy-Żeleński, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań–
Warszawa 1921 [w:] W. Matras-Mastalerz, Potencjał terapeutyczny i edukacyjny bajek filozoficznych, Biblioterapeuta. Biuletyn Informacyjny Polskiego
Towarzystwa Biblioterapeutycznego nr 3(72)/2015, s. 5.
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Słowa Pascala stały się inspiracją dla innych twórców, m.in.
Michela Piquemala, autora Bajek filozoficznych. Pisarz ów
stwierdził, że „krótkie opowieści filozoficzne, posługujące się
językiem uniwersalnym, posiadają potencjał »umacniania«
odbiorców, pomagają im »wzrastać« i lepiej poznawać świat”2.
Wanda Matras-Mastelarz podkreśla znaczenie bajek filozoficznych w kontekstach edukacyjnym, terapeutycznym czy rozwojowym. Bajkoterapia może być również źródłem przyjemności
oraz lekcją tolerancji wobec odmienności, przykładowo religijnej czy kulturowej.
[…] duże znaczenie w odbiorze bajek filozoficznych
ma kontekst utworów oraz dopełnienie ich treści i przesłania w procesie recepcji. Istotną cechą wszystkich bajek jest
ich alegoryczność […]. W bajkach filozoficznych występują najczęściej ludzie, przy czym charakterystyczna wydaje
się postać mędrca, szanowanego starca, myśliciela, którego
postępowanie i wypowiedzi skłaniają do refleksji3.

I chociaż Matras-Mastelarz poddaje analizie bajki filozoficzne, to zbliżone korzyści czerpać można z baśnioterapii, której
oczywistym fundamentem jest tradycyjnie pojmowana baśń.
Również Alicja Baluch podkreśla, że:
świadomy kontakt dzieci i ludzi młodych z książką wzmaga emocje czytelnicze, prowadzi do właściwego
2

M. Piquemal, Bajki filozoficzne, Muchomor, Warszawa 2004.
W. Szulc, Kulturoterapia. Wykorzystanie sztuki i działalności kulturalnooświatowej w lecznictwie, Wydawnictwo Akademii Medycznej w Poznaniu,
Poznań 1994 [w:] W. Matras-Mastalerz, Potencjał terapeutyczny i edukacyjny bajek filozoficznych, Biblioterapeuta. Biuletyn Informacyjny Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego nr 3(72)/2015, s. 3.
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zrozumienia tekstu literackiego, a kontakt ze sztuką słowa
wyzwala procesy integracyjne, kształcące otwartą osobowość najpierw małego, a następnie młodego człowieka4.

W innej pracy zauważa natomiast, że w psychice dziecka
„istnieją predyspozycje do chłonięcia utworów przemawiających językiem metafor, symboli i fantazji”5.
Zainspirowana lekturą poświęconą szeroko rozumianej biblioterapii, a także członkowstwem w PTB i związanym z tym
udziałem w spotkaniach warsztatowych, postanowiłam wdrożyć program zajęć, który zostanie włączony do programu Młodzieżowego Domu Kultury im. Mikołaja Kopernika we Wrocławiu w nadchodzącym roku szkolnym.
Nim przystąpiłam do opracowania własnego programu,
przestudiowałam przykładowe scenariusze prezentowane na
łamach „Biblioterapeuty”. Przykładowo, w ostatnim numerze
Paulina Knapik zaproponowała temat O przyjaźni i tęsknocie
za utraconym przyjacielem6. Przedstawiane konspekty dotyczą
pojedynczych zagadnień, co różni je od mojego całościowego
scenariusza. Jednak analiza opublikowanych materiałów pozwoliła mi ustalić, jakie elementy winien zawierać program.
Program ów stanowi przedmiot rozważań poruszonych w dalszej części referatu.
Warsztaty literacko-teatralne
Nie czytałam tylko, by się ukryć, ale żeby mieć narzędzia
i umiejętności w relacjach i odczytywaniu siebie, takiej niewiadomej i tych tajemniczych innych wokół […]
Kiedyś czytałam, by żyć. Wydawało mi się też, że żyję po
to, by czytać. Że nie ma nic ważniejszego, istotniejszego niż
spotykanie się z wytworami ducha i umysłu ludzkiego w tej
najszlachetniejszej formie. Dziś im bardziej żyję, tym mniej

4
A. Baluch, Od Ludu do Agora. Rozważania o książkach dla dzieci i młodzieży o sposobach lektury, które wiodą od zabawy do poważnej rozmowy
o literaturze, Kraków 2003, s. 8.
> 5 A. Baluch, Archetypy literatury dziecięcej, Kraków 1992, s. 12.
> 6 P. Knapik, Książka receptą na szczęście – bajkoterapia jako warsztat
pracy bibliotekarza-pedagoga, Biblioterapeuta. Biuletyn Informacyjny Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego nr 3(72)/2015, s. 16–18.

>

84

czytam, ale to (również) dzięki temu Wielkiemu Czytaniu
niegdyś umiem teraz żyć7.

Zaproponowane przeze mnie warsztaty są podzielone na
dwie kategorie: literacką oraz teatralną. Uczestnik może, lecz nie
musi, uczęszczać na spotkania literackie i teatralne jednocześnie.
Uczestnicy zajęć wyłaniani będą na drodze konkursu, w którym ocenione zostaną naturalne predyspozycje oraz motywacja. Zajęcia bowiem, poza celem terapeutycznym dotyczącym
spotkań literackich, służyć mają rozwojowi talentu (traktowanego jako pasja, sposób spędzania wolnego czasu, hobby)
bądź też przygotowaniu do dalszej edukacji, m.in. na konkretne kierunki studiów (przykładowo z zakresu aktorstwa, literaturoznawstwa, teatrologii).
Główna idea
W ramach zajęć baśnioterapeutycznych – literackich przygotowywane będę teksty (baśnie, eseje, opowiadania, zależnie od kategorii wiekowej i zainteresowań), na podstawie
których powstaną scenariusze dla konkretnych spektakli (realizowanych przez grupę teatralną).
Najciekawsze prace, wyłonione w konkursie, zostaną zaadaptowane na scenę. Jury konkursu stanowić będą dzieci. Po złożeniu ostatecznej wersji tekstów każda praca zostanie opatrzona godłem i wstępnie oceniona przez instruktora.
W ten sposób uczestnicy będą sprawdzać anonimowe prace,
oczywiście poza swoją własną. Wybrane prace zostaną wspólnie omówione na zajęciach rozstrzygających daną edycję konkursu. Spisany zostanie regulamin konkursu.
Owocem zajęć literackich będzie również ilustrowana (przez
dzieci oraz profesjonalnych ilustratorów) książeczka z wszystkimi opowiadaniami dzieci, a także audiobook ze zwycięskimi
tekstami. Twórcami nagrania będą aktorzy oraz same dzieci.
W drugim wariancie, w ramach zajęć literackich, odbywa
się konkurs na najlepiej opowiedzianą historię. Uczestnicy
układają (spisują) opowieść, a potem opowiadają ją pozostałym osobom. Tematyka jest dowolna, natomiast długość narracji zostanie uściślona w regulaminie konkursu.
7

K. Miller, Cud czytania, „Zwierciadło”, http://zwierciadlo.pl/lifestyle/
felieton/katarzyna-miller-cud-czytania, korzystano dn. 3 XII 2015 r.
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– Jest taka: należy we wszystkim zawsze dojrzeć jakąś dobrą stronę i cieszyć się z niej, obojętnie jaką – z całą powagą
podjęła Pollyanna. […] A im trudniej, tym większa radość,
gdy się z tego wybrnie. […] Wiesz, kiedy szukasz czegoś, co
ma cię cieszyć, to zapominasz o innych rzeczach…8

Zwycięzcy zostaną wyłonieni na zasadach przedstawionych
w propozycji pierwszej. Przy czym pod uwagę będzie brana
również umiejętność ładnego mówienia, w kontekście językowym, literackim i aktorskim zarazem.
Bohaterki optymistyczne
Ważnym elementem prowadzonych przeze mnie zajęć zamierzam uczynić refleksję nad postacią literacką, a dokładnie
bohaterem, który już sam w sobie posiada kontekst terapeutyczny. Skoro zatem temat naszych rozważań stanowi w szczególności baśnioterapia, to pragnę zwrócić uwagę na powieść
młodzieżową, której lektura odgrywa równie niebagatelne
znaczenie w rozwoju młodego czytelnika, co baśń w rozwoju
dziecka.
Otóż, dla mnie takimi postaciami były Anna Shirley, bohaterka powieści Lucy Maud Montgomery Ania z Zielonego Wzgórza, w której zaczytują się dziewczęta różnych epok,
a także równie urocza Pollyanna, tytułowa bohaterka książki
Eleonor H. Porter.
Cóż czyni je tak wyjątkowymi? Śmiem twierdzić, iż posiadły
zdolność podnoszenia na duchu nawet pesymistycznie usposobionego, zatroskanego czytelnika. Sądzę, że sprawia to naturalny, niewymuszony optymizm, który tworzy aurę wokół
obu dziewcząt. Dziewcząt, którym los nie szczędził przykrych
wydarzeń, począwszy od osierocenia, osamotnienia, zetknięcia z ubóstwem po surowe wychowanie i konieczność zaskarbiania sobie uczuć swych zasadniczych opiekunek.
Trudno nie wspomnieć o tym, jakże terapeutyczna jest gra,
w którą Polyanna grała ze swoim tatą.
– Ty chyba jesteś ze wszystkiego zadowolona – odparła
Nancy zdławionym głosem. […]
– Bo to jest taka gra.
– Gra?
– Tak, gra w to, żeby się cieszyć.
– Co ty pleciesz!
– No, mówię ci, gra. Tatuś mnie jej nauczył, a to bardzo
dobra gra – wyjaśniła Pollyanna. – Zawsze w nią graliśmy,
od moich najmłodszych lat. Nauczyłam jej panie z Opieki
i też w nią grały… […]

Ania zaś niedostatki rzeczywistości wynagradzała sobie
wyobrażeniem o niej. „Potrafię sobie wyobrazić, że mam najdelikatniejszą płeć koloru płatka róż i fiołkowe oczy, błyszczące
jak gwiazdy”9.
Obie udowodniły, iż optymizm i radosna ciekawość świata
potrafią pokonać niejedną przeszkodę, którą los stawia nam
na drodze, zjednać do siebie otoczenie, a nawet zmieniać na
lepsze świat wokół.
Chciałabym, by uczestnicy zajęć po pierwsze wskazali przykłady swoich bohaterów optymistycznych, a po drugie spróbowali stworzyć w swoich opowieściach takie pozytywne i silne
postaci.
Program zajęć z baśnioterapii
Uczestnik biblioterapii może nawet nie umieć czytać, ważna jest tu możliwość wymiany zdań, rozmowy, dyskusji, podczas których wiąże się treści »książkowe« z rozwiązywaniem
własnych problemów życiowych10.
1. Wiek dzieci: 5–12 lat.
2. Forma i częstotliwość zajęć: zajęcia grupowe (dziesięcioro dzieci w grupie), jedna godzina tygodniowo (60 minut
na tydzień).
3. Cele zajęć:
• rozbudzenie wrażliwości i empatii,
• rozbudzenie i umocnienie zamiłowania do wysiłku intelektualnego,
• pogłębienie kreatywności i przygotowanie do koncepcyjnego, twórczego myślenia i działania,
>

8

Eleonor H. Porter, Pollyanna, Nasza Księgarnia, Warszawa 1988, s. 31–

33.
9

Lucy Maud Montgomery, Ania z Zielonego Wzgórza, Nasza Księgarnia,
Warszawa 1990, s.22.
> 10 W. Czernian, Teoretyczne podstawy biblioterapii, Wrocław 2008, s. 9.
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• poprawienie zdolności koncentracji na wykonywanym
zadaniu,
• przygotowanie do pracy w grupie,
• pogłębienie kompetencji komunikacyjnych poprzez rozmowę i słuchanie pozostałych uczestników zajęć,
• uspokojenie, wyciszenie poprzez zabawę,
• poprawa nastawienia do siebie, rodziny, rówieśników,
• wsparcie w kształtowaniu odpowiednich relacji z rówieśnikami,
• wzmocnienie poczucia własnej wartości.
4. Metody, formy, techniki zajęć:
• słowne – rozmowa kierowana, głośne czytanie,
• aktywizujące – praca z tekstem, zabawy integracyjne,
technika zdań niedokończonych, techniki plastyczne.
5. Formy pracy:
• indywidualne,
• grupowe.
6. Środki terapeutyczne:
• wybrane baśnie,
• akcesoria potrzebne do ćwiczeń: kredki, farbki, pędzle,
bloki, plastelina, papier kolorowy.
7. Efekty zajęć:
• Najlepiej opowiedziana historia (konkurs) – występ na
scenie dziecka, którego opowieść zostanie uznana za
najciekawszą, wyboru dokonują dzieci przez głosowanie,
• książeczka – wierszyki ilustrowane przez dzieci i ułożone przez dzieci,
• edukacja – poznanie różnych baśni, które instruktor
przeczyta podczas zajęć (poznanie literatury dziecięcej).
8. Narzędzia sprawdzające efekty zajęć:
• termometr uczuć – uczestnicy otrzymują rysunek termometru, na którym zaznaczają swoje uczucia11.
Moja twórczość literacka
W ramach zajęć zamierzam wykorzystać własną twórczość
literacką, oczywiście tę adresowaną do dzieci. W tym celu dokonałam spisu napisanych przeze mnie baśni i wskazałam
>
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11

P. Knapik, Książka receptą na szczęście,…dz.cyt., s. 17.

teksty, które można uznać za terapeutyczne, z uwagi na kojącą
narrację i łagodny bieg zdarzeń.
Poniższy wykaz obejmuje wyłącznie już opublikowane
książki. Księga Malców jest moim pierwszym zbiorem ukierunkowanym na baśnioterapię.
Zbiory:
1. Baśnie, DWE, Wrocław 2009
2. Baśnie Weroniki, Printex, Białystok 2014
3. Baśnie dla Ani, DWE, Wrocław 2014
4. Baśnie srebrzystego księżyca (Le fiabe della luna argentata) – polsko-włoskie wydanie nakładem wydawnictwa
Dana, Rzym 2015
5. Księga Malców, Baśnie terapeutyczne, Miniatura, Kraków
2016
Książeczki:
1. Opowieści skrzata Ernesta, Printex, Białystok 2014
2. Tajemnice skrzata Ernesta, Printex, Białystok 2014
3. Zakochany parasol i inne baśnie, Printex, Białystok 2015
4. Czarnoksiężnik Nenu, Printex, Białystok 2010
5. Hiszpańska baśń o kwiecie i kruku, Printex, Białystok 2016
6. Piegowate piórko, Printex, Białystok 2016
Wiersze dla dzieci:
1. Wiersze Weroniki, Miniatura, Kraków 2015
Podsumowanie
W publikacjach poświęconych biblioterapii podkreśla się,
że w polskiej klasyfikacji zawodów i specjalności nie wskazuje się zawodu biblioterapeuty ani też arteterapeuty. Natomiast
według definicji Brytyjskiego Stowarzyszenia Arteterapeutów
art therapy, czyli terapia przez sztukę, jest formą psychoterapii, w której media artystyczne stanowią podstawowy sposób
komunikacji.
W szerokim znaczeniu arteterapia wykorzystuje do celów terapeutycznych formy plastyczne (rysunek, malarstwo, rzeźbę i inne formy wyrazu), muzyczne (muzykotera-

pia), ruchowe (choreoterapia, terapia tańcem), różnorodne formy ekspresji teatralnej, dramę oraz formy literackie12.

W samej biblioterapii, do której zaliczać się będzie również
baśnioterapia, tekst staje się narzędziem wspomagającym
proces leczenia.
Kluczową rolę odgrywają tutaj nie zdolności artystyczne lecz wytwarzająca się relacja terapeutyczna, zachodząca
pomiędzy twórcą a jego dziełem, która służy autoekspresji,
umożliwia wgląd w siebie, pomaga redukować stres, sprzyja rozwojowi osobistemu13.

Podobne założenia przyjąć można dla zaproponowanych
warsztatów literacko-teatralnych, co nie oznacza pozbawienia
ich kontekstu edukacyjnego. Przedstawiony program traktować należy dwojako, zarówno jako formę leczenia, jak i ścieżkę
rozwoju talentu dziecka.
Na zakończenie warto przytoczyć słowa klasyka:
[…] sztuka kształtowania codziennych kontaktów człowieka z człowiekiem jest darem nader rzadkim i zależy
od kilku cech charakteru. Wymaga przede wszystkim dobroci i umiejętności brania przez dawanie, a także ciężkiej
pracy nad rozwojem pozytywnego myślenia o innych ludziach, sobie samym i faktach życia codziennego. Egoizm,
12
W. Matras-Mastalerz, Biblioterapeuta i jego warsztat biblioterapeutyczny. O potrzebie biblioterapii, PTB, PPSKAKiB, Wrocław 2012, s. 43.
> 13 Tamże, s. 43.

tłumaczony warunkami życia, zmęczeniem, pracą i własną niemożnością przyznania się do popełnionych błędów,
ogranicza szanse na największe szczęście – wynikającego
z piękna ludzkiego spotkania14.

Żywię głębokie przekonanie, że literatura jest przestrzenią
przeznaczoną dla takich spotkań. Dzieciństwo zaś wspaniałym czasem, by zacząć, trzymając się za ręce, wędrówkę, począwszy od wspólnego przemierzania baśniowych szlaków aż
do dnia pierwszej samodzielnej podróży po kartach powieści czytanej na osobności. Jednak nawet wówczas, gdy zniknie potrzeba czytania dziecku, warto razem dzielić się refleksją
i przeżyciami, których dostarcza lektura. W takim rozumieniu
baśnioterpia w dzieciństwie stanowi wstęp do rozmowy w dorosłości, której obecność czyni życie pełniejszym, a brak odczuwalnie uboższym.
An abstract
Weronika Madryas, The author’s programme of literary-theatrical workshops aimed at fairy tale therapy
The following study is not a typical academic article, for the
authoress has decided to offer her own plan of literary-theatrical
workshops participating in which would mean not only taking
part in an artistic enterprise but also in a fairy tale therapy. Both
contexts, literary and artistic, are the authoress’ scope of intrest
who, apart from the scientific and didactic activity deals with
writing fairy tales and their therapeutic use.

>

>

14

B. Dymara, Wiersze naszych dzieci.,Kraków 1996, Impuls, s. 26.
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DLACZEGO WARTO CZYTAĆ UMBERTO ECO
Michał Rydlewski

Kiedy piszę te słowa, tj. 3 marca 2016 roku, od dwóch tygodni nie żyje Umberto Eco. Jego śmierć sprowokowała mnie
do spojrzenia na tę część własnej, rozsianej po kilku miejscach
naszego kraju, biblioteki, którą zawsze mam ze sobą. Biblioteka jako część procesu katalogowania1 była przecież jego miłością (Eco słynął z kilkudziesięciotysięcznej biblioteki) i obszarem naukowej penetracji2. Ilekroć tę część rozpakowuję, a to
czynność dająca do myślenia3, co zdarza się wskutek licznych
życiowych perypetii związanych głównie z przewrotnością kobiet, to ze zdumieniem odkrywam, że sporo w niej włoskiego
semiologa. To o tyle zaskakujące, że nigdy się bliżej nim nie
zajmowałem, nie był nawet moim ulubionym semiotykiem
(intelektualnie mam słabość do badaczy radzieckich, literacko do Rolanda Barthesa). Dawno już nie wracałem do jego
powieści (nie czytałem nawet najnowszej), traktatów semiologicznych, zarówno tych większych (na lekturę czeka na półce, już od czterech lat, Kant a dziobak4), jak i mniejszych, czy
też felietonów. Choć nie zawsze się z Eco zgadzałem (bliżej mi
do teorii interpretacji R. Rorty’ego i S. Fisha), to lubiłem śledzić
filozoficzne minitraktaty autora Imienia róży5. Przede wszystkim ceniłem jego precyzję myślenia niepozbawioną ogromnej
wyobraźni antropologicznej, by posłużyć się tytułem książki
Andrzeja Mencwela6. Ta precyzja myślenia oraz swoista wrażliwość na empiryczny konkret ujmowany w kontekście systemów znakowych broniły Eco przed produkcją chwytliwych,
1

U. Eco, Szaleństwo katalogowania, przeł. T. Kwiecień, Poznań 2009.
U. Eco, O bibliotece, przeł. A. Szymanowski, Warszawa, 2007.
3
W. Benjamin, Unpacking My Library. A Talk About Book Collecting, [w:]
idem, Illuminations, ed. H. Arendt, transl. H. Zohn, New York, s. 58–67.
> 4 U. Eco, Kant a dziobak, przeł. B. Baran, Warszawa 2012.
> 5 U. Eco, Imię róży, przeł. A. Szymanowski, Warszawa 1999.
> 6 A. Mencwel, Wyobraźnia antropologiczna: próby i studia, Warszawa
2006.
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lecz złudnych metafor, popadaniem w czarnoksięstwa humanistów7, jak to zdarzało się nawet najwybitniejszym, by wymienić tylko Jeana Baudrillarda. I tak sięgnąłem po czytaną
kiedyś Semiologię życia codziennego, którą lubiłem najbardziej. Czytając pozaznaczane przed laty fragmenty, odkryłem
ich aktualność, szczególnie w jednym przypadku: w odniesieniu do krytyki idei Marshalla McLuhana, mówiącej, iż medium
is a massage, która, moim zdaniem, pod postacią wulgarnej
wersji determinizmu technologicznego oraz modnego „powrotu do rzeczy”, powraca niekiedy w dzisiejszej humanistyce
tylnymi drzwiami. Słynna teza będzie zatem punktem wyjścia
do nieco szerszej refleksji teoretyczno-metodologicznej. Czasami książki, pomimo naszych odmiennych ich odczytań, pozostają mniej zmienne niż kobiety.
*
Uważam, że Eco celnie uchwycił wiele niedostatków, na
które cierpi teza McLuhana. Jego zdaniem jest ona wieloznaczna i sprzeczna, w rozważaniach amerykańskiego badacza mediów brakuje konsekwencji poznawczej oraz wygłasza
się tezy pozbawione empirycznego pokrycia. Najistotniejszy –
z mojego punktu widzenia – zarzut wskazuje, iż McLuhan nie
uwzględnia w wystarczającym stopniu, choć Eco nie używa takiego sformułowania, ale o nie w gruncie rzeczy chodzi, kontekstu kulturowego. Chodzi przede wszystkim o to, iż zdaniem
Eco McLuhan, mówiąc o „środkach przekazu”, nieustannie miesza zjawiska sprowadzane w semiotyce raz do Kanału, raz do
Kodu, raz do Formy Przekazu oraz, co najważniejsze, cały czas
je myli, głównie Kanał z Kodem.

>

7

J. Kmita, Czarnoksięstwa humanistów, Poznań 2015.
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Jak to rozumieć? Zobrazuję to przykładem samego Eco, który, nawiasem mówiąc, wskazuje, że nie trzeba nawet biegle
posługiwać się terminologią semiotyczną (wiadomo, że czasami stanowi ona wyższą szkołę kryptografii), aby rozumieć
pewne intencje interpretacyjne stojące za owym słownikiem.
Włoski semiolog ukazał to, co miał na myśli, mówiąc o nieuprawnionym mieszaniu Kanału z Kodem, w dosyć prosty sposób: przywołał komiksowego wodza plemienia kanibalów,
który nosił zegarek na szyi, traktując go jako wisiorek. „Być
może wynalazek zegarka – twierdzi Eco – przyzwyczaił nas
do myślenia o czasie w formie przestrzeni podzielonej na jednakowe części, zmieniając dla niektórych ludzi sposób percepcji, to jednak nie jest to uniwersalne, gdyż z pewnością istnieje
ktoś, dla kogo «przekaz-zegarek» znaczy coś innego. Jeśli jednak tak się rzeczy mają, to nie jest też prawdą, że wpływanie
na formę i na treść przekazu może nawrócić tego, kto ów przekaz odbiera. Ponieważ temu, kto odbiera przekaz, pozostała
resztka wolności: wolności odczytania go w i n n y sposób”8.
A zatem to nie sam przekaźnik, rozumiany w swoim materialnym znaczeniu, nie rzecz sama, czyli to, co w języku semiotyki jest nazywane Kanałem, jest przekazem, albowiem, aby był
on znaczący, musi być dodany Kod. Przekaz bazujący na materialnym substracie nie jawi zatem bez pośrednictwa interpretacji, czyli procesu nadawania znaczenia. W tym sensie wódz
kanibalów nie zinterpretował błędnie zegarka, lecz zinterpretował go inaczej niż ktoś, kto wyposażony jest w schemat pojęciowy z linearnym pojęciem czasu, a zatem nadał mu takie
znaczenie, jakie podpowiadał mu jego własny schemat pojęciowy pozbawiony owego pojęcia.
Ponadto stwierdzenie włoskiego semiotyka o „przyzwyczajeniu” do określonego postrzegania czasu, a poprzez to do zegarka, jest ważne z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze
wskazuje, że aby wymyślić zegarek, należy uprzednio dysponować koncepcją czasu linearnego, analogicznie – do wynalazku wagi trzeba posiadać pojęcie ciężaru fizykalnego (a ciężar, na przestrzeni dziejów, nie zawsze był tak pojmowany).
Instruktywnym przykładem może być także relacja pomiędzy
8

U. Eco, Partyzantka semiologiczna, [w:] idem, Semiologia życia codziennego, przeł. J. Ugniewska, P. Salwa, Warszawa 1999, s. 160 (podkreślenie oryginalne).
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uprzednio społecznie skonstruowaną kategorią dzieciństwa9
(jako wydzielonym czasem życia człowieka) a zabawką. Zabawek nie było przed wynalezieniem dzieciństwa, choć niekiedy archeologom używającym swojego wyposażenia kulturowego, zdarza się twierdzić co innego10. Po drugie ów fakt,
że najpierw trzeba posiadać mentalną koncepcję, przeważnie nieuświadamianą (tj. znajdującą się poza wiedzą o wiedzy podmiotu), która potem ucieleśnia się w reprezentacji
materialnej, jest kulturowo zapominana. Słowem, zniewalająca moc kultury staje się z czasem przezroczysta, co skutkuje powstaniem opisywanej przez Eco „uniwersalizacji” Kanału i Kodu. Stąd już tylko krok do przekonania pozostającego
w milczącej sferze kultury, iż przekaźnik działa „sam z siebie”,
niejako mówi „sam z siebie”.
Widać więc wyraźnie, że Eco jest zainteresowany mechanizmem komunikacji, w perspektywie którego idea McLuhana staje się wątpliwa w zaproponowanej przez niego wersji.
W mechanizmie tym fundamentalny akcent stawia się na pojęcie znaczenia. To od niego, czy mówiąc precyzyjnie, od jego
oczytania, a więc posługiwania się Kodem, zależy bowiem, czy
media jako „środki przekazu”, jak mówi o nich McLuhan, będą
w ogóle dla kogokolwiek znaczące. Eco obrazuje to następująco: „Powiedzieć, że światło jest środkiem przekazu, znaczy nie
zdawać sobie sprawy, że istnieją co najmniej trzy znaczenia
«światła». Światło może być informacyjnym sygnałem (posługuję się elektrycznością, żeby przekazać impulsy, które na
podstawie alfabetu Morse’a oznaczać będą konkretne przekazy); światło może być przekazem (jeśli moja kochanka zapala
w oknie światło, to znaczy, że mąż wyjechał); światło wreszcie może być kanałem (jeśli w pokoju świeci się światło, mogę
czytać książkę-przekaz). W każdym przypadku – twierdzi dalej Eco – oddziaływanie zjawiska na społeczeństwo zmienia
się w zależności od roli, jaką odgrywa ono w łańcuchu komunikacji. […] [M]usimy stwierdzić, że w każdym z tych trzech
przypadków znaczenie przekazu zmienia się zależnie od kodu,
9

P. Aries, Historia dzieciństwa: dziecko i rodzina w dawnych czasach,
przeł. M. Ochab, Gdańsk 1995.
> 10 M. Rydlewski, Konstruktywizm jako metoda badania kultury oraz
spojrzenie integrujące humanistykę, [w:] Kultura i metoda, red. J. Michalik,
Warszawa 2011, s. 237–253.

>

według którego jest on interpretowany”11. Przekaźnik McLuhana, czyli Kanał w terminologii semiotycznej Eco, „[…] jest
technologicznym wynalazkiem wpływającym na samą formę
sygnału”12, nie przesądza on jednak, co różni ludzie z niego odczytają.
Moim zdaniem, Eco zgodziłby się z tezą, iż skupienie się
tylko i wyłącznie na „przekaźniku jako przekazie” likwiduje
de facto namysł nad komunikacją jaką taką, co więcej, likwiduje namysł nad kulturą, której komunikacja jest fundamentem.
Myśl taką odnajduję po części u samego Eco, który zauważa, iż
„Przejście od Galaktyki Gutenberga do Nowej Wsi Totalnej Komunikacji nie powstrzyma – by odwołać się do powyższego
przykładu – odwiecznego dramatu zdrady i zazdrości, jaki rozpęta się między mną, kochanką i jej mężem”. Nie ma ucieczki
od interpretacji, a zatem nie ma ucieczki od kultury.
Prosta, choć ironiczny Eco pewnie wolałby powiedzieć prostacka, idea McLuhana, nie zwracająca uwagi na kontekst kulturowy oraz hołdująca zwulgaryzowanej wersji determinizmu technologicznego, skutkującego esencjalizmem, za co
– nawiasem mówiąc McLuhan był trafnie krytykowany przez
swoich następców13 – nie uwzględnia całego skomplikowania
relacji pomiędzy technologią a kulturą. Można to dobrze zobrazować na przykładzie Galaktyki Gutenberga. McLuhan rozpatruje w niej wynalazek druku i jego konsekwencje, dając
tym samym praktyczny pokaz sposobu, w jaki rozumie hasło:
przekaźnik jest przekazem. Uważam, że jeśli zabierać się za krytykę McLuhana, to najlepiej skupić się na jednym medium, na
przykład na piśmie, gdyż posiadamy tutaj bardzo bogaty materiał empiryczny i teoretyczny, by wspomnieć jedynie dokonania badaczy związanych z teorią oralności i piśmienności oraz
antropologów terenowych zajmujących się społecznościami
niepiśmiennymi i wpółpiśmiennymi. Nie wchodząc w szczegóły takiej krytyki, można stwierdzić, iż, po pierwsze, nie ma
prostej ewolucji od tradycji oralnej do tradycji „czystego” tekstu. Po drugie, nie każde „wydarzenie piśmienne” pociąga za
11

U. Eco, Partyzantka semiologiczna…, s.161–162.
Ibidem, s. 163.
13
M. Sokołowski, Spojrzenie po latach. Medialne utopie McLuhana
a współczesne teorie mediów, [w:] Teorie komunikacji i mediów, vol. 1, red.
M. Graszewicz, J. Jastrzębski, Wrocław 2009, s. 257–271.
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sobą rozwój umiejętności. Z badań etnograficznych wiemy,
że niekiedy rola pisma w życiu społeczności niepiśmiennych
nauczonych pisma kończyła się na czysto praktycznych umiejętnościach posługiwania się pismem, ale w żadnym stopniu
nie zmieniała stylu ich myślenia. Tak więc fakt, że pismo stwarza warunki do rozwoju określonego stylu myślenia i nowych
zdolności, wcale nie oznacza, że rozwój taki automatycznie zachodzi14. A zatem zbyt prosto ujęta idea McLuhana, mówiąca o wynalazkach technologicznych jako motorach przemian
społecznych, choć w pewnym aspekcie niewątpliwie trafna,
stoi pod znakiem zapytania. Nie uwzględnia ona tego, o co dopomina się wybitny teoretyk oralności i piśmienności Eric Havelock w Przedmowie do Platona: konieczności internalizacji
danego medium, tutaj pisma15. I to internalizacji tak głębokiej,
aby faktycznie stała się ona przedłużeniem ciała16, jak mówi
McLuhan, czy przedłużeniem umysłu, jak pewnie wolałby powiedzieć Havelock. Bez kulturowo uwarunkowanego procesu
inkarnacji owego medium nie można mówić, iż jest ono przekazem, działa niejako „samo z siebie”. Tym, co działa, jest kultura, moc jej przekonań, które ucieleśniają się w danym medium i poprzez dane medium.
Na czym polega aktualność uwagi Umberto Eco? Aktualność uwag włoskiego semiologa polega przede wszystkim
na tym, iż owe mieszanie Kanału z Kodem nadal ma miejsce w wybranych, współczesnych pracach humanistycznych. W tym sensie obrona takich pojęć, jak chociażby interpretacja, jawiąca się zawsze jako kulturowo niezbędna,
nadal ma znaczenie. Ma znaczenie przede wszystkim dlatego,
> 14 W.J. Burszta, „Piśmienność” jako czynnik rozwojowy systemów wiedzy
kulturowej, „Lud” 1986, t. 70, s. 65–97.
> 15 E.A. Havelock, Przedmowa do Platona, przeł. P. Majewski, Warszawa
2007.
> 16 Wątek cielesności zasługiwałby na osobny komentarz. Zaznaczam go
dlatego, iż dzisiaj, dzięki kognitywistyce, w humanistyce dominuje nastawienie, by traktować ciało tylko i wyłącznie jako biologiczną masę. Pomija
się tutaj fakt, iż ciało jest pierwszym obiektem kulturowym (K. GurczyńskaSady, Podmiot jako słowo i ciało. W poszukiwaniu nowej koncepcji podmiotu,
Kraków 2013, s. 164–168). Ponadto w dużej mierze jest tak, iż to nie biologia rządzi kulturą, a kultura biologią. Przykładowo, na podstawie refleksji
Havelocka, można zauważyć fakt, iż to nie system nerwowy steruje pieśniarzem, lecz to pieśniarz wykorzystuje, „angażuje” system nerwowy w proces
memoryzacji (E.A. Havelock, op. cit., s. 187).
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że – w moim przekonaniu – w ostatnich latach w humanistyce mamy do czynienia z procesem odchodzenia od myślenia o kulturze w jej ideacyjnym, mentalnym rozumieniu, jakie
w polskiej tradycji reprezentował na przykład Ludwik Fleck,
Florian Znaniecki i Jerzy Kmita. Dokonuje się istotne przedefiniowanie pojęcia kultury, zaryzykowałbym nawet tezę, iż tak
daleko idące, że gubiące jej sens, w tym rozumieniu, że kultury
nie stanowią rzeczy, lecz organizacja tych rzeczy.
Lekturę uwag Eco pod adresem McLuhana poleciłbym niektórym posthumanistom mówiącym dzisiaj o „powrocie do
rzeczy” oraz ich sprawczości niezapośredniczonej przez interpretację, a zatem i sferę kultury. Nie oznacza to rzecz jasna mojego braku sympatii do śledzenia przemian w życiu
społecznym pod wpływem przemian komunikacyjnych, podobnie, jak nie oznacza to mojej antypatii do wszystkich idei
McLuhana. Perspektywa posthumanistyczna ma swoje niewątpliwe zalety. Chodzi jednak o to, aby nie popadać w wulgarny determinizm technologiczny. Czytając wybrane teksty,
także polskich autorów, mam wrażenie, iż tworzy się sztuczną alternatywę typu albo-albo: albo kultura i negacja rzeczy,
albo rzecz i negacja kultury. Z mojego punktu widzenia, a jest
on punktem widzenia konstruktywisty społecznego17, jest ona
przesadzona, i w dużej mierze nietrafna. Jest raczej tak, że ze
środka mojej perspektywy, nierezygnującej z uprzywilejowanego pojęcia kultury, trzeba badać rzeczy (namawiam do
tego), ale jednocześnie nie zapominać, że rzeczy widzimy i doświadczamy tak, jak pozwala na to kultura. Dlaczego? Dlatego, że nie widzę po prostu innej możliwości, co wynika z faktu,
iż nasza kategoria materialności ma swoją historyczną genezę. Można prześledzić, jak rzeczy stały się przedmiotami, co
doskonale zrobił Andrzej P. Kowalski w artykule pod tytułem
Kulturoznawcza genealogia kategorii materialności rzeczy18.
Widzenie rzeczy jest dla mnie zawsze uregulowane kulturowo wytworzonymi interpretacjami. Nie wiem, jak miałbym się
17
M. Rydlewski, Konstruktywizm (społeczny) tak, jak go widzę… Odpowiedź na uwagi Tomasza S. Markiewki oraz Michała Wróblewskiego, „Filo-Sofija” 2014, nr 25, s. 458–484.
> 18 A.P. Kowalski, Kulturoznawcza genealogia kategorii materialności rzeczy, [w:] Rzeczy i ludzie. Humanistyka wobec problemu materialności, red. J.
Kowalewski, W. Piasek, M. Śliwa, Olsztyn 2008, s. 15–26.
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przyglądać rzeczom bez określonego nastawienia wobec nich,
zawsze bowiem widzę rzeczy w pewnym ich aspekcie (lekcja
„późnego” Wittgensteina), na przykład jako zabawki, towar,
dar, artefakt, dzieła sztuki i tak dalej. Nie oznacza to jednak,
że neguję rzeczy, że mnie one nie interesują. Wręcz przeciwnie. Dowodem na to moja ogromna sympatia do semiotyki,
w szczególności do szkoły moskiewsko-taruskiej, której analizy zawsze przecież dotyczyły materialnych konkretów. Refleksja nad rzeczami także i w tej perspektywie doczekała się ciekawych refleksji, by wymienić tylko ucznia tej szkoły – Alberta
Bajburina i jego znakomity tekst o funkcjonowaniu rzeczy
w ujęciu semiotycznym19. Jeśli ktoś jednak chce badać „same
rzeczy” w opozycji do tego, co mentalne. Jeśli ktoś mówi, że ta
rzecz, którą postrzegam nijak ma się do kultury, w której żyję,
i sieci znaczeń, które ją oplatają, to wybór takiej perspektywy
jest dla mnie równoznaczny z naiwnym realizmem.
Czytając niektóre teksty, mam niekiedy wrażenie, że McLuhan jest nieco zapomnianym ojcem duchowym niektórych
tez głoszonych w ramach paradygmatu posthumanistycznego. Tak jest po części – moim zdaniem – z Bruno Latourem.
Choć nie mam wielkich problemów z włączaniem jego idei
w ramy swojego punktu widzenia, należy stwierdzić, że pomiędzy nim a McLuhanem istnieją pewne zbieżności, mające
swoje podobne konsekwencje. Jak zauważa Łukasz Afeltowicz,
zbieżność ta dotyczy traktowania mediów jako przedłużeń
człowieka. Afeltowicz nie ma jednak racji, pisząc: „Rozwój społeczeństw zawsze wiązał się z innowacjami technologicznymi
lub – jak ujmuje to Latour – «socjalizowaniem rzeczy», wokół których organizowało się życie społeczne”20. Nie ma racji
z dwóch powodów.
Po pierwsze, nie było tak zawsze, albowiem to nie sama
technologia wprowadza zmianę, lecz kulturowe reguły jej stosowania. Daje się dobrze zaprezentować na przykładzie społeczeństw archaicznych, które nie postrzegały technologii
rolniczych tylko i wyłącznie jako wytwórczych. Polski etnolog, Andrzej P. Kowalski, w artykule pod tytułem Gospodarka
19

A. Bajburin, Semiotyczne aspekty funkcjonowania rzeczy, „Konteksty”
1998, nr 3–4, s. 109–117.
> 20 Ł. Afeltowicz, Ambient Intelligence i technologie interfejsowe, [w:]
Teorie komunikacji i mediów, vol. 1, s. 288.
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neolityczna jako wyraz reguł kulturowych omawia czynniki kulturowe uniemożliwiające traktowanie rolnictwa jako działalności tylko i wyłącznie wytwórczej. Są one podyktowane tym,
iż w społecznościach tych, w których moc regulacyjną ma magia, pierwotnie synkretyczna, porządek rytualny nie jest odróżnialny od techniczno-użytkowego. Pierwotnie rolnictwo
było tylko nowym środkiem umożliwiającym magiczną manifestację witalnych sił i rozwiniętym sposobem uzyskiwania
satysfakcji z podejmowania irracjonalnej (z naszego punktu
widzenia) decyzji o ich roztrwonieniu (chodzi tutaj o agonistycznie zorientowaną wymianę dóbr). W pewnym więc sensie uczestnicy tamtej kultury nie rozpoznawali swojej technologicznej użyteczności, nie byli zdolni do takiej innowacji,
jak wprowadzenie produkcji na własne potrzeby przeżycia
bez kontekstu magicznego. Widać zatem, że teza Afeltowicza
błędnie zakłada powszechność swoistej racjonalności podmiotu w dziedzinie technologicznej. Można się ewentualnie zgodzić z tezą Afeltowicza, ograniczając ją do naszej zachodniej
kultury oraz pewnego w niej momentu, tj. wtedy, kiedy nastąpił podział sfer kultury na techniczno-użytkową oraz symboliczną. Z etnologicznego punktu widzenia brak swoistej
racjonalności technologicznej (jeszcze w dwudziestowiecznych społecznościach chłopskich!) jest dobrze opisany21. Po
drugie, „uspołecznienie rzeczy” zakłada, że pomiędzy światem materialnym (tego, co poza-ludzie) a światem ludzkiej
21

M. Rydlewski, „Spór o kosę” w „Konopielce” Edwarda Redlińskiego
a zmienne treści percepcyjne schematów pojęciowych, „Etnografia Polska”,
tekst przyjęty do druku.

>

kultury (tego, co ludzkie) istnieje pewna symetria, to dzięki
niej tworzy się hybrydy, by posłużyć się słownikiem Latoura,
ale i McLuhana. Zgadzam się, iż rzeczy ulegają uspołecznieniu w tym sensie, że standaryzujących relacje społeczne, ale
– i tutaj jest pomiędzy nami pewna rozbieżność – materialność ich nie poprzedza. Jeśli operuje się kategorią dzieciństwa
w kulturze, to jest zrozumiałe, że zabawkę wykona się raczej
z pluszu niż papieru ściernego. To zatem kultura, jako coś niewidocznego, gdyż mentalnego, ma pierwszeństwo w określaniu świata, w jakim żyjemy, zaś rzeczy są tylko jej manifestacją, i to częściową manifestacją, gdyż nie cała kultura
przejawia się poprzez to, co materialne.
Aktualność Ecowskiej krytyki McLuhana polega zatem na
tym, w najszerszym możliwym znaczeniu, by nie rezygnować
z ideacyjnego pojęcia kultury.
An abstract
Michał Rydlewski, Why it is worth to read Umberto Eco
The aim of this artilce is to take a close look at the writing
of Umberto Eco. Discovering his contemporaneity, the starting point for the author is the criticism of Marshall McLuhan’s
idea, stating that medium is a message, which according to the
author sometimes comes back in contemporary humanities
through the back door under the cover of a vulgar version of
technological determinism and the fashionable ‚comeback to
the things’. The famous thesis became an excuse to theoretical
and methodological afterthought concerning the ample creation of the author of The Name of the Rose.
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ALBERT CAMUS W BURZY: UCIECZCE Z WARSZAWY ’40 MACIEJA
PAROWSKIEGO
Joanna Roś

Z zakamarków nieba tajemnicze ręce
podają kwiaty,
a złote wino płynie z niewyczerpanych źródeł.
To święto zwycięstwa!1

Wprowadzenie do Burzy
i alterhistoria Camusa
Français Mauriac pisał, że gorączkowo zasypujemy pytaniami nie tylko urojone postaci z powieściowego świata, lecz
także tych, którzy powołali je do życia. Zwracamy się i do bohaterów, i pisarzy, jak gdyby mogli nas nauczyć czegoś ważnego, pouczyć, co należy czynić, żeby nie zmarnować uzdolnień,
żeby nadrobić braki, zamaskować luki, żeby historia potoczyła
się jak najlepiej dla nas2. Dlatego z wielkim zainteresowaniem
mierzymy dystans, jaki oddziela nasze wyobrażenie o pisarzu
i jego twórczości od tych wyobrażeń, które rodzą się u innych.
Zdumiewamy się, kiedy nasze wyobrażenia się zbiegają, zdumiewamy, kiedy się nie łączą. Przyjemność i nauka płynąca
z tej szczególnej konfrontacji, jakiej codziennie oddają się tysiące ludzi na całym świecie, doprowadzają nas nieraz w przestrzenie literackie, które – wydawałoby się – sytuują się poza
naszym czytelniczym światem. Mój szkic jest w dużej mierze
świadectwem tego doświadczenia. Gdyby nie emocje, jakich
dostarcza wspominana konfrontacja, nigdy nie zainteresowałabym się historią, zajmującą dziś ważne miejsce w fantastyce, i tym, że już w XX wieku ukazały się w Polsce pierwsze
1

A. Camus, Stan oblężenia, tłum. W. Błońska, [w:] idem, Dramaty, tłum.
W. Natanson, M. Leśniewska, W. Błońska, J. Błoński, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1987, s. 211.
> 2 Por. F. Mauriac, Pamiętnik życia wewnętrznego, tłum. J. Nałęcz, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1964, s. 136.
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powieści oparte na konwencji historii przyszłości lub historii alternatywnej3. Nie sięgnęłabym po taką historię, wydaną
w XXI wieku, po swoisty „katalizator stymulujący wysyp historii alternatywnych”4, to jest po Burzę Macieja Parowskiego,
gdyby nie pojawiała się w niej postać i odwołania do twórczości Alberta Camusa – którego „pytam” o świat wspólnie z Parowskim.
Bez wątpienia ciekawość intelektualnej przygody, doświadczonej przez pisarza podczas tworzenia bytów równoległych
na podstawie faktów i procesów historycznych, wzrasta u czytelnika, im bardziej pomysłowa jest odpowiedź piszącego na
zadane samemu sobie pytanie: „jak mogło być?”. Ale zainteresowanie też wzrasta, kiedy jakiś element przygody wywołuje zwątpienie czy niepokój, nie pozwalając temu, który
oddaje się lekturze, przejść zbyt łatwo do porządku nad przedstawianą mu historią. To w tym przykładzie odnajduję przypadek. Zdumiała mnie szczególna metoda użyta przez Parowskiego w konstruowaniu wizerunku interesującego mnie
bohatera. Zakładając, że potencjalnie wizyta Camusa w Warszawie w 1940 roku mogłaby mieć miejsce, jak chce autor Burzy (tak jak mógłby odbyć się wykład, np. studenta Stanisława Lema, jeszcze nie filozofa i futurologa) to po sięgnięciu do
źródeł, przede wszystkim do biografii Camusa, po zapoznaniu się z jego prawdziwym życiorysem, z wydarzeniami, które przeżywał i miejscami, które odwiedzał w 1940 roku, należy uznać, że przybyłby do Polski jako dziennikarz, a nie jako
znany pisarz. Dlatego postanowiłam analizę jego wizerunku
3

Por. P. Krzywak, Historia w fantastyce, fantastyka w historii na przełomie XX I XXI wieku, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia
ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia” 2009, t. 7, s. 178.
> 4 M. Wolski, O pożytku z historii alternatywnych, „Philologica Wratislaviensia: Acta et Studia” 2011, t. 5, s. 15.

>

LITERATURA < ZNACZENIA < 95

wykreowanego w Burzy i śledzenie odniesień do jego twórczości obecnych w powieści potraktować także jako możliwość
przypomnienia, kim był Camus w 1940 roku, w rzeczywistości
już niealternatywnej.
Natalia Lemann, badaczka historii alternatywnych, w jednym ze swoich artykułów poświęconych temu zagadnieniu
wnioskuje, że pisarz jest tym, który może pozwolić sobie na
podejmowanie tematów czy dróg rozumowań niedostępnych
chociażby dla zawodowego historyka5. Może tym samym tworzyć alternatywną narrację, według potrzeb przyjmując zupełnie nowy punkt widzenia na temat dowolnego fragmentu naszej przeszłości, popychając bieg wydarzeń inaczej niż to
było w rzeczywistości i decydując się na dowolny punkt wyjścia. A ten w Burzy Parowskiego, jak przekonuje pisarz i dziennikarz Marcin Wolski, „został wybrany w sposób znakomity”6.
W pierwszych dniach września 1939 roku nad Polską przechodzi nawałnica i zamiast pięknej pogody – jak to ujął poeta
Konstanty Ildefons Gałczyński w wierszu Pieśń o żołnierzach
z Westerplatte „a lato było piękne tego roku”7 – deszcz wita hitlerowskie czołgi, które grzęzną w błocie, niemieckie samoloty
nie mogą latać z powodu niskiego pułapu chmur, a polscy ułani walczą z sukcesami. Parowski stara się możliwie najprawdopodobniej opisać skutki zwycięstwa Polaków – zarówno te
lokalne, jak i globalne8. W ten sposób w jego wizji – ponieważ
we wrześniu 1939 roku, w trakcie niemieckiego ataku, gdy hitlerowskie wojska wchodziły już na przedpola Warszawy, nad
Polską szalały deszcze, a ułani zwyciężali – Rosja nigdy nie zaatakowała Polski, a w Polsce nie zapanował socjalizm. Stalin
ukrył się na letnisku NKWD w Katyniu, a przedtem jeszcze polskie okręty „Burza”, „Grom” i „Błyskawica” eskortowały Adolfa
Hitlera w drodze na zesłanie na Wyspę Świętej Heleny, polski
5

N. Lemann, PODobna historia, czyli rzecz o historii alternatywnej i jej
miejscu we współczesnej historiografii i literaturoznawstwie, „Philologica
Wratislaviensia: Acta et Studia”, t. 5, s. 21.
> 6 M. Wolski, op. cit., s. 15.
> 7 K.I. Gałczyński, Pieśń o żołnierzach z Westerplatte, [w:] idem, Dzikie
wino, Iskry, Warszawa 1980.
> 8 Por. R. Ziębiński, Burza Macieja Parowskiego, czyli rzecz o książce, której nie było, [on-line:] <http://kultura.newsweek.pl/-burza--maciejaparowskiego--czyli-rzecz-o-polsce--ktorej-nie-bylo,54119,1,1.html>
(15.03.2015).
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generał Tadeusz Kutrzeba wraz z francuskim generałem Charles’em de Gaulle’em i brytyjskim politykiem Winstonem Churchillem przyjęli niemiecką kapitulację.
Pierwotnie Burza była wyłącznie szkicem scenariusza, ogłaszanym we fragmentach, następnie stała się zarysem komiksu,
aby wreszcie ukazać się jako powieść. Wydaje się oczywiste, że
ten skomplikowany proces twórczy jest odpowiedzialny za
strukturę powieści. Konstrukcyjnie przypomina ona bowiem
„patchwork zszyty z krótkich spotkań, rozmów, wydarzeń, impresji, inkrustowany historycznymi postaciami wstawionymi
w zmienioną rzeczywistość – lub wielką mozaikę, której fragmenty prezentuje nam autor”9. Budują ją w dużej mierze rozdziały składające się z samych dialogów (Robin Collingwood,
angielski filozof i historyk zwykł w końcu uważać, że „cała historia to historia myśli”10), pośród których znajdziemy sceny
rozpisane filmowo, gdzie „czuć rękę scenarzysty”11. Ten sposób
pisania bez wątpienia potęguje wrażenie rozległości i bogactwa przedstawionego świata.
Parowski w wywiadzie z Wojciechem Szydą, autorem powieści i opowiadań fantasy oraz science-fiction przyznał, że pisał Burzę fleszami, bazując na filmowym rodowodzie powieści12, a według jednego z recenzentów praca nad powieścią
miała przypominać nawet pracę dokumentalisty13.
Zajmowanie się alterhistorią nie oznacza wyłącznie rozrywki umysłowej, w alterhistorii kryje się także potężny ładunek
dydaktyczny14. Dydaktyka ta nie polega wyłącznie na tym,
że autorzy przybliżają nam różne postaci świata kultury – często już mniej popularne, jak Albert Camus – ale że możemy
sami rekonstruować warianty zaproponowane przez pisarzy,
9

W. Gruszczyński, Cud wyśniony, czyli w poszukiwaniu straconej historii
w »Burzy. Ucieczce z Warszawy ’40 Macieja Parowskiego«, „Philologica Wratislaviensia: Acta et Studia” 2011, t. 5, s. 128.
> 10 R. Collingwood, The Idea of History, Oxford University Press, Oxford
1961, s. 214–215.
> 11 W. Gruszczyński, op. cit., s. 128.
> 12 Por. W. Szyda, Ucieczka z historii, wyobraźnia kinematografu czyli
Wielki Konwen w Warszawie: z Maciejem Parowskim rozmawia Wojciech
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Szyda. „Inne Planety” 2010, nr 19, s. 46–51.
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Por. D. Drabik, Burza. Ucieczka z Warszawy ´40, [on-line:] http://
mechaniczna-kulturacja.blogspot.com/2014/01/recenzja-powisci-burzaucieczka-z.html, (13.03.2015).
> 14 Por. M. Wolski, op. cit., s. 18.
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na marginesie lektury zbliżając się do wersji prawdziwych.
W Burzy Parowskiego pojawiają się tak liczne aluzje literackie
i odwołania, tak wiele przeróżnych nawiązań i odniesień do
wydarzeń z historii i kultury, że analiza obecności autora Dżumy w powieści jest niewątpliwie ściśle dydaktyczna.
Saint-Just, wirusy i Palę Paryż
Centralnym punktem Burzy są, jak zostało powiedziane,
liczne spotkania najznamienitszych artystów i intelektualistów całego świata w ramach, kongresu odbywającego się
(w święcącej triumfy, choć odbudowywanej właśnie Warszawie) pod koniec kwietnia 1940 roku. Na gmachu warszawskiej
politechniki, gdzie ma miejsce ta międzynarodowa uroczystość, wiszą flagi – na samej górze polska, brytyjska i francuska, trochę niżej litewska, estońska, łotewska, fińska, czechosłowacka i belgijska, zaś z boku włoska, a na samym dole
sowiecka i niemiecka. Aby rozmawiać o cywilnych i wojskowych przejawach ostatniej wojny, zjeżdżają do Warszawy politycy, wojskowi i artyści. Kiedy Alfred Hitchcock, brytyjski reżyser i producent filmowy krytykuje aktora Charliego Chaplina
i dyskutuje z polskim krytykiem sztuki oraz matematykiem
Leonem Chwistkiem w jednej z warszawskich kawiarni o teorii wielości rzeczywistości, na konferencji rosyjski twórca Ilja
Grigorjewicz Erenburg spiera się z angielskim dziennikarzem
Arthurem Koestlerem, a polski krytyk Boy-Żeleński wymienia uścisk dłoni z francuskim pisarzem Albertem Camusem. Ta
konferencja, jak pisze jeden z recenzentów książki, jest więc
„dyskursywnym festiwalem haseł encyklopedycznych”15. Krytyk literacki Wojciech Orliński sugeruje, że zabieg Parowskiego jest oczywistym nawiązaniem do Wizji lokalnej Stanisława Lema, gdzie Ijon Tichy, główny bohater książki, dla celów
rozrywkowych zabiera do swojej kosmicznej rakiety symulatory Bertranda Russella, Paula Feyerabenda i Karla Poppera
– filozofów szczególnie cenionych przez samego Lema – aby,
dyskutując z nim, uprzyjemniały mu przemierzanie międzygwiezdnych przestrzeni16. Parowski, obficie czerpiąc z prze15

M. Rybicki, Burza. Ucieczka z Warszawy ’40, [on-line:] http://baza.
fantasta.pl/ksiazka.php?id=7682, (15.03.2015).
> 16 Por. W. Orliński, Burza, Parowski Maciej, [on-line:] http://wyborcza.
pl/1,75475,7590794,Burza__Parowski__Maciej.html, (15.03.2015).
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szłości, ma więc wybierać z reguły osoby z różnych powodów
mu bliskie.
Na konferencji trwa dyskusja na temat realiów panujących
w Związku Radzieckim. Artur Koestler pyta, kto zabił poetę
polskiego Brunona Jasieńskiego i Siergieja Kirowa, działacza
bolszewickiego, na co odpowiada mu nieznana z imienia, nazwiska ani zawodu postać, informując, że głosy o śmierci Jasieńskiego nie są prawdziwe, a sam pisarz wkrótce zamierza
przyjechać do Warszawy17. „Oczywiście, jeśli Warszawa, a wiadomo jak zależna od Paryża i Londynu jest Warszawa, wpuści
pisarza, który miał literacką odwagę podpalić Paryż”18 – mówi
nieznajomy. Chociaż wojskowi nie oburzyli się na jego słowa,
poruszyły one szczególnie jednego z zagranicznych pisarzy.
Francuza, „którego chwalili w «Wiadomościach Literackich»
za nowoczesną prozę i dramaty traktujące o pokusach i szaleństwie władzy”19, Alberta Camusa. Ten wyznaje, że nie ceni
Palę Paryż, dzieła Brunona Jasieńskiego, i nazywa je „niemądrą książką”20, twierdząc, że nie podobałoby mu się też palenie Moskowy, Londynu, Madrytu czy Berlina ponad to, czego
wymagają wojenne okoliczności. Dzieli się ze zgromadzonymi
swoimi przemyśleniami na temat zatrważającego fenomenu,
trwającego już od stu pięćdziesięciu lat, który polega na zabijaniu tych, którzy myślą inaczej, na niszczeniu kultury i skazywaniu na zagładę w obozie21. W swoich przemyśleniach dotyczących wydarzeń w ZSRR umieszcza więc odniesienia do
Rewolucji Francuskiej. „Kocham kulturę francuską tak samo jak
pan” – zwraca się do pisarza Tadeusza Boya Żeleńskiego – „ale
lepiej od Pana znam historię Wandei, zmiażdżonej prowincji,
która nie chciała przestać wierzyć w Boga i kochać ludzi. To
wtedy zjawiła się funkcja krwawego komisarza – rewolucjonisty, którą z ochotą przyswoili dla siebie Sowieci. A za nimi
brunatni rewolucjoniści Hitlera. Mówi się, że koncentracyjne obozy wymyślił Hitler. Było odwrotnie: to Lenin i jego łagry były pierwsze, ale i on ściągnął je od naszych sankiulotów
> 17 Por. M. Parowski, Burza. Ucieczka z Warszawy ’40, Narodowe Centrum
Kultury, Warszawa 2009, s. 88.
> 18 Tamże.
> 19 Ibidem.
> 20 Ibidem, s. 89.
> 21 Por. ibidem.
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i jakobinów. Nie można być rewolucjonistą i być bez winy”
– wyznaje francuski pisarz22. Boy-Żeleński poprawia Camusa słowami, które odnajdujemy w jego Człowieku zbuntowanym: „Saint-Just powiedział inaczej, nie można, będąc królem,
pozostać bez winy”23. Jednak autor Człowieka zbuntowanego
przekonuje swojego rozmówcę, że rewolucja skorygowała te
słowa. Nie można być ani Saint-Justem, ani Dantonem, ani Robespierrem i zachować głowę. Nikt nie zmieni zdania Camusa
o tym, że w ZSRR cena ludzkiego życia jest niezwykle niska,
a myślący inaczej są masowo mordowani. Także ci z własnego
obozu, w czym Stalin wiedzie prym24.
Cała ta dyskusja jest echem Człowieka zbuntowanego Camusa, będącego filozoficzną refleksją nad polityką i analizą
historycznych aberracji postawy buntu, które przejawiają się
zwłaszcza w postawach ewolucjonistycznych, terrorystycznych i totalitarnych.
W ocenie Camusa współczesne mu działania polityczne przeważnie wynikają z pogłębiającego się, począwszy od
oświecenia, nihilizmu politycznego, co powoduje, że zaprzestano odwoływania się do jakichkolwiek zasad transcendentnych i obiektywnych. To tutaj Camus dostrzega, że w akcie
buntu drzemie skomplikowana rozumowa analiza rzeczywistości, stanowiąca podłoże „wniosku, który inspiruje do określonego działania”25, że niewinny bunt przemienia się częstokroć w absurdalną zbrodnię, a myśl zbuntowana wciela ideały
rewolucyjne, to tu analizuje drogę, jaką przebyła ona aż od
starożytności. Zdaniem Camusa dopiero rok 1789 stanowił
przełom: „celem rewolucji francuskiej było obalenie prawa boskiego i wprowadzenie do historii siły negacji i buntu”26. Król
jako reprezentant Boga na ziemi uosabiał silne zasady, jednak
gdy Bóg jako zasada sprawiedliwości został zanegowany, tym
samym władza króla straciła swe transcendentalne podstawy.
22

Ibidem.
Por. ibidem; A. Camus, Człowiek zbuntowany, Chatka Żaka, Lublin
1981, s. 129.
> 24 Por. ibidem.
> 25 M. Czyszczoń, Bunt jednostki jako przesłanka istnienia natury ludzkiej – rozważania nad kategorią buntu w kontekście filozofii Alberta Camus,
„Czasopismo Filozoficzne” 2009, nr 4/5, http://www.czasopismofilozoficzne.us.edu.pl/pliki/nr_4_5/czasfilo4_5.pdf, s. 24.
> 26 A. Camus, Człowiek…, op. cit., s. 123.
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Saint-Just terror uważał za uzasadniony wówczas, gdy chroni
on harmonię, gdy strzeże jedności państwa. I tak rewolucja,
początkowo wywołana przecież przeciwko zbrodni, czerpie
z tyranii i akceptuje zło. Camus dostrzega jednak w rewolucji francuskiej narodziny nowego absolutyzmu, bardziej bezwzględnego i zbrodniczego, którego skutki najlepiej pokazał
XX wiek. Ideowych źródeł rewolucji rosyjskiej trzeba szukać,
zdaniem Camusa, w XIX-wiecznej myśli niemieckiej, która
podjęła dzieło rewolucji francuskiej, wywodząc z myśli niemieckiej najbardziej skrajne konsekwencje sięgające zarówno
granic absolutnej ofiarności, jak i absolutnego zniszczenia27.
W 1940 roku w świecie rzeczywistym Camus nie odsłaniał
mistyfikacji totalitarnego państwa, jego pisma z tego czasu
zawierają krytykę wiary w historię, rozczarowanie okresem,
kiedy pisarz należał do partii komunistycznej, ale w 1940 roku
daleki był od demaskowania ideologii, „która pod pozorem naukowości sankcjonuje klasową nienawiść i propaguje rewolucyjną zbrodnię”28. Dopiero co opuściwszy szeregi partii, współpracujący z komunizującymi czasopismami, jeszcze długi czas
będzie dojrzewał do krytyki bolszewicko-stalinowskiego państwa terroru, które stosuje przemoc totalną jako regułę moralną, mającą służyć przede wszystkim politycznej skuteczności.
Na przełomie 1939 i 1940 roku wojna oczywiście – w świecie
niealternatywnym – wydaje się Camusowi absurdalna, ponieważ uważa, że można by jej uniknąć. Po okrążeniu przez Niemców Warszawy, w dniu sowieckiego ataku na Polskę, Camus
publikuje w czasopiśmie pełen emocji artykuł, w którym pisze:
„Być może jeszcze nigdy lewicowi działacze nie mieli tylu powodów do rozpaczy”29. W tym miejscu pojawia się także okazja do udzielenia odpowiedzi na pytanie: czy „Wiadomości Literackie” mogły w 1940 roku chwalić Camusa za nowoczesną
prozę i dramaty traktujące o pokusach i szaleństwie władzy?
Otóż Camus przyjeżdża z Algierii do Francji, do Paryża, dokładnie 16 marca 1940 roku. Zostaje sekretarzem redakcji czasopisma „Paris Soir”. Wtedy też zaczyna dopiero pracować nad
27

Por. R. Mordarski, Albert Camus. Między absurdem a solidarnością,
Wydawnictwo Uczelnianie WSP w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1999, s. 79–90.
> 28 Ibidem, s. 90.
> 29 O. Todd, Albert Camus: biografia, tłum. J. Kortas, WAB, Warszawa
2009, s. 215.
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swoją powieścią Obcy30. Dopiero pod koniec 1940 roku planowana trylogia – sztuka teatralna (Kaligula), powieść (Obcy)
oraz esej (Mit Syzyfa) jest już ukończona, ale skończywszy te
trzy książki w niecałe pięć lat, Camus nie zamierza wcale niczego publikować31.
A oto dorobek, jakim mógłby pochwalić się w 1940 roku:
na kilka miesięcy przed wykluczeniem z partii Camus otrzymał egzemplarz swojej pierwszej książki, Dwie strony tego samego, która ukazała się w nakładzie 350 egzemplarzy32 i która
przeszła bez większego echa. Prasa paryska w ogóle o niej nie
wspominała. Kiedy zaś był dziennikarzem „Algier Républican”
w 1938 roku Wydawnictwo Edmunda Charkota opublikowało
jego Zaślubiny – eseje, które „odniosły umiarkowany sukces”33
i wyszły w ilości 300 egzemplarzy. W 1939 roku Camus pracuje głównie jako recenzent, m.in. recenzuje Mdłości Jean Paul
Sartre’a, następnie zostaje redaktorem naczelnym „Le Soir
Républicain”, w którym zamieszcza liczne swoje powiedzonka. Kiedy po interwencjach cenzury i problemach pieniężnych
czasopismo się rozwiązuje, Camus – i tu wracamy do początku – w końcu udaje się do Paryża, gdzie zatrudniony zostaje
w czasopiśmie „Paris Soir”, i gdzie zostaje sekretarzem redakcji.
W kwietniu 1940 roku, wedle Parowskiego, oddaje się w Warszawie dysputom z ważnymi postaciami życia intelektualnego,
zaś wedle ustaleń biografów spaceruje po Paryżu, poznaje ludzi, aklimatyzuje się, a napisane odręcznie fragmenty swoich
tekstów wysyła przyjaciółkom do Algierii34.
Istnieje niewyczerpana ilość problemów współczesnego
świata, które pisarze komentują twórczością francuskiego noblisty. W przypadku książki Parowskiego to nie dziedzictwo
egzystencjalizmu, nie problematyka absurdu czy samobójstwa, ale buntu i heroizmu, podejmowana przez autora dopiero w Człowieku zbuntowanym zaprzęgnięta została w służbę
powieści rozgrywającej się szesnaście lat wcześniej, niż ukazał
się wspominany esej. Co się zaś dotyczy książki Palę Paryż to
należy ubolewać, że Parowski nie zaznajomił się ze wstępem
>
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Por. ibidem, s. 242.
Por. ibidem, s. 268.
Por. tamże, s. 155.
Ibidem, s. 205.
Por. ibidem, s. 268.

do sztuki teatralnej Bal manekinów Jasieńskiego, pióra Anatola Sterna, współautora manifestu futuryzmu polskiego Nuż
w bżuhu. Jednodńuwka futurystuw. Autor przypomina w nim
postać Jasieńskiego, a także okoliczności opublikowania jego
słynnej powieści XX-lecia międzywojennego Palę Paryż, w której widzi wizję zadżumionego miasta, jaka najprawdopodobniej natchnęła Camusa do napisania jego Dżumy35.
Jednym z przemawiających na konferencji w Burzy jest
Stanisław Lem, omawiający książki trzech środkowoeuropejskich autorów, których twórczość zapowiadała zagrożenia dla Europy. Lem stawia tezę, że zanim wojskowi i politycy
zdecydowali się stanąć na drodze Hitlerowi i Stalinowi, wojnę
wypowiedzieli im pisarze. Omawia dzieła dwóch Polaków –
Władysława Reymonta, Antoniego Słonimskiego, a także Czecha – Karela Čapka. Przypomina, że Reymont już w 1922 roku,
pięć lat po rewolucji bolszewickiej, napisał powieść o buncie zwierząt, gdzie pies kieruje zwierzęcą rewoltą, wchodząc
w pakt z wilkami, co jest odniesieniem do rzeczywiście istniejącej książki Reymonta – Buntu wydanego w 1924 roku. Lider
tej rewolty, Rex „jest istotą wydrążoną, jego buntu nie napędza idea sprawiedliwości, tylko rewanż”36. Camus kwituje słowa Lema: „Co on to tak na psach wykłada. Ja bym problem badał na zarazkach, wirusach”37. Camus oczywiście wypowiada
aluzję literacką do swojego dzieła, Dżumy, które w świecie rzeczywistym ukazało się w 1947 roku, wyrastając na doświadczeniu wojny i okupacji – literackie aluzje w książce są zarazem aluzjami dziejowymi, a rzeczywista historia wdziera się
w głąb fantastyki właśnie poprzez te aluzje. Dzięki wypowiedzi Lema powstanie Folwark zwierzęcy Orwella, którego Bunt
Reymonta zainspiruje do napisania choćby tych słów: „Zwierzęta Anglii, zwierzęta Irlandii/ Zwierzęta wszystkich czterech stron świata/ Słuchajcie pilnie radosnej nowiny/ Wkrótce
wolności będzie bił wam dzwon”38. Powstanie również Dżuma,
o której Camus pierwszy raz pomyśli właśnie w Polsce.
35
Por. A. Stern, Ze wstępu do »Balu Manekinów«, [w:] Program teatralny, Bal manekinów, reż. A. Jakimiec, Teatr Dramatyczny im. A. Węgierki, Białystok 1988, s. 4.
> 36 M. Parowski, op. cit., s. 193.
> 37 Ibidem.
> 38 G. Orwell, Folwark zwierzęcy, tłum. B. Zborski, Wydawnictwo Alfa,
Warszawa 1989, s. 13.
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508c Mille Miglia, matka i piękna kobieta
W świecie Burzy kultowy film Casablanca w reżyserii Michaela Curtiza nigdy nie został nakręcony – aktorka Ingrid
Bergman wolała zagrać w produkcji na podstawie scenariusza Witolda Gombrowicza Ucieczka z Warszawy ’40. Zaś Alfred
Hitchcock, twórca 39 kroków przyjechał do Polski, chcąc znaleźć inspirację do filmu Korespondent wojenny, tyle że Karol
Irzykowski, krytyk filmowy, poeta i prozaik, podsunął reżyserowi pomysł na film o ptakach. Stanisław Ignacy Witkiewicz,
Krzysztof Kamil Baczyński, a także Albert Camus nie przeszli
do historii jako wybitni twórcy, którym śmierć przedwcześnie
przerwała życiorysy. Czy gdyby Camus omal nie uległ w Polsce
wypadkowi, co opisuje Parowski, a co zraziłoby go do szybkiej
jazdy samochodem, to w świecie rzeczywistym nie zginąłby
w wypadku po dwudziestu jeden latach? Czy gdyby nie zginął,
oblicze ziemi wyglądałoby inaczej? Pewnie nie. Ale w swojej
powieści Parowski zmienia ludzkie losy tak, aby odwracać te
momenty historii, które, według niego, negatywnie wpłynęły
na rozwój europejskiej kultury.
Kim Philby, dziennikarz (w rzeczywistości pracownik tajnych
służb brytyjskich, jeden z członków tzw. Siatki Szpiegowskiej
Cambridge), prowadząc Camusa do Salonu Fiata przy ulicy Królewskiej w Warszawie, z przyjemnością odprawił poetę i prozaika Jana Lechonia i innych, aby w drodze do tego miejsca móc
zamienić z francuskim pisarzem kilka zdań. Przechodząc placem
Piłsudskiego, polityka zwanego we Francji sfinksem, Camus zastanawia się nad jego postacią, dostrzegając, że w Warszawie
jest za dużo miejsc nazwanych ku czci marszałka. Podziwia kolumnadę Grobu Nieznanego Żołnierza, a następnie rozpoczyna
rozmowę o rewolucji francuskiej. Philby sądzi, że Camus bardzo
krytycznie wypowiada się o swojej ojczyźnie, Francji. Podkreśla
stanowczy sposób, w jaki Camus mówił o rewolucji sowieckiej
podczas konferencji. „Staram się nie myśleć o świętej rewolucji, tylko o matkach. O swojej i o milionach innych matek. Matki najbardziej cierpią, to one rodzą wszystkie późniejsze ofiary,
dlatego najtrudniej nabrać je na frazesy”39 – odpowiada mu na
to Francuz. Słowa te są aluzją do okoliczności przyznania i odebrania przez Camusa Literackiej Nagrody Nobla. Przy okazji
>
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sztokholmskich wystąpień pisarz wygłosił kwintesencję swoich
poglądów wyznaczających tor jego twórczości. Oprócz zwrócenia uwagi na uniwersalne prawdy, które powracają nieustannie w literaturze, oprócz wygłoszenia autorskiej definicji wielkiej
sztuki, przeciwstawiającej się hasłu „sztuki dla sztuki”, Camus realizujący swe dzieło, będąc jednocześnie świadkiem swej epoki,
wspomniał o matce, wciąż mieszkającej w Algierii i wojnie toczącej się w tym kraju. „Głosiłem, że Algierczykom należy oddać
sprawiedliwość, zapewniając im w pełni demokratyczne wybory. Czyniłem to dopóty, dopóki szerząca się nienawiść po obu
stronach nie doprowadziła do tego, że intelektualiści powinni
zaprzestać interwencji, gdyż ich oświadczenia mogłyby jedynie
zaostrzyć terror. Wydawało mi się, że lepiej poczekać, aż nastanie
zgoda, niż dzielić algierską społeczność […]. Muszę przyznać,
że niezbyt chętnie prezentuję publicznie swe motywy postępowania. Zawsze potępiałem terror, również ten, który spotkać
można dzisiaj na ulicach Algieru, a którego ofiarą może stać się
moja matka albo moja rodzina. Wierzę w sprawiedliwość, ale
swojej matki będę bronić bardziej, niż sprawiedliwości”40 – mówił w Sztokholmie pisarz.
Kiedy Philby z Camusem dochodzą do salonu samochodowego, Camus zostaje zaciągnięty przez kelnera do pobliskiej
kawiarni „Złota Kaczka”, gdzie spotyka się z pułkownikiem Józefem Beckiem, zauroczonym jego „czystym sercem i intelektualną wrażliwością”41, oraz włoskim dyplomatą Curzio Malapartem, który, kiedy Francuz wychodzi do toalety, stwierdza,
że Camus jest dokładnie taki, jakim go przedstawił Beckowi42.
Jak bowiem pisze Parowski, Camus z takim samym zapałem,
z jakim oglądał czerwonego 508c Mille Miglia na wystawie
salonu Fiata, poruszał tematykę wolności, prawdy, obowiązków polityków, pisarzy i zwykłych obywateli43. Beck proponuje Camusowi przejażdżkę samochodem, a pisarz nie każe się
długo namawiać i po kilku dniach trafia na zaplecze salonu
Fiata. Parowski pieczołowicie oddaje „zapoznanie się” Camusa z pięknym samochodem: „Bez słowa uniósł duże, szerokie
drzwi i ściągnął biały, płócienny pokrowiec z długiej, niskiej,
>
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czerwonej maszyny. Z bliska wyglądała jeszcze lepiej. Miała
piękną, ciągłą linię boczną, dość smukłą cześć silnikową, dwuosobową kabinę”44. Autor Burzy zdaje się relacjonować przejażdżkę Camusa z jego punktu widzenia: wspaniale mruczący
silnik, duża siła bezwładności, wciskająca w siedzenie.
Kiedy kierują się na Wilanów, Janek – człowiek od Becka siedzący obok kierowcy – pyta Camusa, czy podczas wojny brał udział w walkach. „Służby pomocnicze, powiedział,
kopanie rowów wokół Paryża, artykuły do gazety wojskowej.
Do Niemców nie strzelałem, ale byłem parę razy na froncie, na
paru frontach. Taka ta wojna”45 – odpowiada Camus.
W tym miejscu, przerywając ich podróż, muszę wyjaśnić,
że Camus w rzeczywistości 1939 roku nie mógł przeboleć, że nie
przyjęto go do wojska. „Miałem nadzieję – pisał – że w jakimś
schronie albo froncie [sic!] będę mógł wreszcie w samotności
spoglądać z pogardą na cały ten świat. Ale nawet to nędzne pocieszenie nie było mi dane”46. Na ulicy 6 sierpnia samochód na
chwilę się zatrzymuje, Janek wydobywa spod siedzenia szeroki,
oficerski pas z dużą, metalową klamrą i przywiązuje nim Camusa do siedzenia, tak jak siebie. Pod pałacem w Wilanowie Camus
z samochodu widzi przechodzącą wzdłuż jezdni piękną kobietę
i, wpatrując się w nią, traci panowanie nad autem, przez co prawie powoduje wypadek. Przeczuwając nową przygodę miłosną,
wyznaje, że takie pasy, jakimi przywiązał ich obu Janek, należałoby montować w samochodach na stałe47.
W rzeczywistym świecie Kazimierz Wierzyński swój esej
Śmierć Camusa rozpoczął wspomnieniem 4 stycznia 1960 roku,
kiedy wyszedł z kawiarni na Champs Élysées i skierował się
do metra, przed którego stacją zatrzymał go tłum zbierający
się wokół kiosku z gazetami. „Z dziennika krzyczały dwa rzędy wielkich liter: »Albert Camus zabity«, a pod tym »w wypadku samochodowym«”48. Dalej Wierzyński z zaskakującymi
szczegółami relacjonuje artykuł z gazety – podaje okoliczności
wypadku, w którym zginął pisarz, pozę odnalezionego ciała

Teatr idei i czysta forma
Napisałam już, że Polska w Burzy jest wielka nie tylko swą siłą
militarną i polityczną. Dlatego na przykład w Warszawie, w alternatywnej ścieżce czasu zaproponowanej przez Parowskiego,
Stanisław Ignacy Witkiewicz nie kończy życia 18 września, lecz
otwiera się dla niego szansa artystycznej, a konkretnie teatralnej
współpracy z Camusem. „Odnoszę […] wrażenie, że wszystkie
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Camusa, cyfry na zegarze odmierzającego szybkość samochodu na chwilę przed wypadkiem, a opis swój kończy przejmującymi słowami: „Taką absurdalną śmiercią zginął człowiek, który w istnieniu ludzkim nie widział innego sensu niż absurd”49.
Sądzę, że Parowski, podobnie jak krytyk literacki Jarosław
Kuisz, uważał, że zagadnienie „Camus a kobiety” wymaga
osobnego opracowania50, ponieważ jeden z rozdziałów Burzy poświęcił oddaniu prawideł ogromnego powodzenia, jakim pisarz cieszył się u płci przeciwnej. Kreśląc portret Francuza, wykazał się więc pewną wiedzą na tematy nietuzinkowe
– podkreślił nie tylko specyficzny, głęboki sposób wypowiedzi Camusa, jego pasję samochodową, lecz także zamiłowanie do kobiet, chociaż oczywiście nie dowodzi to wytrwałych
kwerend bibliotecznych i wielu odbytych wywiadów przy
przygotowaniu się do ukazania wizerunku Camusa. Moim
zdaniem postać Camusa uwiarygodnia ukazanie go jako mężczyzny o smutnym spojrzeniu i tajemniczym głosie, który tak
bardzo podobał się kobietom. Jego wizerunek byłby zdecydowanie bardziej podręcznikowy, gdyby obok rozmów z intelektualistami nie prowadził rozmów z kobietami, tak dla niego
przyjemnych. Oczywiście, Parowski nie sugeruje, jakoby pisarz wolał przebywać w towarzystwie kobiet i z nimi rozmawiać – w sposób nieco zabawny opisuje natomiast jego urok,
któremu oprzeć się nie potrafią i kobiety, i mężczyźni. A szeroka korespondencja Camusa, z której czerpał Olivier Tood, pisząc
biografię pisarza, niejednokrotnie ujawnia, że pisarz często
obdarzał uczuciami kilka kobiet w tym samym czasie51.
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Ibidem, s. 63.
J. Kuisz, Szalenie przystojny antykomunista. 100 lat Alberta Camus, [on-line:] <http://kulturaliberalna.pl/2013/11/05/kuisz-szalenieprzystojny-antykomunista-100-lat-alberta-camus/>, (15.03.2015).
> 51 Por. O. Todd, op. cit., s. 233.
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[…] wątki kłaniają się służebnie głównej osi fabularnej, którą
jest warszawskie życie nocne. Burza to powieść kawiarniana –
na wzór Gry w klasy. U Julio Cortazara [hiszpańskojęzycznego pisarza – J.R.] bohaterowie »chodzili i rozmawiali« po ulicach Paryża i Buenos Aires. I tutaj deszcze zalały Polskę tylko po to, żeby
bohaterowie mogli »chodzić i rozmawiać« po ulicach Warszawy”52 – pisze krytyk literacki, Krzysztof Głuch. Dlatego nie należy
się dziwić, że Camusa i Witkacego, razem, spotykamy w jednej
z warszawskich restauracji. Uśmiechnięty Witkacy wstaje od stolika, zostawia przy nim Marlenę Dietrich, prosi na bok generała
Bolesława Wieniawę-Długoszowskiego i zwierza mu się, że gdyby nie wojna i zmiany, które przyniosła, pewnie dawno by nie żył
i że Francuz, Camus, realizuje w Paryżu ten sam plan artystyczny,
co on w Zakopanem, interesuje się czystą formą i jest zainteresowany wymianą spektakli teatralnych53. W Warszawie 1940 roku
spełniają się aspiracje Polaków, ale – jak mają się do siebie czysta forma i teatr Alberta Camusa? Jak je pogodzić?
Camusa, w jego „drodze teatralnej”, obranej po zrezygnowaniu z uprawiania teatru agitacyjnego, przede wszystkim interesowała potrzeba wielkiego uogólnienia i intelektualnej metafory, potrzeba wieloznacznej jednolitości, o której mówił
reżyser Jacques Copeau54. Camus pragnął nade wszystko teatru
zdolnego do budzenia ludzkich sumień, jako moralista widzący w roli odegranej przez aktora na deskach scenicznych symbol
ziemskiego powołania człowieka, utożsamiał problem moralny
ze zmaganiem dramaturga o kształt własnego dzieła. Wszystkie zamierzenia teatralne Camusa prowadziły nieodmiennie do
jednego celu, do spotkania widza z samym sobą, do odesłania go w świat pytań moralnych i filozoficznych55. Aktor ucieleśnia prawdę, że nie istnieje granica pomiędzy tym, czym człowiek jest, a tym, czym chce być56. Dla Witkacego zaś „aktor nie
52

K. Głuch, Fantastyka kulturoznawcza, [on-line:] <http://czaskultury.
pl/e/index.php?mod=txt&k=czytanka&id=67>, (15.03.2015). Tekst ukazał się także w „Czasie Kultury” 2010, nr 4, s. 133–136.
> 53 Por. M. Parowski, op. cit., s. 262.
> 54 Por. A. Falkiewicz, Teatr Alberta Camus, [w:] Program teatralny, Kaligula, reż. G. Pampiglione, Teatr Polski, red. Hanna Sarnecka-Patryka, Wrocław 1970.
> 55 Por. ibidem.
> 56 Por. A. Camus, Komedia, [w:] idem, Eseje, wybór i tłum. J. Guze, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, s. 160.
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powinien rozumieć sztuki w tym znaczeniu jak dawniej, tzn. po
zrozumieniu dokładnym fabuły starać się postawić siebie w położeniu życiowym postaci w niej występujących. Powinien tylko starać się odczuć sztukę pod względem formalnym […]”57.
Trudno znaleźć bardziej przeciwstawne modele twórczości teatralnej niż te Camusa i Witkacego. Dla Camusa to treść miała
największe znaczenie, była jasna, była ilustracją myśli i problematyki twórczej autora – według czystej formy treść dzieła ma
niewielkie znaczenie i może być zupełnie dowolna, natomiast
istotnym składnikiem staje się forma. Jej dziwność, nieliniowość
i brak harmonii mają wstrząsnąć odbiorcą, skonfrontować go
z nieznanym i zmusić do głębszych przeżyć. Camusa nigdy nie
interesowała forma – wskazywano zresztą na jego nikłe umiejętności kreowania świata w obrębie dramatu, liczyła się tylko
treść, treść i znaczenie słów ten dramat podtrzymujących. Wedle Witkacego zaś dzieło ma przede wszystkim oddziaływać „poprzez strukturę elementów i jakości artystycznych, a nie poprzez
to, co przedstawia sobą tak zwana treść”58. Camus nigdy nie zrywał z realizmem i naturalizmem, co postulował Witkacy, żadne
z jego dzieł nie opiera się na przypadkowej tematyce oraz w żadnym nie występuje odrzucenie następstwa logicznego poszczególnych scen, deformacja, brak chronologicznych następstw
w fabule, odrzucenie praw psychologii, biologii i etyki59.
Odstawmy teraz na chwilę, zasugerowane tu tylko, rozbieżności pomiędzy „teatrem” Witkacego i Camusa – skoro żyje
Witkacy, Camus może uprawiać „czystą formę”. Powróćmy na
chwilę do fragmentów „teatralnej biografii” tego drugiego.
W 1938 roku w związku z pracą pisarza w nowym zespole, teatrze L’Équipe, odmiennym od poprzedniego, powstała pierwsza
wersja Kaliguli Camusa, dramat Kaligula graczem, odmienna od tej,
opublikowanej w Paryżu 1943, a w Polsce w 1956 roku, która była
szeroko dyskutowana w polskiej prasie60. Zachowanie młodego cesarza, buntującego się przeciwko śmierci swej siostry i kochanki Drusilli, popadającego w erotyczne ekstazy zmieniające się w napady
57
S.I. Witkiewicz, Nowe formy w malarstwie. Szkice estetyczne. Teatr,
Warszawa 1974, s. 355.
> 58 Słownik literatury polskiej XX wieku, red. M. Pytasz, Videograf II, Katowice 2001, s. 221.
> 59 Por. S.I. Witkiewicz, O czystej formie, Biblioteka Zet, Warszawa 1932,
s. 3–36.
> 60 Por. A. Camus, Caligula, tłum. W. Natanson, „Dialog” 1956, nr 7.
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szału, musiało oburzyć tych, którzy na co dzień doświadczali okrucieństw hitleryzmu61, to jest przyjaciół, którym pisarz przedłożył rękopis – w związku z czym postanowił dokonać przeróbek sztuki, jak
sam miał wyznać,„sprzecznych z jego własnymi poglądami”62 i dopiero w 1943 roku Kaligula stał się władcą absolutnym, a kontekst
okrucieństwa władzy umocniła recepcja sztuki odgrywanej w Paryżu. Dlatego w 1940 roku, w świecie rzeczywistym, podczas jakiejkolwiek rozmowy Camus nie mógłby odwoływać się do postaci Kaliguli ze swojej sztuki, porównywać go z Hitlerem, ani pytać:
„co mogli, co powinni zrobić rzymscy senatorzy, by szalona kanalia
nie sięgnęła po władzę nad ich światem i nie zaczęła go zmieniać na
swoją modłę”63. Pamiętajmy jednakże, że w Burzy współpraca Witkacego z Camusem ma głębszy, nostalgiczny sens. Gdyby nie nasza
historyczna klęska,„Polska byłaby na afiszu i naprawdę wiele z tych
spotkań [opisanych w powieści – J.R.] doszłoby do skutku. Mielibyśmy o czym rozmawiać, polska sztuka, literatura, filozofia, logika,
wszystko to w dwudziestoleciu po prostu eksplodowało i w 1939
zostało zamordowane”64– wyjaśniał Maciej Parowski.
Warszawski „człowiek zbuntowany”?
Camus sądził, że po śmierci pisarza zbyt wielkie znaczenie
przypisywane jest jego twórczości, podobnie jak śmierć zwykłego człowieka sprawia, że przeceniamy jego rolę65. Parowski,
piszący w świecie, w którym Camus zginął tragicznie, nie wyolbrzymia zalet zmarłego, wypracowuje wręcz jego krytyczny wizerunek. Igrając z czytelnikiem, dopuszcza przeinaczenia,
wymagając od odbiorcy, aby sprawdził, co mija się z prawdą66.
Nie mam wątpliwości co do tego, że autor musiał świadomie
zignorować chronologię twórczości Camusa, a jego wizerunek
przedstawiony przez Parowskiego idealnie pasuje do tezy, że „historie alternatywne równie mocno bazują na tkance przeszło61

Por. Ch. Valentini, Camus i 2 x Caligula, [w:] Program teatralny, Kaligula, reż. J. Zegalski, Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego, Katowice
1988, s. 8.
> 62 B. Sęk, Powrót do źródeł, czyli romantyk, [w:] Program teatralny, Kaligula,
reż. J. Zegalski, Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego, Katowice 1988, s. 7.
> 63 M. Parowski, op. cit., s. 289.
> 64 W. Sedeńko, Drugi wywiad z Maciejem Parowskim 2009, [on-line:] <http://www.sedenko.pl/2011/02/01/drugi-wywiad-z-maciejemparowski-2009/>, (15.03.2015).
> 65 Por. A. Camus, Notatniki, [w:] idem, Eseje…, op. cit., s. 442.
> 66 Por. P. Krzywak, op. cit., s. 177.
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ści, co na teraźniejszości”67 i jakiekolwiek pisanie o historii jest
równocześnie pisaniem o naszej teraźniejszości. Dlatego portret Camusa taki, jaki namalował Parowski, jest portretem, który nie mógłby powstać w żadnym innym czasie. Postać Francuza
jest ilustracją recepcji jego twórczości i postrzegania jego postaci w Polsce od końca połowy XX wieku. Historycy literatury rekonstruują często całe życie człowieka na podstawie jednego
tekstu, który go gloryfikuje bądź kompromituje. Ale ten sposób
opisania Camusa, jaki wybrał Parowski, nie jest mimo wszystko uproszczeniem. Autor daje czytelnikowi do zrozumienia,
że przede wszystkim podejmuje się oryginalnej kreacji, której
właściwe zrozumienie jest zależne najbardziej od świadomości
oscylowania między alegorycznością oraz symbolizmem68.
Postać Camusa jest odrobinę satyryczna – w jej kreacji upatruję drwiny z wiary w czystość moralną intelektualistów, ale
zarazem obrony posłannictwa literatury. Paradoksalnie dzięki
temu, że Parowski przejaskrawia pewne cechy kojarzone z Camusem, jak powodzenie wśród kobiet czy uwielbienie motoryzacji, to jego intelektualne wynurzenia nie rażą patosem, a nawet Francuza uwiarygodniają. Jeden z recenzentów pisze, że
„nie unika przy tym Parowski zauważalnego profilowania postaci – pewne z nich są wyraźnie naszkicowane jako bohaterowie negatywni, inne tylko naznaczone słabostkami i śmiesznostkami, ale są i takie wyraźnie wyidealizowane. Może i jest
to pewne złamanie komiksowo-migawkowej konwencji, może
nawet zbyt szybko można zauważyć czarno-biały klucz takiej
stylizacji, jednak muszę przyznać, że czuć, iż Parowski szkice te
wykonał z przekonaniem i w konkretnym celu”69. Polskę z Burzy zamieszkują tylko wielkie osobowości – Camus jest jedną
z nich. Krytyk Michał Cetnarowski uważa, że jako literatura Burza nie jest wolna od wad, ale jeśli potraktować ją jako modlitwę, jest „płomienna i prawdziwa”70.
Z książką Parowskiego można „gdybać” nie tylko nad historią polityczną, ale także nad historią literatury, zanurzyć
67
N. Lemann, Podobni – niepodobni. »Muza dalekich podróży« Teodora
Parnickiego i »Lód« Jacka Dukaja jako przykład dwóch sposobów alternatywizacji historii, „Porównania” 2012, nr 10, s. 178.
> 68 Por. P. Krzywak, op. cit., s. 177.
> 69 M. Rybicki, op. cit.
> 70 M. Cetnarowski, Burza w raju, „Czas Fantastyki” 2010, nr 2, s. 55–56.
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się na moment w świecie książek, których nie ma. Jednak,
jeśli okupacja niemiecka, potem radziecka, Czerwiec ’56,
Marzec ’68 czy Grudzień ’70 nigdy by się w Polsce nie wydarzyły, to Hitchcock uczyłby się od Lejtesa i Chwistka71, a Camus od Witkacego – i oczywiście sam wizerunek autora Dżumy w naszym kraju byłby też inny. Po II wojnie światowej dla
intelektualistów z Europy Środkowo-Wschodniej Albert Camus był „jasnym punktem na francuskim firmamencie »pisarzy zaangażowanych«”72. Antykomunista, do czego dotarł
nie tylko na drodze intelektualnych spekulacji, działacz antyfaszystowskiego ruchu oporu, do którego zwracali się listownie pisarze Czesław Miłosz73, Józef Czapski74 czy Witold

71
Por. B. Kajtanowska, Cały świat w Warszawie, [on-line] <http://katedra.nast.pl/art.php5?id=4902>, (15.03.2015).
> 72 J. Kuisz, op. cit.
> 73 Kserokopie listów Alberta Camusa do Czesława Miłosza, wykonane
przez tego drugiego, znajdują się w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie. Teksty Miłosza, gdzie pisarz wspomina o korespondencji z Francuzem: Pożegnanie Alberta Camus i Camus w różnych odsłonach przedrukowane zostały w książce: C. Miłosz, Życie na wyspach, Wydawnictwo Literackie,
Kraków 1977.
> 74 W Archiwum Józefa Czapskiego, działającym przy Polskim Radio, odsłuchać można wspomnienia artysty na temat korespondencji z Camusem,
[on-line:] <http://www.polskieradio.pl/149>.
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Gombrowicz75. W Polsce recepcja dzieł autora Dżumy łączy
się z okresem odwilży 1956 roku, a z okresem Solidarności
nieodłącznie wiąże się jego Człowiek zbuntowany. To dlatego mamy Camusa z takimi, a nie innymi słowami na ustach
w powieści, której akcja rozgrywa się w 1940 roku. Camus
jest u Parowskiego bohaterem świata, który nie zaznał ani
Holokaustu, ani zimnej wojny. Ale czy jego przemyślenia,
które niejednokrotnie nam przedstawia w Burzy, tezy rzeczywiste, zaczerpnięte przez Parowskiego m.in. z Człowieka
zbuntowanego, w ogóle miałyby szansę zaistnieć, gdyby nie
ten świat niealternatywny?
An abstract
Joanna Roś, Albert Camus in ‚Burza. Ucieczka z Warszawy ’40 by Maciej Parowski
The draft is an evidence of a certain literary confrontation
in which the authoress goes back to Burza. Ucieczka z warszawy´40 by Maciej Parowski and analyzes present in it citations
from Albert Camus’ works.
75

Por. W. Gombrowicz, Kronos, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2013,
s. 167. Jeden z listów Camusa do Gombrowicza jest dostępny w wersji zdigitalizowanej, [on-line:] <http://brbl-dl.library.yale.edu/vufind/Record/3522286?image_id=1041415>, (15.03.2015).
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MOCKUMENTY. MIĘDZY DOKUMENTEM A FIKCJĄ
Agnieszka Zwiefka

Fikcyjne filmy udające rzeczywistość lub dokumentalne
w formie zapisy rzeczywistości stwarzanej na potrzeby konkretnego projektu – prób zdefiniowania mockumentów jest
wiele, podobnie jak prób nazwania tego fenomenu: „fałszywy
dokument” (faux documentary) (Francke, 1996), „pseudo-dokument” (pseudo-documentary), „cinema verite z przymrużeniem oka” (cinema verite with a wink) (Harrington, 1994), „cinema-un-verite” (Ansen, 1997), „naciągany dokument” (spoof
documentary), „quasi-dokument” (quasi-documentary) (Neale, Krutnik, 1990) czy „mock-documentary” (Roscoe, Hight,
2001). Jednak ze wszystkich propozycji najbardziej w literaturze naukowej przyjął się termin mockument.
Najczęściej określa się tak filmy wykorzystujące konwencję
filmu dokumentalnego do stworzenia fikcyjnej rzeczywistości
lub przedstawienia ludzi, którzy nigdy nie istnieli, czy wydarzeń, które nigdy nie miały miejsca. Już w tym momencie pojawiają się pierwsze pytania: co to jest rzeczywistość i gdzie
jest jej granica? Pytanie nie bez znaczenia, gdyż w próbach
definicji samego filmu dokumentalnego słowo to pojawia się
najczęściej, już od pierwszych prób definicji gatunku stworzonych przez Johna Griersona w 1926 roku w odniesieniu do filmu Roberta Flaherty’ego Nanook of the North (Nanuk z Północy). Jego definicja filmu dokumentalnego jest na język polski
tłumaczona jako „twórcza interpretacja rzeczywistości”1. Czym
jednak jest rzeczywistość i jak dalece posunięta może być jej
twórcza interpretacja? Warto w tym momencie przywołać oryginalną definicję Griersona, która brzmi „creative treatment of
actuality” (a nie reality)2. Tym samym Grierson nie rości sobie
pretensji do odzwierciedlenia rzeczywistości, a jedynie zwraca
uwagę na realny (słowo actuality można przetłumaczyć jako
>
>
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2

M. Przylipiak, Poetyka kina dokumentalnego, Gdańsk 2004, s. 18.
P. Rotha, Documentary film, London 1952, s. 70.

realizm) charakter pokazywanych w filmie dokumentalnym
wydarzeń – zaznaczając jednocześnie, iż jest to realizm kreatywny, a zatem dopuszczający autorski punkt widzenia, niczym filtr zniekształcający „realne” wydarzenia i interpretujący
je przez pryzmat twórczej wrażliwości reżysera. Rzeczywistość
w filmie dokumentalnym można zatem określić jako rzeczywistość interpretowaną, przefiltrowaną.
Niejasność granic filmu dokumentalnego spowodowała, iż
jako jedyny gatunek filmowy doczekał się on oficjalnej definicji. W 1948 roku światowa organizacja World Union of Documentary sformułowała następującą definicję: „Przez film
dokumentalny należy rozumieć wszelkie metody rejestrowania na taśmie filmowej rozmaitych aspektów rzeczywistości
interpretowanych bądź jako faktycznie sfilmowane, bądź też
jako jej wiarygodna i usprawiedliwiona rekonstrukcja”3. W ten
sposób granice filmu dokumentalnego zostały (zresztą nie po
raz ostatni) poszerzone o paradokumentalne zdjęcia, w ramach których np. rekonstruowano wydarzenia. Tym samym
otwarto drogę do fikcjonalizacji przekazu dokumentalnego,
wprowadzenia w jego ramy gatunkowe zabiegów kreacyjnych
dających większą swobodę wypowiedzi artystycznej.
Pierwsi dokumentaliści, tacy jak Robert Flaherty, rozumieli, że każdy zapis filmowy ma znamiona kreacji, nigdy nie jest
pełnym odzwierciedleniem rzeczywistości. Jak powiedział Jean-Luc Godard: „Każdy montaż jest kłamstwem”. Poprzez wykorzystanie konkretnych ujęć spośród setek, tysięcy dostępnych, zdecydowanie się na dominującą tonację wizualną
filmu (nieraz „kolorującą” otaczającą nas rzeczywistość, nadającą jej nieobecne dotychczas odcienie), rodzaj montażu, który narzuca interpretację (choćby sekwencyjność scen, których
>
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M. Hendrykowski, Słownik pojęć filmowych, Poznań 1995, s.
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znaczenie, a zarazem znaczenie przedstawianej w nich rzeczywistości może się znacząco różnić w zależności od miejsca
w filmie), po tak oczywiste zabiegi jak selekcja niektórych tylko wątków, niektórych wydarzeń i sytuacji z całego bogactwa
świata rzeczywistego.
Inscenizacja, ingerencja w świat przedstawiony jest elementarną częścią filmów dokumentalnych – jak choćby
w przypadku Nanuka z Północy Roberta Flaherty’ego – opowieści o życiu Eskimosa. Reżyser filmu nie tylko dobierał kostiumy głównego bohatera, które miały mieć bardziej „pierwotny” wygląd niż noszone na co dzień przez Nanuka, ale
i wyposażył go w broń, z której na co dzień Eskimosi już nie
korzystali, a w roli rodziny Nanuka obsadził osoby z nim niespokrewnione, lecz najlepiej prezentujące się przed kamerą.
Całkowicie inscenizowana była również słynna końcowa scena filmu Echa mrocznego imperium Wernera Herzoga, kiedy
w opustoszałym zoo w stolicy Republiki Środkowoafrykańskiej
Bangui stoi jedna klatka, a w niej samotny szympans, któremu
reżyser daje papierosa. Ta „kreatywna interpretacja” filmowanego świata nabrała wręcz wymiaru symbolicznego – ukazując uzależnienie i ubezwłasnowolnienie kraju pod rządami Bokassy. Mockumenty idą jednak o krok dalej i, zamiast ukrytych
form kreacji, oferują nam kreację jawną, choć niekiedy odkrywaną dopiero pod koniec filmu.
Za prekursora współczesnych mockumentów można uznać
Orsona Wellesa i jego słuchowisko radiowe z 1938 roku, Wojna
światów, opisujące nalot Marsjan – fikcyjne wydarzenie, które, przedstawione jako reportaż, wywołało zbiorową panikę,
łącznie z próbami ucieczki mieszkańców miasta. Welles wykorzystał w swoim słuchowisku środki kojarzone z prezentacją
faktów (jak schemat programów informacyjnych nadawanych
„na żywo”, wypowiedzi naocznych świadków) do przedstawienia fikcyjnej historii.
Za pierwszy filmowy mockument uchodzi jednak zrealizowany dopiero w 1964 roku A Hard Day’s Night Richarda Lestera, film o jednym dniu z życia Beatlesów. Reżyser, zanim napisał scenariusz, spędził z członkami zespołu dużo czasu, bacznie
się im przyglądając, przysłuchując się rozmowom, tak aby
dialogi w późniejszym, jak najbardziej fikcyjnym filmie, sprawiały wrażenie dokumentalnego zapisu. Dopiero w latach 80.
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mockumenty stały się znaczącym nurtem w kinematografii
– m.in. za sprawą filmu Oto Spinal Tap (1984) Roba Reinera,
opowieści o fikcyjnym heavymetalowym zespole, w którego
istnienie uwierzyli widzowie – do tego stopnia, że „fikcyjny”
zespół wraz z „fikcyjnym” repertuarem doczekał się jak najbardziej rzeczywistego koncertowego tournee.
Mockumenty najczęściej wykorzystywane są jako parodia,
prześmiewcza prezentacja poważnego tematu, ale także forma niebezpośredniego zwrócenia uwagi na nurtujące artystów aktualne problemy. Zresztą w języku angielskim słowo
mock oznacza „wyśmiewać”, „drwić”. Manipulacja elementami
rzeczywistości, paradoksalnie, według twórców mockumentów, służy do ukazania prawdy, zdemaskowania ukrytego problemu i skłonienia widza do refleksji nad jak najbardziej realnymi wydarzeniami, zjawiskami. Mockumenty bardzo często
poruszają kwestie również samej istoty tworzenia filmów dokumentalnych, jak choćby w klasycznym przykładzie – filmie
Człowiek pogryzł psa (1992) w reżyserii Rémy Belvaux. Stylizowany na kino bezpośrednie (ang. direct cinema) film korzysta z typowo dokumentalnych środków po to, by je zdemaskować, a nawet ośmieszyć, wydrwić, pokazać widzom poniekąd
mechanizmy stojące za tworzeniem filmów. W filmie śledzimy losy seryjnego mordercy, którego zbrodnie rejestruje ekipa filmowa towarzysząca bohaterowi niemal na każdym kroku, przeprowadzająca z nim wywiady. Człowiek pogryzł psa
podaje w wątpliwość bezkrytyczną wiarę w możliwość nieingerencji w obserwowaną rzeczywistość, a także naiwną wiarę
widzów w oglądanie rzeczywistości „takiej jaką jest”, nieprzefiltrowanej czy (posługując się terminem od dziesięcioleci opisującym kino dokumentalne) „prawdziwej”. W filmie twórcy,
co charakterystyczne dla większości mockumentów, wyśmiewają paradygmat „muchy na ścianie” – nieinwazyjnej obecności kamery, która niczym mucha nie zwraca na siebie uwagi, nie wpływa na rzeczywistość, a jedynie ją podgląda, jest
przezroczystym pośrednikiem między widzem a rzeczywistością. Mockumenty z założenia tworzą alternatywne światy –
im bardziej nieprawdopodobne, a równocześnie wiarygodnie
i konsekwentnie przedstawione, tym lepiej.

Wiarygodność mockumenty zawdzięczają wykorzystaniu
konwencji i środków stylistycznych tradycyjnie przypisywanych filmom dokumentalnym, jak:
• głos narratora zza kadru (tzw. voice-over),
• archiwalne zdjęcia (uwiarygadniające opisywane wydarzenia),
• wypowiedzi ekspertów czy naocznych świadków,
• zachowanie związku czasoprzestrzeni.
Jednak bardzo często konwencje te wykorzystywane są
w sposób groteskowy, rzadko kiedy obecny w filmach dokumentalnych – jeżeli wywiady, to na ogół długie i męczące
(mające tym samym uwiarygodnić fikcyjną historię). Często
w mockumentach pojawiają się sytuacje bezsensowne, a humor wynika z absurdalnych, przypadkowych zbitek dialogów
czy obrazów.
Wizyta Micheala Madsena jest przykładem tego, jak daleko może posunąć się dokumentalista w kreacji. Film opowiada o tym, co stałoby się, gdyby na ziemi wylądowała nieznana
dotychczas, inteligentna forma życia, czyli istoty pozaziemskie. Jednak tak naprawdę jest refleksją o nas samych, naszych lękach i marzeniach – lustrem, które reżyser stawia
przed istotami ziemskimi. W Wizycie zamieszczono wywiady z politykami, prawnikami i wojskowymi, w tym z pracownikami utworzonego w latach 50. biura ONZ do spraw pozaziemskich. Odsłaniają oni kulisy procedur, które przygotowano
na wypadek, gdyby odwiedzili nas kosmici, ale także tłumaczą istotom pozaziemskim (zwracając się do nich bezpośrednio, patrząc prosto w obiektyw kamery) nasz świat i zjawiska
na nim występujące, takie jak: wojna, obsesja kontroli, kolonizacja mniej rozwiniętych cywilizacji przez bardziej zaawansowane. „Choć dzieło duńskiego reżysera zakrawa na wytwór
bujnej wyobraźni, zyskuje zaskakująco solidne oparcie w rzeczywistości”4 – napisał w recenzji filmu krytyk, Piotr Czerkawski, tym samym trafnie ukazując sedno mockumentów.
Paradoksalnie bowiem, dzięki zniekształceniu rzeczywistych
wydarzeń, czy też wprowadzeniu scen całkowicie fikcyjnych,
mockumenty sprawiają, że dowiadujemy się o wiele więcej na
temat współczesnego świata i nękających go problemów niż
4
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dzięki tradycyjnym formom dokumentalnym z ich formalnymi
ograniczeniami.
Choć Wizyta różni się od większości innych filmów z pogranicza mockumentu (zwrot „z pogranicza” został użyty w tym
kontekście celowo, gdyż mockumenty nie mają jasno sprecyzowanych gatunkowych granic i jako twórczość hybrydowa, w trakcie nieustannej transformacji, dopuszczają wiele
modyfikacji), w przypadku filmu Madsena widz już od samego początku wie, że ma do czynienia z kreacją. Autorzy filmu
poprzedzili go napisami, w których dziękują ekspertom i naukowcom za udział w tej „symulacji”, a narrator w pierwszych
minutach filmu oznajmia: „Ten film dokumentuje wydarzenie,
które nigdy nie miało miejsca”5.
Oprócz tradycyjnych narzędzi filmu dokumentalnego, takich jak wywiady (tutaj zgodnie z poetyką mockumentów wykorzystywane w postaci lekko prześmiewczej, również w momentach, gdy udzielający wywiadów wydają się niepewni
tego, co mówią, zawieszają głos, jąkają się), w filmie występują również daleko odbiegające od poetyki dokumentu sekwencje zdjęć ludzi idących ulicami sfilmowanych w ekstremalnym
spowolnieniu, jakby zastygłych w miejscu, jedynie z powiewającym na wietrze kosmykiem włosów lub szalem. Podkreśla to
jeszcze bardziej efekt lustra, w którym to my sami przyglądamy się sobie: Ziemianom, ze wszystkimi naszymi pozytywnymi i negatywnymi stronami, a (fikcyjna) wizyta kosmitów jest
jedynie pretekstem do głębszej (dokumentalnej) refleksji nad
stanem naszego społeczeństwa. Madsen odnosi się do wysłania w kosmos statku Voyager, który zawierał nagranie dla potencjalnych istot pozaziemskich z powitaniem w 55 ziemskich
językach, fotografiami z całego świata, muzyką i informacjami
o budowie naszych ciał. W nagraniu tym jednak nie zamieszczono informacji na temat wojen i zdolności naszej cywilizacji do niszczenia siebie nawzajem. Wydarzenie to zostało przez
reżysera wykorzystane jako pretekst do wytłumaczenia istotom pozaziemskim, czym jest wojna, dlaczego ludzie zabijają
w imię pokoju, a zatem dyskurs został przeniesiony na zupełnie inny poziom, mówiąc więcej o naszym świecie niż jakikolwiek zapis „rzeczywistych” wydarzeń.
>
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Te dwa poziomy narracji, choć w o wiele bardziej rozrywkowy sposób, widoczne są również w postaci jednego z najpopularniejszych i najbardziej kontrowersyjnych mockumentów – w Boracie (pełen tytuł: Borat. Podpatrzone w Ameryce,
aby Kazachstan rósł w siłę, a ludzie żyli dostatniej), nazywanego również mockumentalną komedią. Brytyjski komik Sacha
Baron Cohen wcielił się w rolę Borata Sagdiyeva, fikcyjnego
dziennikarza z Kazachstanu, który podróżuje po Stanach Zjednoczonych, wchodząc w jak najbardziej rzeczywiste interakcje
z amerykańskim społeczeństwem: uczestniczy w paradzie gejów, rozmawia z amerykańskimi feministkami i republikańskimi politykami, a do elitarnego klubu zaprasza afroamerykańską prostytutkę, wywołując tym samym obyczajowy skandal.
Udając naiwnego, nieznającego amerykańskich realiów dziennikarza z dalekiej prowincji, dociera jednak do prawd o współczesnej Ameryce – wciąż istniejącym rasizmie, braku tolerancji, snobizmie, powierzchowności relacji międzyludzkich.
Film był wielokrotnie krytykowany za powielanie stereotypów i zniekształcanie faktów (jak sekwencje mające imitować kazachstańską wioskę nagrywane w Rumunii, gdzie okoliczni mieszkańcy zamiast po kazachsku mówią po rumuńsku
i cygańsku, a sam Sacha Baron Cohen w języku polskim i po
hebrajsku), ale przecież nie o fakty w dosłownym rozumieniu
w mockumentach chodzi, raczej o ukazanie głębszej prawdy
o społeczeństwie.
Podobny mechanizm możemy zaobserwować w filmie Czeski sen (reż. Vít Klusák i Filip Remunda) – będącym refleksją na
temat konsumpcyjnego społeczeństwa postkomunistycznych
Czech. Autorzy filmu zrealizowali kampanię reklamową dla
nieistniejącego supermarketu, który według spreparowanych
przez nich medialnych informacji miał być niebawem otwarty w dzielnicy Pragi, w której już wówczas istniały dwa wielkie
supermarkety. Mockument jest zapisem działań jego twórców
podczas całej kampanii, w zgrabny sposób dekonstruującym
próby manipulacji społeczeństwem przez twórców kampanii
reklamowych. Twórcy demaskują mechanizmy działania reklamy, ale również łatwowierność podatnych na manipulację ludzi, którzy uwierzyli 200 tys. ulotek, 400 billboardom i setkom
fałszywych reklam telewizyjnych i radiowych. Hipermarket
zlokalizowano w pewnej odległości od najbliższej drogi tak, że
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osoby, które chciały do niego dotrzeć, musiały kilkaset metrów
przejść pieszo polną drogą. W rzeczywistości widziana z oddali
ściana była tylko rozwieszoną na rusztowaniach atrapą z wymalowanym logo rzekomej firmy Český sen. Scena ukazująca
tłumy ludzi, z niedowierzaniem i agresją reagujących na brak
zapowiadanego supermarketu i promocji związanych z jego
otwarciem, jest jednym z najbardziej przejmujących głosów
w debacie na temat konsumpcjonizmu postkomunistycznego
społeczeństwa zafascynowanego kolorowym światem supermarketów.
W konwencji mockumentu zrealizowany został również
inny czeski film – Rok diabła Petera Zelenki, opowiadający
o czeskim bardzie Jaromirze Nohavicy. W filmie prawie wszyscy „grają” samych siebie – zarówno sam Nohavica, poeta Karel Plihal, jak i wielu innych – wpisując się w konwencję filmów dokumentalnych. Ale już fabuła jest całkowicie fikcyjna,
z wplecionymi w codzienne problemy bohaterów i realia Czech
wątkami metafizycznymi, opowieściami o duchach. Film Zelenki jest metaforyczną historią upadku człowieka, poszukiwania Boga i sensu życia, a także opowieścią o mocy sztuki.
Historia rozpoczyna się, gdy Jaromir Nohavica u szczytu swojej
kariery trafia do kliniki odwykowej, gdzie spotyka innego alkoholika, Holendra, który w ramach terapii zaczyna nagrywać
film. Rok diabła balansuje na granicy między prawdą a fantazją, zwykłym i niezwykłym. Jeden z recenzentów nazwał
film Zelenki „prawdziwym kłamstwem”, tym samym być może
tworząc najlepszą definicję samego mockumentu.
Formułę mockumentu odnowił i na swój sposób zinterpretował również Banksy, legendarny twórca street artu i reżyser Wyjścia przez sklep z pamiątkami – filmu, który opowiada
o scenie streetartowej (w tym o samym Banksym), widzianej
oczami Thierriego Guetta, właściciela vintage’owego sklepu,
który obsesyjnie wręcz nagrywa swoje życie. Po tym jak, dzięki zaangażowanemu w działalność środowiska street art kuzynowi, nawiązuje kontakt m.in. z fascynującym go Banksym,
zaczyna nagrywać również nielegalne akcje artystów. Thierry
wszystkim zainteresowanym opowiada, że kręci wielki film
dokumentalny, ale tak naprawdę w ogóle nie jest nim zainteresowany. Chce sam tworzyć sztukę, przybiera pseudonim
Mr Brainwash i organizuje własną wystawę. Wykorzystując

dla promocji wypowiedzi Banksy’ego i sprytnie rozgrywając
media, robi ze swojej sztuki jedno z najgorętszych wydarzeń
sezonu w Los Angeles i sprzedaje swoje prace za miliony dolarów. W ten sposób Banksy w reżyserowanym przez siebie filmie obnaża zakłamanie świata sztuki, w którym wystarczy być
przedsiębiorczym, wymyśleć sposób na promocję i podczepić
się pod znanych twórców, by stać się modnym nazwiskiem sezonu.
Trudno jednoznacznie powiedzieć, czy w przypadku Wyjścia
przez sklep z pamiątkami mamy do czynienia z filmem dokumentalnym, czy też z typowym mockumentem. Granice prawdy i fikcji są tu całkowicie zatarte – choć film był nominowany
do Oscara w kategorii najlepszy dokument. Nie wiemy, czy filmowane przez Guettę akcje wydarzyły się naprawdę (oprócz
wystawy Mr Brainwasha, którą odnotowały amerykańskie
media). Nie wiemy, ile z wydarzeń było całkowicie wymyślonych i wyreżyserowanych przez Banksy’ego (a może ktoś inny
był reżyserem filmu?). Nie wiemy, kto w rzeczywistości jest
autorem sprzedawanych prac Brainwasha, a mimo to dowiadujemy się więcej na temat mechanizmów funkcjonowania
rynku sztuki niż z konwencjonalnych filmów dokumentalnych.
Warto w tym kontekście się zastanowić, jakie miejsce zajmują mockumenty w stworzonej przez Billa Nicholsa typologii podgatunków filmu dokumentalnego – wymienione przez
niego tryby reprezentacji (poetycki, objaśniający, uczestniczący, obserwacyjny, refleksywny i performatywny)6 do dziś są
jednym z najbardziej adekwatnych sposobów na pokazanie
bogactwa dokumentalistyki i niejednoznacznych granic gatunku. Tryb obserwacyjny stanowi de facto opis klasycznego
filmu obserwacyjnego, wywodzącego się z popularnej w latach 60. szkoły direct cinema: brak komentarza, brak wywiadów, autor filmu wydaje się niemalże nieobecny, jest jedynie
biernym obserwatorem. Kolejny z wymienionych przez Nicholsa trybów – objaśniający – jest odpowiednikiem bardziej
„telewizyjnych” form dokumentalnych z pogranicza publicystyki, gdzie główną rolę odgrywa narracja w postaci napisów czy lektora, a obrazy pełnią jedynie funkcję pomocniczą.
Te dwa tryby (i ich twórcy) do niedawna dominowały w filmie
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dokumentalnym, rywalizując ze sobą o miano tego „lepszego”, pełnoprawnego filmu dokumentalnego i z pobłażliwością
traktując pozostałe obszary dokumentalistyki.
Pozostałe z wymienionych przez Nicholsa trybów reprezentacji zdecydowanie wykraczają poza ramy gatunkowe
wytyczone przez dziesięciolecia prób definiowania filmu dokumentalnego, zwłaszcza w kontekście tak często wykorzystywanego w definicjach słowa „rzeczywistość”. Tryb poetycki
zakłada brak ciągłości montażowej czy relacji przyczynowoskutkowej, i skierowanie się w stronę eksplorowania skojarzeń, jakie wywołują obrazy, i poprzez ich odpowiednie zestawienie, rytm montażu, tworząc coś, co Nichols określa
mianem „medytacji obrazem”. W trybie uczestniczącym filmowiec z kolei staje się swego rodzaju aktorem społecznym,
nie jest już biernym obserwatorem, „muchą na ścianie”, lecz
uczestnikiem, który opisywanych wydarzeń doświadcza razem z ludźmi będącymi ich częścią (niczym antropolog uczestniczący w życiu obcej kultury). Dokument refleksywny idzie
o krok dalej, czyniąc relacje filmowca z widzami, a nawet samą
naturę filmu i języka filmowego, głównym tematem. Deklaracje o tym, czego widz będzie świadkiem, w jaki sposób dany
temat ujmie filmowiec (często w postaci bezpośrednich zwrotów do kamery), czynią ten tryb filmu dokumentalnego najbardziej zbliżonym mockumentom (jak w filmie Człowiek pogryzł psa). Również w przypadku trybu performatywnego
– podkreślającego subiektywne aspekty klasycznie obiektywnego dyskursu i kładącego nacisk na emocje – widać elementy wykorzystywane przez twórców mockumentów.
I choć mockumenty bardzo sprawnie posługują się kliszami znanymi z wszystkich trybów reprezentacji wymienionych
przez Nicholsa (jak choćby rola lektora czy wywiadów w trybie objaśniającym, czy też pozornie pozbawiona ingerencji
reżysera rzeczywistość w trybie obserwacyjnym), to właśnie
w trybach refleksywnym i performatywnym, których źródeł
nie bez przyczyny dopatruje się w latach 80.7, będących również początkiem mockumentów, znajdują najpełniejsze odbicie.
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Sam mockument nie jest jednak jednolity. Jak Jane Roscoe
i Craig Hight słusznie zauważają, potrzebne jest utworzenie
pewnego schematu różnicującego mockumenty wewnętrznie
i ukazującego rozmaite podejścia do tego, coraz bardziej popularnego i dynamicznie się zmieniającego, podgatunku filmu
dokumentalnego. Badacze proponują wyłonienie t r z e c h
s t o p n i m o c k u m e n t ó w , których czynnikiem różnicującym byłby „typ relacji tekstu8 z dyskursem rzeczywistym”9.
Pierwszy z wymienionych przez Roscoe i Highta stopni to p a r o d i a , polegająca głównie na „«przyjaznym» (czy też nie
celowo krytycznym) wykorzystaniu kodów i konwencji filmu
dokumentalnego”10. Celem tych mockumentów jest z reguły parodia kultury popularnej (jak choćby w słynnym Oto Spinal Tap), a środkiem uczynienie fikcjonalności przekazu czymś
oczywistym, wprowadzenie kontrastu między dokumentalną
formą a tematem filmu, między „racjonalnym a irracjonalnym,
między trzeźwą formą a absurdalnym bądź komicznym tematem”11. Celem tych mockumentów nie jest refleksja nad samą
naturą filmu dokumentalnego ani jego relacji z rzeczywistością, a charakterystyczne dla dokumentów środki są wykorzystane wyłącznie w celach estetycznych, po to, by osiągnąć
efekt komizmu. Niewątpliwie klasycznym przykładem tego
typu mockumentalnej narracji jest Borat.
Drugi z wymienionych przez badaczy poziomów – p o z i o m k r y t y k i – stawia już znacznie większe wymagania
mockumentom. Powszechnie kojarzone z filmem dokumentalnym kody i konwencje zostały tu wykorzystane nie jedynie
w celu uzyskania kontrastu między formą a treścią (i związanych z tym walorów rozrywkowych), lecz w celu poddania krytyce środków masowego przekazu i kultury popularnej, a zatem wywołania u widza krytycznej refleksji, której nie ma
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An abstract
Agnieszka Zwiefka, Mockumentary. Between a document and fiction
The article is an attempt to define the notion of mockumentary. The authoress tries to determine the borders of this
genre, convention and formal construction of such film texts
on the basis of mockumentaries analysis.

8

Tekst rozumiany jest w tym kontekście jako dzieło filmowe.
Type of relationship which a text constructs with factual discourse.
[tłum. A.Z.-C.], J. Roscoe, C. Hight, op. cit., s. 64.
> 10 Ibidem, s. 68.
> 11 The contrast between the rational and irrational, between a sober form
and an absurd or comic subject [tłum. A. Z. –C.], [w:] ibidem.

>
>

w przypadku poziomu parodii. Do tego poziomu moglibyśmy
zaliczyć Wizytę Madsena, która wykorzystuje formę wywiadów z ekspertami (w filmie dokumentalnym służących uwiarygodnieniu opowiadanej historii), nie tylko po to, by osiągnąć
efekt komiczny, lecz także by poddać refleksji to, jak łatwo
wierzymy w prezentowane nam przez „ekspertów” informacje.
Ostatnim i jednocześnie najbardziej skomplikowanym
z wymienionych Roscoe i Highta poziomów jest d e k o n s t r u k c j a , która polega na „wrogim wykorzystaniu estetyki
dokumentalnej”12, w celu obnażenia mechanizmów wykorzystywanych przez filmy dokumentalne. Tutaj sam film dokumentalny staje się tematem – jak choćby w Wyjściu przez sklep
z pamiątkami Banksy’ego.
Niezależnie jednak od poziomu narracji wspólna wszystkim
mockumentom jest gra z konwencją i dwuwarstwowość dyskursu – z jednej strony jest to udający dokumentalny zapis na
pozór rzeczywistych wydarzeń, z drugiej głębsza refleksja na
temat problemów otaczającego nas świata uzyskana dzięki
wyolbrzymieniu stereotypów. Mockumenty pełnią w kinematografii funkcję zbliżoną do tej, jaka przypisywana jest karykaturom w rysunku – nie tylko grają z konwencją, ale również z relacją prawda–fałsz, podważając dokumentalne mity
i ujawniając moc filmowej iluzji.

9

> 12 ‘hostile’ appropriation of documentary aesthetics [tłum. A. Z.-C.], [w:]
ibidem, s. 72.

FILMOWA PODRÓŻ NA POŁUDNIE.
O SYCYLIJSKIM POCHODZENIU GIUSEPPE TORNATORE
Ewa Baszak

Bycie marzycielem jest wielką wartością, ale i dużym
ograniczeniem Sycylijczyków. Marzyć to znaczy
pozwalać żyć wśród spraw, które są przeciwne
marzeniom. Może gdyby Sycylijczycy nie byli takimi
marzycielami, byliby wolni od mafii. Potrafią żyć źle,
bo potrafią jeszcze marzyć…1
Giuseppe Tornatore
Giuseppe Tornatore, jeden z czołowych autorów współczesnego kina włoskiego, twórca kameralnych dramatów (Czysta formalność, Malena) czy nostalgicznych, intymnych sycylijskich historii prostych ludzi (Cinema Paradiso, Sprzedawca
marzeń, Baaria, Wszyscy mają się dobrze) urodził się na Sycylii w Bagherii. Po zrealizowaniu Cinema Paradiso, w którym
daje upust uwielbieniu dla kina, został okrzyknięty kontynuatorem sztuki Felliniego2. Krytyka chętnie przywołuje to porównanie. Reżyser, co prawda, wzoruje się na mistrzu Fellinim,
ale należy zauważyć, że ma swój oryginalny styl. Portretuje
proste historie bohaterów, które stanowią bazę do ujawnienia uniwersalnych prawd o życiu. Historie opowiedziane w filmach Tornatore – wydawałoby się banalne – uczą wrażliwości
i szlachetności, czego niejeden widz poszukuje w kinie. Sam
reżyser podkreśla, że nawiązania do filmów Felliniego czy Viscontiego zauważają jedynie krytycy. Tornatore uwielbia mistrzów kina włoskiego, ale tylko parokrotnie użył świadomie
motywów znanych z innych ważnych filmów. Jakie jest więc
kino Giuseppe Tornatore?

1

D. Aiello, L’uomo delle stelle. Tornatore, ovvero un sognofatto a Bagheria, „Quo Vadis” 1999, nr 1, s. 31.
> 2 S. Kołos, Giuseppe Tornatore. Kino w pierwszej osobie, [w:] Autorzy kina
europejskiego III, red. A. Helman, A. Pitrus, Kraków 2007.
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Włoska kinematografia przeżywała w latach 80. XX wieku
poważny kryzys. Kino artystyczne odgrywało coraz mniejszą
rolę w kulturze włoskiej. Filmy realizowane przez włoskich artystów nie zyskiwały międzynarodowego uznania3. Najmocniej odczuwali kryzys wielcy mistrzowie: Michelangelo Antonioni i Federico Fellini. Zrealizowali kilka ważnych produkcji,
ale był to – jak słusznie zauważa Tadeusz Miczka – raczej łabędzi śpiew. Wydawałoby się, że anemię kina włoskiego stara
się przerwać Giuseppe Tornatore. Swoją tęsknotę za kinem zobrazował w Cinema Paradiso, które otrzymało statuetkę Oscara. Włoscy krytycy i artyści filmowi byli pod wrażeniem. To
właśnie Cinema Paradiso zaspokoiło potrzeby Włochów, a nie
– jakby się na wówczas mogło wydawać – Ostatni Cesarz Bernarda Bertolucciego. Może dlatego, że film Bertolucciego był
zrealizowany w całości za granicą i dla angielskiego producenta4. Tym, co przyciągnęło uwagę widzów w Kinie Paradiso była
właśnie italianita’ 5.
Tęsknota i marzenia
Tornatore tęsknił za starym kinem tak samo jak Ettore Scola, który rok wcześniej zrealizował film Splendor. Film Scoli to
opowieść o właścicielu kina na prowincji, który wspomina czasy, kiedy prości mieszkańcy oglądali arcydzieła kina światowego. Dla Scoli, podobnie zresztą jak dla Tornatore, „widzowie to
my wszyscy gromadzący się w ciemnych salach, aby razem
przeżyć pewne emocje, spotkać się z naszymi pragnieniami
i marzeniami oraz wzbogacić naszą pamięć”6. Z nostalgią powraca do przeszłości również bohater Kina Paradiso. Oscarowy
>
>
>
>

3
4
5
6

T. Miczka, Kino włoskie, Gdańsk 2009, s. 532.
Ibidem, s. 540.
Italianita’ (wł.) – włoskość, włoski charakter.
T. Miczka, op. cit., s. 539.
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film Tornatore jest nakręcony jako retrospekcja z dzieciństwa znanego reżysera zamieszkałego w Rzymie – Salavatore di Vito. Bohater otrzymuje wiadomość o śmierci Alfredo
– starego operatora w kinie, w rodzinnym miasteczku. Poznajemy historię małego Toto, który jest po trosze alter ego Tornatore7. Kinooperator Alfredo zaszczepił w nim miłość do kina.
To tam chłopak spędzał całe dnie, później zastępując starego
przyjaciela, gdy ten stracił wzrok w pożarze, który miał miejsce właśnie w Cinema Paradiso. Po trzydziestu latach Toto powraca do rodzinnego Giancaldo na pogrzeb przyjaciela. Wtedy też następuje zburzenie kina Paradiso, które bohater ogląda
z nostalgią. Przed tym uczuciem ostrzegał go Alfredo. Gdy Salvatore opuszczał Sycylię usłyszał od niego: „Nie wracaj, żadnej
nostalgii!”. Po pogrzebie otrzymuje od jego żony paczkę z filmem Tysiąc pocałunków. Były to połączone sceny „erotyczne”,
których proboszcz w Giancaldo zabraniał wyświetlać w kinie
Paradiso. Wzruszenie Salvatore uświadomiło mu sens zawarty
w testamencie Alfedo: „kino zawsze było i pozostaje snem dostarczającym ludziom prawdziwych wzruszeń i odrobinę rajskiego szczęścia”8.
Czym jest kino dla mieszkańców Giancaldo? Słusznie zauważa Anna Piotrowska, że Giuseppe Tornatore wskrzesza mit kina
jako sztuki jarmarcznej9, ale dostarczającej emocjonalnych przeżyć. Muzyka Ennio Morricone dodatkowo nasyca widza tęsknotą za tym, co odeszło. Sentymentalna historia Toto opowiada
o wrażliwości, która dzięki kinu mogła się rozwinąć. Zostaje ona
jednakowoż zniszczona, kiedy bohaterowi łamie serce pierwsza
miłość – Elena. W scenie początkowej filmu widzimy dorosłego
już Toto z kobietą, ale nietrudno zauważyć, że to tylko przelotny romans. Można wywnioskować, że już nigdy tak mocno się
nie zakochał. Zajął się pracą, odniósł duży sukces zawodowy10,
wrażliwość znajduje ujście tylko w filmach, nie w życiu. Pogrzeb

Alfredo przypomina mu dzieciństwo – raj utracony – w którym
kino wzbogacało jego egzystencję. Tornatore przyznaje, że najlepszy okres w swoim życiu – właśnie młodość – utożsamia
z miłością do kina. Czuł pewien rodzaj fascynacji, został uwiedziony przez jego magię i chciałby, żeby ten stan trwał w nieskończoność11. Kino jest dla reżysera „czymś doskonalszym od
naszego sposobu widzenia rzeczy i zjawisk (…) Pragniemy
pamiętać, zapamiętywać, ponieważ obrazy, które chcemy zachować, nie są dobrze utrwalone w naszym umyśle. Kino czyni to stosunkowo łatwo, przychodzi nam z pomocą”12. Dlaczego
Tornatore tak dosadnie ujmuje tęsknotę w Kinie Paradiso? Otóż
reżyser przez dziesięć lat nosił się z zamiarem nakręcenia tego
filmu. W tamtym czasie był już po realizacji swojego wielkiego
marzenia – nakręcił Camorristę, swój pierwszy film. Gdy rozpoczął zdjęcia do Kina Paradiso, te magiczne miejsca filmowe przeżywały kryzys. Sale kinowe zaczęto masowo zamykać. Tornatore
czuł, że traci grunt pod nogami. W momencie, kiedy on tworzy
opowieść o namiętności filmowej, ludzie przestają chodzić do
kina. Zastępują je telewizją. „Specyficzny stan ducha, w którym
się wówczas znajdowałem, znalazł swoje odzwierciedlenie na
ekranie”13 – przyznaje reżyser.
Gdy Toto wraca na Sycylię, analogicznie zachowują się
mieszkańcy jego miasteczka. Wybierają telewizję, stare kino
idzie do rozbiórki. Oskarowy film opowiada więc o końcu kina.
Salvatore po wielu latach powraca do miejsca, do którego tak
tęsknił, ale to nie jest już ta sama prowincja. Obyczaje uległy
zmianie, matka się postarzała, przyjaciel nie żyje. Pozostaje jedynie pamięć o tym, co było. Toto osiągnął swój cel – jest znanym reżyserem. Jednak czy to na pewno było to, do czego dążył? To jego przyjaciel wmawiał mu, że życie jest gdzie indziej.
„Wyjedź stąd, to przeklęta ziema!” A o czym marzył Alfredo?
Nigdy nie opuścił Giancaldo, choć wierzył, że gdzieś dalej na
północ jest lepszy świat. Starzec po wyjeździe Toto rzadko wy7
> W 2008 roku Izabela Jurkowska przeprowadziła obszerny wywiad chodził ze swojego pokoju. Jakie życie wiódł Salvatore w Rzyz Giuseppe Tornatore, który został opublikowany w kwartalniku; por. I. Jurmie? Po stracie pierwszej miłości już nigdy nie zdołał pokochać
kowska, Nie wiem, czy mogę nazwać się kinomanem, „Opcje” 2008, nr 2.
8
kobiety. Tęsknił za lepszym życiem, ale nie wiedział, jak mia> T. Miczka, op. cit., s. 540.
> 9 A. Piotrowska, Kino Paradiso – raj utracony, [w:] Panorama kina naj- łoby one wyglądać. O marzeniach traktuje też film Wszyscy
nowszego 1980–1995, red. B. Kosecka, A. Piotrowska, W. Kocołowski, Kraków 1998, s. 74.
> 10 W dłuższej wersji filmu Salvatore dostaje Oskara. Giuseppe Tornatore
niejako wywróżył sobie przyszłość tym filmem.
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I. Jurkowska, op. cit.
Ibidem, s. 36.
Ibidem, s. 38.

mają się dobrze. Bohater Matteo przyznaje, że „kiedy jest się
dzieckiem, chce się szybko dorosnąć, a kiedy jest się dorosłym,
chcemy znów być dziećmi”14. Koło się zamyka.
Nie sposób nie wspomnieć o kolejnym filmie włoskiego reżysera, Sprzedawcy marzeń, który nominowany był do Oscara
dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego15. To historia oszusta, który przyjeżdża z Rzymu na Sycylię, żeby zarobić na naiwności ludzi. Ogłasza casting do wielkiej produkcji, która ma
być rzekomo kręcona w stolicy. Oczywiście nie ma nic za darmo, mieszkańcy muszą wnieść opłatę, żeby móc uczestniczyć w projekcie. Byli to mężczyźni i kobiety w różnym w wieku i różnej profesji, a więc zarówno księża, jak i komuniści16.
Przed kamerą kolejno odgrywają scenki, opowiadają o swoim smutnym życiu i wierzą, że czeka ich wielka kariera. Tornatore ukazał ponury obraz włoskiej rzeczywistości powojennej. Łatwo było sprawić, żeby wszyscy uwierzyli, że zostaną
gwiazdami. Z przejęciem wchodzili w role bohaterów Przeminęło z wiatrem, nawet członkowie mafii przeżywali casting.
Wszystko po to, żeby na chwilę uciec do innego świata, świata kina. Wejście w rolę sprawiło, że otwierali się przed kamerą, licząc, że to odmieni ich los. Poruszająca jest zwłaszcza scena, w której mężczyzna, milczący od czasów wojny, przemówił
przed kamerą oszusta. Jak zauważa Sylwia Kołos, za kłamstwo
zapłacono mu wiarą w spełnienie marzeń.
Analizując marzenia i tęsknotę bohaterów, którzy występują w filmach Tornatore można dojść do wniosku, że często wyobrażenia o lepszym świecie istnieją tylko w ich wyobraźni. Na
swój sposób nieszczęśliwy był zarówno Salvatore, jak i Alfredo. Reżyser często podkreśla, że czysty, niewinny i prosty świat
jest widziany jedynie oczami dziecka. Stąd w jego filmach możemy obserwować świat z perspektywy Toto czy Renato. Tornatore twierdzi, że świat ich okiem jest bardziej tajemniczy,
niesamowity, także bardziej prawdziwy17. To, jak żyją dorośli,
interpretują w zupełnie odmienny sposób.
14

<http://www.apav.it/mat/tempolibero/cinemaematematica/societaitalianaproblematiche/stanno_tutti_bene.pdf> (10.03.2016).
> 15 <http://www.siciliafan.it/sicilia-cinema-luomo-delle-stellegiuseppe-tornatore/> (28.03.2016).
> 16 T. Miczka, op. cit., s. 606.
> 17 I. Jurkowska, op. cit., s. 37.
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Zarówno Sprzedawcy marzeń jak i Cinema Paradiso było
pewnym „rodzajem ubolewania, skargi, rodzajem wewnętrznego płaczu”18. „Film przestał być kinem i stał się biznesem”19.
„Prowincja umiera, bądź by przetrwać – zamienia się w miasto. Jej prawdziwy wizerunek ocalony zostaje tylko we wspomnieniach, jak fragmenty starych filmów”.
Projekcja „testamentu” po Alfredo pokaże Salvatore nowe,
nieznane okno na siebie i własną przeszłość20.
Druga miłość Tornatore
Dokonując analizy dzieł Tornatore, nie sposób nie wspomnieć o jego drugiej miłości obok kina, a mianowicie Sycylii.
Obecnie mieszka w Rzymie, ale dzieciństwo i wczesną młodość spędził w małej miejscowości Bagheria (po sycylijsku
Baaria). Już w filmie Cinema Paradiso nawiązuje do swojego miasta. Fikcyjne Giancaldo to sycylijskie Palazzo Adriano,
a plac, na którym jest usytuowane kino, to Piazza Umberto I.
W tym obrazie filmowym dostrzec można również miasteczko
w prowincji Trapani. Mowa o Poggioreale, gdzie Toto spaceruje z matką po miejscu bombardowania. Dziś uchodzi raczej za
miasto wymarłe21. Natomiast zdjęcia do filmu Ulisses zostały
nakręcone w Cefalù, w prowincji Palermo. Nie tylko Kino Paradiso zostało nakręcone w tym regionie. Takie filmy jak Baaria,
Wszyscy mają się dobrze, Malena czy Sprzedawcy marzeń to
również dzieła, które ukazują „sycylijskość”. Co jest tak szczególnego w tym miejscu? Tornatore podkreśla, że nie istnieje jedno oblicze tej ziemi. Jest to miejsce magiczne, niemalże
filmowe. „Jest jak główna ulica z miasteczkiem na Dzikim Zachodzie: z saloonem, bankiem, z podziałem na dobrych i złych.
Może dlatego łatwo nakręcić o niej film – bo łatwo tu stworzyć
takie mechanizmy narracyjne, które będą tu funkcjonować”22.
Twórcy urodzeni w tym miejscu zawsze do niego wracają. Jeśli
nie mogą fizycznie, robią to w swoich dziełach. „Sycylia to wyrok” twierdzili znani pisarze, m.in Luigi Pirandello, Leonardo
18

Ibidem, s. 38.
S. Kołos, op. cit., s. 248.
20
<http://wyborcza.pl/1,75475,14360992,Jaroslaw_Mikolajewski_o_Giuseppe_Tornatore__Sycylia.html#ixzz43XSy40BK> (21.03.2016).
> 21 <https://whoisafraidofbadmovies.wordpress.com/2014/11/26/cinema-paradiso-1988/> (10.03.2016).
> 22 I. Jurkowska, op. cit., s. 40.
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Sciascia, którzy także o niej pisali. To siła tradycji, kultury, wychowania czy edukacji, od których nie ma sensu uciekać. Mimo
że Sycylijczycy to z reguły osoby gościnne i pełne życzliwości,
„jest to miejsce bardzo zamknięte, więc w pewnym stopniu
łatwe do zrozumienia”23. Tornatore ukazuje ją taką, jaką jest.
Z całą swoją trudną historią, biedą czy mafijnymi porachunkami. To jednak nie mafia jest tematem jego filmów. To przede
wszystkim historie smutnych Sycylijczyków, którzy wciąż potrafią marzyć i na tych marzeniach opierają swoją przyszłość.
Tornatore zwraca uwagę też na ich lęki, fobie i fałszywe pragnienia. Alfredo uważa, że nie można spełnić marzeń na tak
małej wyspie, Matteo z Wszyscy mają się dobrze wmawia sobie, że jego dzieci, które wyprowadziły się z domu, rozproszywszy się po całych Włoszech, są szczęśliwe, a tytułowa Malena czeka na powrót męża. Filozoficzny liryzm24, który oplata
filmy zdobywcy Oscara dopełniają ekstremalne przeżycia wewnętrzne bohaterów. Stajemy się świadkami rodzinnych dramatów.
Sycylijskość
W poszczególnych obrazach Giuseppe Tornatore można
prześledzić losy bohaterów, którzy są związani z Sycylią. Bohater Matteo z filmu Wszyscy mają się dobrze jest wdowcem
i emerytem, który był bardzo przywiązany do swojej żony
i pięciorga dzieci. Dzieci dorastają i opuszczają Castelvetrano25, niedaleko Trapani, żeby poczuć smak kariery zawodowej na północy kraju. Nie wiedze im się jednak tak dobrze, jak
wymarzył dla nich ojciec. Matteo składa wizytę swoim pociechom kolejno w Neapolu, Rzymie, Florencji, Mediolanie i Turynie. W swoich wspomnieniach wciąż ma obraz rodziny zasiadającej przy jednym stole, jak nakazuje sycylijski obyczaj26.
Jak się jednak po czasie okazuje „nie wszyscy mają się dobrze”.
Jeden syn popełnił samobójstwo, córka wcale nie jest aktorką, lecz modelką prezentującą tanią bieliznę, druga jest tylko
23

Ibidem.
24
<http://wyborcza.pl/1,75475,14360992,Jaroslaw_Mikolajewski_o_Giuseppe_Tornatore__Sycylia.html> (21.03.2016).
> 25 <http://www.apav.it/mat/tempolibero/cinemaematematica/societaitalianaproblematiche/stanno_tutti_bene.pdf> (21.03.2016).
> 26 S. Kołos, op. cit., s. 253.
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zwykłą telefonistką, a nie pracującą w Instytucie Łączności
dyrektorką. Syn miał być rzekomo znanym politykiem, a został urzędnikiem piszącym przemówienia dla posłów na nieszczególnie ważne tematy27. Matteo – w tej roli wielki Marcello Mastroianni – wraca na Sycylię i odwiedza grób swojej
żony. Kiedy wypowiada słowa „wszyscy mają się dobrze”, rozumie, że życiorysy jego dzieci będą tak banalne, jak jego własny28. Dlaczego nie powiodło się dzieciom rodziny Scuro? Jarosław Mikołajewski proponuje następujący klucz: kto opuści
Sycylię jest skazany na niespełnienie, nostalgię i powrót z poczuciem zdrady29. Takiej reguły miał trzymać się Salvatore, którego przed podłym losem Sycylijczyków przestrzegał Alfredo.
Jakimi cechami mieszkańców wyspy charakteryzują się
dzieci Matteo? Przede wszystkim sycylijski jest ich szacunek
do ojca, przed którym od wielu lat ukrywają prawdę. Nie chcą
zranić ojca swoimi niepowodzeniami. Kiedy ich niespodziewanie odwiedza, próbują podjąć kroki dla ratowania marzeń ojca.
Przesyłają sobie informacje o posunięciach ojca, żeby każde
mogło sprawić przed nim dobre wrażenie.
„Ojciec niby widzi, że nic nie jest tak, jak myślał, ale mając do wyboru odkłamanie iluzji albo jej utrzymanie, ratuje swoją rodzinną konstrukcję na sposób sycylijski: poczuciem, że dzieci zawsze są dziećmi, że nigdy nie można
wyrzucać im niedojrzałości”30.

Sycylijski jest w filmie Tornatore także mit rodziny i mit o baśni przeszłości31. Rodzina jest najważniejsza i nawet przy nadejściu katastrofy, to więzy krwi i pamięć są jedyną wartością stałą.
Przenoszą to, co istotne, w warstwie etyki i poznania. Potwierdza to Malena, ekranizacja opowiadania Luciano Vincenzioni32.
Tytułowa bohaterka dowiaduje się o śmierci męża, który zginął podczas II wojny światowej. O Malenie granej przez Monicę Bellucci dowiadujemy się z perspektywy 13-letniego Renato.
27

Ibidem.
Ibidem, s. 253.
29
<http://wyborcza.pl/1,75475,14360992,Jaroslaw_Mikolajewski_o_Giuseppe_Tornatore__Sycylia.html> (21.03.2016).
> 30 Ibidem.
> 31 Ibidem.
> 32 T. Miczka, op. cit., s. 644.
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Obsesyjna miłość chłopca – oparta głównie na wyobraźni – pokazywała „subiektywizację postaci kobiety i faszystowskiej atmosfery, jaka panowała w 1941 roku na włoskiej prowincji”33,
gdzie miejsce rozgrywała się akcja filmu. W filmie zostają przedstawione zachowania ówczesnych sycylijskich mieszkańców, ich
zazdrość, dwulicowość i okrutne zachowanie wobec niewinnej
kobiety. Zauroczony Maleną młodzieniec Renato, który widzi
pasję i nienawiść, jaką w miasteczku budzi kobieta, zobaczy, jak
stanie się prostytutką, „lecz będzie także świadkiem końca jej historii – powrotu męża wbrew pogłoskom o jego śmierci i dumnego spaceru Maleny u jego boku. Miłość przetrwała – miłość
małżeńska, ale też ta pierwsza, dziecięca, chłopięca, fizycznie
niespełniona”34.
Filmem nie mniej ukazującym sycylijskość jest saga rodzinna Baaria. Opowiada o losach rodziny Torrenuovo w czasach
powojennych. Reżyser odwołuje się do nastrojów społecznych,
które panowały we Włoszech w czasach rządów Berlusconiego. Syn pasterza zostaje działaczem komunistycznym i idąc za
tą ideologią (jak wielu Włochów w tamtym okresie) wierzy
w świetlaną przyszłość. Film pokazuje około 70 lat istnienia
Republiki Włoskiej, z perspektywy polityki lewicowej, w którą
wierzyła biedniejsza część Włochów. W ten sposób ci prości ludzie z południa wierzyli, że działają przeciw faszyzmowi. Jak
podkreśla Mikołajek, film pokazuje pasję Tornatore do opowiadania historii Sycylii i nie boi się takich epizodów jak „faszyzm czy postfaszystowski i mafijny zarazem mord wieśniaków w Portella Della Ginestra”35. Tadeusz Miczka interpretuje
Baarię jako polityczny fresk Sycylii ukazujący dramat pokolenia powojennego, które było pewne, że lewicowy kierunek pomoże ich krajowi wyjść z faszyzmu.
Nawet w filmie, w którym na pierwszy rzut oka nie ma akcentów sycylijskich, można dostrzec ducha tej wyspy. Mowa
o kameralnej Czystej formalności z Gerardem Depardieu
33

Ibidem. Wspomniana włoska prowincja to miasteczka Castelcuto.
34
Ibidem.
35
<https://it.wikipedia.org/wiki/Strage_di_Portella_della_Ginestra> (20.03.2016).
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i Romanem Polańskim w rolach głównych. Jarosław Mikołajewski zauważył tutaj wpływ opowiadań Pirandella i zainteresowanie sycylijską specjalnością filozoficzną – poszukiwaniem
prawdy i jej względnością36.
***
Giuseppe Tornatore to twórca wciąż niedoceniony. W swoim
dorobku ma filmy, w których stara się przekazać swoje zamiłowanie do kina. Poprzez kino stara się pokazać widzom, że dzięki historiom na ekranach można zrozumieć lepiej codzienność. Włoski reżyser pokazuje widzom, jak można opowiadać
o kinie, uczy wrażliwości i proponuje rozwiązania w świecie
przemijania. Jakie będą kolejne produkcje? Czy twórca nakręci jeszcze filmy sycylijskie? Nie chodzi tylko o takie, które
dosłownie dzieją się w tym miejscu, ale te, które przekazują
nam pewne sycylijskie wartości. W jednym z wywiadów z roku
200037 przyznał, że ma w planach kręcenie filmów poza tym
regionem, ale ten temat zawsze powraca, bo kto tam się urodził, tak naprawdę nigdy od Sycylii nie ucieknie.
An abstract
Ewa Baszak, Giuseppe Tornatore, a Sicilian dreamer
Films by Giuseppe Tornatore concentrate on the topic of the
cinema as a magical medium. The majority of his films was recorded on Sicily, and the director, with a great passion, tells
about this region, about the mentality of Sicilians and their
dreamy nature. In this article, the most important films have
been discussed, which focus on the phenomenon of the cinema and Sicily: Cinema Paradiso, The Star Maker, Everybody’s
Fine, Malena and Baaria.

36

<http://wyborcza.pl/1,75475,14360992,Jaroslaw_Mikolajewski_o_Giuseppe_Tornatore__Sycylia.html> (21.03.2016).
> 37 <http://www.repubblica.it/online/spettacoli/tornatore/tornatore/
tornatore.html> (21.03.2016).
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KIEDY BIAŁY AUTOBUS ŁAPIE GUMĘ. KRYZYS MIGRACYJNY W DANII
I POLSKIE FILOWANIE NA MOST NAD SUNDEM
Włodzimierz Karol Pessel

Nie jestem badaczem migracji ani polityki społecznej,
a przed kompetentnymi znawcami tej problematyki i działaczami socjalnymi chylę czoła. Prowadzę badania tylko nad
kulturą duńską w świetle polsko-nordyckich stosunków kulturowych1. W czasie letniego rekonesansu archiwalnego i terenowego w południowej Danii, więc na szlaku komunikacyjnym z kontynentu do Skandynawii, naturalnym biegiem
spraw stałem się obserwatorem napływu uchodźców do Europy Północnej. Ponieważ z kraju zacząłem być zasypywany
pytaniami o zgodność i niezgodność niepokojących doniesień medialnych z sytuacją w Danii i Szwecji, poczułem się
zobowiązany do minimum obserwacji uczestniczącej i śledzenia dyskursu publicznego. Postawiłem sobie pytanie,
czy kultura duńska, która bynajmniej nie jest tożsama ze
szwedzką, dobrze radzi sobie z nagłym kryzysem (flygtningekrise). Szkic odpowiedzi sporządziłem in promptu. To, że
spontanicznie powstały tekst nie znalazł wydawcy wczesną
jesienią 2015 roku, wyszło mu, jak sądzę, tylko na dobre. Po
pierwsze, rzeczywistość rychło zaprezentowała się jako surowsza od moich ocen. Wkrótce, pod koniec listopada, Dania wycofała daną Unii Europejskiej obietnicę przyjęcia dodatkowo tysiąca uchodźców z puli do rozdysponowania
przez wspólnotę. Szwecja zaś, przygarnąwszy do końca roku
150 tys. przyszłych azylantów, zmuszona została oficjalnie
uszczelnić granicę z Danią i przed sobą przyznać się do wcześniejszej socjologicznej apatii.
Po drugie, kiedykolwiek bym pisał artykuł na tak delikatny temat, zawsze będzie on skazany na pewne opóźnienie, zarówno względem przybywających nowych faktów, jak przekładów złowieszczych artykułów z prasy
*
1

Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2012/07/D/HS2/03640.
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zachodnioeuropejskiej i amerykańskiej na internetowych
portalach informacyjnych. W czasie niezbędnym do opublikowania jednego numeru opiniotwórczego czasopisma analizowana sytuacja może po wielokroć ulec przenicowaniu.
Lepiej więc zostać przy „etiologicznym” namyśle nad uprzednimi wydarzeniami, aby nabrać do nich zdrowego dystansu
i dobrze postawić swój głos na przyszłość, aniżeli ścigać się
z aktualnościami. Dlatego kulturową analizę z elementami
reportażu z końca lata 2015 roku pozostawiam bez zmian;
dokonałem jedynie zwykłej redakcji tekstu. Dopisek pod
nim – po kierkegaardowsku ujmując: efterskrift – pochodzi z lutego 2016 roku. Kilka ostatnich miesięcy utwierdziło
mnie w głębokim przekonaniu, że chociaż Kopenhaga słusznie uznawana bywa za wzorzec rozwiniętej cywilizacji miejskiej i dospołecznej polityki urbanistycznej, to wszystkim innowatorom w to miasto zapatrzonym trzeba uprzytamniać,
że wcale nie mają do czynienia z izolowanym miastem-państwem. „Inna Dania”, Jutlandia, Falster czy Langeland również wywierają wpływ na duńską rzeczywistość. Wciąganie
Kopenhagi, choćby w podtekstach, jako miasta „dwóch milionów rowerów” w polskie parahappeningowe debaty nad
tym, czy za postęp odpowiadają cykliści, czy welocypedyści, nie akceptuję. A przyznania, że tradycyjna i tłusta mięsna kuchnia duńska jest smaczna, nie myślę traktować w kategoriach deklaracji politycznej, tak jak kalumnią nie może
być stwierdzenie, że w Danii żyje więcej świń niż obywateli.
Zapisane we wrześniu 2015 roku
25 września. Wchodzę na peron w Rødby Færge i od razu
przypominam sobie wyświechtaną – ale poręczną – kategorię antropologiczną „nie-miejsce” (Marc Augé). Zazwyczaj
pasażerów tutaj wysiadających z EIC na trasie z Kopenhagi
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do Hamburga można policzyć na palcach jednej ręki, natomiast wsiadający są przeważnie turystami, którzy właśnie
zeszli z promu pływającego między Rødbyhavn na duńskiej
wyspie Lolland a niemieckim portem Puttgarden na wyspie
Fehmarn. Pewno w ogóle pociągi zatrzymują się tutaj tylko
dlatego, że muszą zaczekać na rozsunięcie się bramy w ogrodzeniu przystani i pozwolenie wjazdu na pokład promu. Jest
godz. 11.55. Ekspres do Kopenhagi przypłynie za kwadrans,
na pustym peronie hula północny wiatr. W samo południe
na peronie pojawia się dwóch młodych mężczyzn o wyraźnie ciemniejszej od nordyckiej karnacji. Na mój widok nagle
tężeją. Ale to nie mojej obecności na peronie w porcie promowym mogą się obawiać. Jak spod ziemi wywołani, na peron wkraczają umundurowani duńscy policjanci. Z nawyku
kulturoznawcy dyskretnie podsłuchuję rozmowę. – What`s
your country? – Syria. – What are you doing here? – Wait...
Family, from Deutschland nach Sweden... – Show me your
papers. – Ekhmm. – You don`t want show me your papers,
yes, I know. – Ekhmm. – Do you want to stay here, here,
Denmark? – No, we all... Sweden. Ostatnia kwestia duńskiego mundurowego brzmi: – So you are welcome. Dwóch
niewylegitymowanych śniadych mężczyzn spokojnie może
doczekać pociągu, ażeby prawdopodobnie dołączyć do rodziny czy ziomków lub ich eskortować w drodze na Półwysep
Skandynawski.
Wsiadam do wagonu, lecz aby dojechać tylko do najbliższej stacji, do pensjonatu w Nykøbing na sąsiedniej wyspie
Falster. Dwadzieścia minut jazdy. Miejsc siedzących brak.
Można poczuć się bardziej jak w orient ekspresie ze starego
filmu kostiumowego niż w nowoczesnym szybkim pociągu
z Niemiec do Skandynawii. Między zajmującymi miejsca siedzące a ułożonymi pokotem na podłodze śniadymi pasażerami – głównie mężczyznami, ale są też kobiety z dziećmi
– krąży przewodnik czy też kierownik przerzutu przez Bałtyk. Urodą pasuje do współpasażerów, ale w odróżnieniu
od nich jest wypoczęty, odziany w modne skandynawskie
ciuchy, płynnie rozmawia po duńsku przez komórkę i dzierży w dłoniach duńską rejsekort (bilet typu pre-paid). Policja
przemaszerowuje przez pociąg stojący w Rødby Færge chwilę dłużej, aniżeli przewiduje stały rozkład. Pobieżnie liczy
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pozaeuropejskich podróżnych, instruuje konduktora, by posiadania ważnych dokumentów podróży nie egzekwował,
gdy się nie da, i wysiada. Od niechcenia jeszcze kogoś jeden
z policjantów pyta: – To Sweden? Yes. Ekspres rusza, za półtorej godziny dotrze do Kopenhagi nad Sundem, skąd już
tylko rzut beretem do Skanii w Szwecji (szesnastokilometrowa przeprawa), konkretnie, przejazd przez most.
Cofnijmy się zaledwie o trzy tygodnie. Szósty dzień września, w tym roku w Danii niezwykle mało deszczowego, bardziej nawet udanego od lipca. W Rødbyhavn na wyspie Lolland – na Lollandji bądź na Lollandzie, jak odmieniano tę
nazwę w polskiej prasie w pierwszej połowie XX wieku – następuje zmiana. Przerwany zostaje całoroczny sen miejscowości o charakterze typowo transferowym. Wszak z kopenhaskiej, stołecznej perspektywy Lollandja ucieleśnia zapadłą
prowincję; jest drugą po wysepce Langeland częścią królestwa z najniższymi zarobkami na głowę mieszkańca; jakkolwiek to w Polsce zabrzmi, jest to ubogi zakątek Królestwa
Danii. W przystani promowej na szlaku E47, oprócz Skandynawów wracających z Europy kontynentalnej i Niemców
udających się z wycieczką do Kopenhagi czy TIR-ów z międzynarodowymi rejestracjami, pojawiają się uchodźcy. Równocześnie przekraczają duńsko-niemiecką granicę lądową,
kolejową i drogową, na Półwyspie Jutlandzkim (Jylland). Po
600–800 osób na dobę. Wedle szacunków Rigspolitiet, tylko pomiędzy 13 a 17 września do Danii przybyło blisko 9 tys.
flygtninge og migranter, uchodźców i imigrantów. Ponieważ
nie sposób oddzielić jednych od drugich, w mediach używa
się takiej koniunkcji, chociaż „migrantami” zastępując indvandrere – to pojęcie sugerowałoby już legalne zatrzymanie się rzeczonych na dłużej w Danii. 26 września duńska telewizja posługiwała się już liczbą 16 tys.
W pierwszym odruchu można by powiedzieć, że uchodźcy
wysłuchali rad myśliciela znanego na całym świecie. Odkąd
Francis Fukuyama złagodził nieco swoje stanowisko i otwarcie deklaruje rozbieżność własnych poglądów z tendencjami
w amerykańskim neokonserwatyzmie, z upodobaniem rzuca hasło getting to Denmark: byle dostać się do Danii. Między innymi z The Origins of Politcal Order (wyd. pol. Historia ładu politycznego) dowiemy się, że Dania może służyć za

jeden z najlepszych na świecie wzorów rozwojowych liberalnej demokracji. Jednak to nie Fukuyama jest największym
apologetą życia w Danii. Jeszcze większą politologicznocywilizacyjną pochwałę nordyckiego państewka (w Londynie mieszka prawie 9 mln ludzi, duńska populacja liczy 5,7
mln) wystosował David Runciman, badacz akademicki aktywny także jako publicysta. Jego książeczka Politics z 2014
roku, wydana w atrakcyjnej serii „Ideas in Profile”, oparta
jest – co w kontekście opisywanych tutaj wydarzeń zakrawa
albo na rodzaj cudownej antycypacji, albo intelektualnego
salto mortale – na porównaniu Syrii i Danii pod względem
warunków i poziomu życia. Już na pierwszej stroniczce Politics przeczytamy: „kto żyje w dzisiejszej Syrii, utkwił w piekle […] kto ma szczęście zamieszkać w Danii, gdyby zastosować zwykłą historyczną miarę, trafia do nieba: życie jest
tam wygodne, dostatnie, chronione, upływa w cywilizowanych warunkach”. Na listę godnych powszechnego podziwu
duńskich osiągnięć wciągnął Runciman również Borgen, polskim wielbicielom ambitniejszych seriali znany pod tytułem
Rząd (co zaznaczam bez ironii, wszak wielu widzów uważa
Borgen za lepiej skonstruowany dramat polityczny od amerykańskiego House of Cards).
We wrześniu uchodźcy – zgadza się – dotarli na Północ:
did get to Denmark. Jednakże światowym filozofom polityki wypowiedzieli posłuszeństwo. Deklaracja „we are going
to Sweden” starcza duńskim funkcjonariuszom za zwolnienie z dociekania, czy rzeczywiście podróżni pochodzą z Syrii,
czy rzeczywiście w Szwecji oczekuje ich rodzina. Zanim pojechałem do Rødby, w duńskich wiadomościach telewizyjnych
miałem okazję oglądać migawki z ludźmi wyciągającymi do
kamery kartki z odręcznymi napisami „We love you Denmark,
but need to Sweden”. Oto „uchodźcy i migranci” nie życzą sobie pozostać w kraju przez Fukuyamę i Runcimana ogłoszonym idyllą, by nie powiedzieć: ziszczoną utopią. Syryjczycy
potraktowali Danię wyłącznie transferowo. Pierwsi wrześniowi przybysze z Rødby na wyspie Lolland i Padborga na
Półwyspie Jutlandzkim ruszyli w kierunku Kopenhagi – i dalej upragnionej Szwecji, Norwegii czy Finlandii – na piechotę autostradami (sic!). Świat obiegło zdjęcie przedstawiające duńskiego policjanta pochylającego się z dobrotliwym

uśmiechem nad ciemnowłosą dziewczynką na środku autostrady. Na portalach społecznościowych w Polsce wielu natychmiast uznało to zdjęcie za wzorzec tego, jak należy w UE
traktować Innego w niedoli. Nikt nie zadał sobie jednak podstawowego pytania: co, do diaska, na drodze szybkiego ruchu robi dziecko i czy jest to godna naśladowania sytuacja?
Podczas tego spektakularnego exodusu duńska policja
także nie stosowała przymusu legitymowania. Ograniczyła
się do rozdawania butelek z wodą i wstrzymywania ruchu
samochodowego na trasie przemarszu. Ostentacyjna rezygnacja z jakiegokolwiek transportu publicznego przez przybyszów spoza Europy okazała się swoistą strategią. Migranci
chcieli uniknąć załadowania podstępem do podstawionych
autobusów i wywiezienia w przeciwnym kierunku (co nieraz
po drodze miało miejsce, jeszcze poza strefą UE, gdy dali się
oszukać mafii czy innym wyłudzaczom ostatnich oszczędności). Chcieli przy tym uniknąć oficjalnego zarejestrowania
przez organa władzy w Danii, co byłoby wstępem do procedury uzyskiwania azylu w duńskim „raju”, nie szwedzkim.
O to rząd Szwecji już w połowie września zgłosi pretensję
do rządu duńskiego: najpierw obiecywali, że będą rejestrować przybyszów, ergo Dania przyjmie część uchodźców, Kopenhaga podzieli się odpowiedzialnością ze Sztokholmem,
wkrótce jednak chyłkiem wycofali się z obietnicy. Chęć pozostania w Danii zadeklarowała, jak to się określa, mniejszość
migrujących; duńska policja ani media nie podają w tym
względzie żadnych konkretnych liczb.
Pora wyjaśnić, że nieprzypadkowo w polskiej prasie przedwojennej pisano o Lollandji, odmieniając tę nazwę przez przypadki. Właśnie na wyspie Lolland zaczęła się duńska historia migracji. Od szwedzkich, ale przede
wszystkim polskich pracowników sezonowych, bez których
obecności rozwinięcie uprawy buraka cukrowego, istotnej
gałęzi duńskiej gospodarki w dwudziestym stuleciu, nie byłoby możliwe na tak szeroką skalę. Na roboty do Danii wyjeżdżały w większości dziewczęta. Od 1893 roku regularną
rekrutację prowadzono w Galicji. Dopiero pierwsza wojna
światowa sprawiła, że część robotnic sezonowych i parobków, odciętych przez linię frontu, schronienie w Danii znalazło już na zawsze. Polacy stworzyli pierwszą widoczną,
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dziesięciotysięczną grupę „innych” w Danii. Wystawa stała Muzeum Imigracji w Farum (podkopenhaskiej sypialni),
mimo że zajmuje małą przestrzeń w lokalnym domu kultury, nieproporcjonalnie dużo uwagi poświęca sukkerroerpiger. Zdjęcie galicyjskich „buraczanych Polek” w chuścinach
na głowach, stłoczonych na dworcu w Nykøbing, niechybnie
sprawia wrażenie pendant do najświeższych telewizyjnych
obrazków ze stacji kolejowej w jutlandzkim Padborgu.
W dodatku stacja ta ma swoje ważne miejsce w historii
europejskiego humanitaryzmu. Do Padborga wiosną 1945
roku dotarł pociąg z więźniarkami z obozu Ravensbrück, które tak zwanymi białymi autobusami przetransportowano
następnie do Szwecji w ramach akcji powziętej przez hrabiego Folke Bernardotte i Czerwony Krzyż. W Muzeum Narodowym w Kopenhadze trwa zresztą rocznicowa wystawa
De Hvide Busser. Wspominam o tym, by zaznaczyć, że duńsko-szwedzki szlak ratunkowy nie jest zupełnie pusty znaczeniowo. Dotychczas ewakuacja do Szwecji kojarzyła się
Duńczykom jeśli nie z białymi autobusami, to z Oktober 43,
przerzuceniem w październiku 1943 roku do sąsiedniego,
politycznie neutralnego kraju przeszło siedmiu tysięcy Żydów. W ten sposób okupowana przez Niemców Dania uchroniła swoich obywateli z żydowskimi korzeniami przed więcej
niż prawdopodobną zagładą, a ten chwalebny czyn rozsławiła Hannah Arendt w Eichmanie w Jerozolimie. Tym, że od
jakiegoś czasu duńscy historycy potrafią o „akcji październikowej” wypowiadać się demaskatorsko, artykułując fakt, że
niektórzy właściciele kutrów czy łodzi nieźle wzbogacili się
na tej słynnej duńskiej dobroczynności, na szczęście nie muszę się tu zajmować. Bo wizerunek „małego dzielnego narodu”, z którego duńskie społeczeństwo korzystało zwłaszcza
na forum międzynarodowym, był dotychczas nienaruszony.
Błyskawicznie zmieniająca się sytuacja na jesieni 2015
roku zbiła z pantałyku nie tylko ospałe Rødbyhavn czy nadgraniczną społeczność Sønderjylland (Szlezwiku Północnego), ale duńską opinię publiczną en bloc. Tym razem Duńczycy, jeśli wolno tak powiedzieć, nie nadążyli za biegiem
wielkiej historii i nie znaleźli w niej swojej oryginalnej niszy.
Grupa ludzi przynajmniej w pewnej części będących ofiarami
masowej przemocy dokonała zaskakującej samoewakuacji
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do Szwecji. „Uchodźcy i migranci” uciekli przy tym przed perspektywą nawiązania bliższych kontaktów z urzędnikami
państwa duńskiego. Rzeczywistość wykpiła renomowanych
akademickich filozofów polityki, Fukuyamę i Runcimana,
rzucając po raz pierwszy cień podejrzeń na znakomite międzynarodowe referencje „królestwa altruistów”. We wspólnocie europejskiej zapaliła się czerwona lampka ostrzegawcza.
Od zaniepokojenia centrali w Brukseli i międzynarodowej opinii bardziej frapują mnie doraźne komentarze i wyobrażenia moich rodaków na temat tego, jak rzeczywiście
mają się sprawy w północnych stronach, oraz w szczególności powierzchowność w analizowaniu tych spraw w mediach społecznościowych. Aktualne geograficzne oddalenie
od Warszawy wcale mnie od gorących tematów „opinii potocznej” w kraju nie chroni: znajomi obsadzają mnie w roli
prywatnego eksperta-korespondenta. Zbliża się początek
nowego roku akademickiego, krytycy kultury wrócili z wakacji, toteż informacyjny szumek narasta. W gruncie rzeczy
Norden jest z polskiej, słowiańskiej perspektywy wciąż egzotycznym i oddalonym obszarem, mimo że w historiografii przyjęło się określać Bałtyk mianem Morza Śródziemnego Europy Północnej. To sprawia, że na ten kulturowy czysty
ekran można łatwo projektować bardzo radykalne opinie.
Ideologiczne zacietrzewienie z obu stron barykady przesłania to, że straszenie prawem islamu, rzekomo obowiązującym w wielu miejscach w Szwecji, jest równie niedorzeczne jak przedstawianie tego kraju jako wynalazcy cudownego
patentu na rozwiązywanie problemów imigracyjnych. Podobnie naiwne jest przeciwstawianie Szwecji sąsiadom,
w celu ukazania Danii w kategoriach psującej się Skandynawii (niemal w myśl Szekspira: „something is rotten in the
state of Denmark”), która natychmiast po tym, gdy nacjonaliści stali się drugą siłą w folketingu, przestała być tolerancyjnym krajem. Czy rzeczywiście Szwecja stanowi ziemię obiecaną dla Syryjczyków, czy odtąd trzeba postulować
getting to Sweden? Prędzej, niżeli z przekonaniem odpowiem na to pytanie pozytywnie, uznam, że kampania informacyjna obmyślona na krótko przed wrześniem przez Inger Støjberg należy do najperfidniejszych w ostatnim czasie

– do opisania w podręcznikach marketingu politycznego.
Otóż minister ds. integracji i cudzoziemców nowego duńskiego rządu postanowiła w prasie wszystkich krajów, których obywatele zwykli wybierać lub mogliby niebawem wybrać Danię na cel osiedlenia, zamieszczać płatne ogłoszenia
informujące o zaostrzeniu warunków przyjmowania uchodźców i drastycznym obcięciu przewidywanej dla nich pomocy
finansowej. „Wszyscy, którym odmówiono przyznania azylu,
są odsyłani z Danii w trybie natychmiastowym” – zaznaczono w (nie)dyplomatycznym inseracie. Pierwsze ogłoszenia
zdążyły już się ukazać w kilku dziennikach w Libanie. Rzecz
jasna, nie było to czcze straszenie: centrowo-prawicowy rząd
duński już w lipcu tego roku ogłosił plany zredukowania zasiłków dla uchodźców o połowę. Podkreślono jednocześnie
wagę niezbędnego posługiwania się językiem duńskim
przez kandydatów do prawa pobytu, która to mowa i u Europejczyków z bliskiego sąsiedztwa, jak to kiedyś określiła rozkochana w Danii autorka poczytnych czytadeł kryminalnych
Joanna Chmielewska, powoduje ból gardła.
Nieracjonalne jest upatrywanie w sytuacji w Danii utrwalonych w Polsce dwoistych podziałów: na strażników europejskości i siły ciemnogrodu, na zwolenników świeckiego,
tolerancyjnego państwa i fundamentalistów religijnych –
i tak dalej, i tym podobnie. Choćby z tego powodu, że w kraju o kulturze zbudowanej na tradycji protestanckiej nawet
narodowa prawica nie może mieć nic wspólnego z kruchtą
ani z fundamentalizmem religijnym (prędzej miałaby coś
wspólnego z młotem Thora). Prawda, że reprezentująca socjaldemokratów premier Thorning-Schmidt, „piękna Helle” – nawet przez ignorantów rozpoznawana, bo kojarzona z selfie zrobionym razem z prezydentem Obamą w czasie
uroczystości pogrzebowych Nelsona Mandeli – oddała
w czerwcu bieżącego roku gabinet nietelegenicznemu Larsowi Løkke Rasmussenowi, wspieranemu w folketingu przez
głosy prawicowej Duńskiej Partii Ludowej (DF); jej wieloletnia liderka, Pia Kjærsgaard, piastuje teraz urząd przewodniczącej parlamentu. Jednakże niedawna kampania wyborcza wcale nie polegała na tym, że lewica składała obietnice
i słała uśmiechy nydanskere (tak zwanym „nowym Duńczykom”), podczas gdy prawica straszyła upadkiem moralnym

północnego królestwa. Przeciwnie, socjaldemokraci na równi z Venstre licytowali się w udawaniu Duńskiej Partii Ludowej i przerzucali antyimigracyjnymi pomysłami.
Na jednym z wyborczych plakatów Helle Thorning-Schmidt zapewniała: kommer du til Danmark, skal du arbejde. Co
prawda, komunikat ten można przy dobrej woli odczytać pozytywnie (przyczynię się do tego, że wszyscy przybywający
do Danii znajdą zatrudnienie), zwłaszcza w kontekście głównego sloganu wyborczego socjaldemokracji „Dania, którą znasz”, ale przemożny był tu podtekst: gdy przyjedziesz
do Danii, na pewno nie będziesz spijać śmietanki „socjalu”
za darmo, będziesz w pocie czoła pracować w celu ocalenia finansowych podstaw państwa opiekuńczego. Nic zatem
dziwnego w tym, że gdy premier Løkke Rasmussen oświadczył na forum Unii Europejskiej, że Dania gotowa jest przyjąć
tylko tysiąc nowych uchodźców, otrzymał z miejsca poparcie
Mette Frederiksen, nowej przewodniczącej socjaldemokracji.
Być może dlatego w czerwcowych wyborach parlamentarnych Det Danske Folkeparti zdobyła aż 21 proc. poparcia, ponieważ wyborcy zdecydowali się oddać głos na program DF
w wersji czystej, oryginalnej, nie zaś w lewicowej czy liberalnej podróbce pod publiczkę. Duńscy wyborcy zaakceptowali postulat „zadbania o tradycje leżące u podstaw duńskiej
wolności w każdym zakresie, w jakim są one zagrożone” – to
cytat z programu DF. Można by też zaryzykować w tym miejscu tezę, że Thorning-Schmidt już zapłaciła olbrzymią cenę
za rządy technokratyczne, natomiast Løkke Rasmussen pozostaje więźniem ponowoczesnej technokracji. Duńska polityka co najmniej od czasów Thorvalda Stauninga i wdrożenia zasadniczych reform społecznych w latach trzydziestych
miała charakter konsensualny. Ten konsens wyznaczały wartości wypromowane przez socjaldemokrację. Na początku XXI wieku stary konsens lewicowy gdzieś prysł. Albo co
najmniej uległ rozchwianiu. To, co pozostało, trzyma się na
niechęci do imigrantów, kwestii będącej niczym kadziło,
którego odurzający dym skutecznie maskuje recesję, szereg
gospodarczych i systemowych problemów z utrzymaniem
„państwa dobrobytu”. Jeśli jesienią 2014 roku Polacy jednak przeważnie życzyli Donaldowi Tuskowi awansu i wyjazdu do Brukseli, to Duńczycy woleli raczej, aby pani premier,
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również pretendująca do stanowiska przewodniczącego
Rady Europejskiej, została w kraju i dokończyła rozgrzebaną
reformę emerytalną.
Z ironicznym uśmiechem przyjąłem sygnalizowane z Warszawy obawy o to, że pod wpływem jesiennych wydarzeń,
nie daj Boże, wyparuje renoma Kopenhagi jako najlepszego
miejsca do życia, runie mit „wonderful Copenhagen”: skoro nie jest już Dania typowo skandynawskim tolerancyjnym
krajem, to odwiedzający Kopenhagę lepiej również powinni mieć się na baczności. Presumpcja ta, co symptomatyczne
dla mnie jako badacza duńskiej kultury, zawęża się do Kopenhagi. Ale czy Dania jest państwem-miastem! Owszem,
gdyby o wynikach wyborów miała przesądzić Kopenhaga
i połowa Zelandii zamieszkiwana przez københavnere, czyli „kopenhażkę”, Helle Thorning-Schmidt nadal byłaby premierem. Zresztą w sensie arytmetycznym czerwcowe wybory socjaldemokraci wygrali, partia Larsa Lokke Rasmussena
zajęła dopiero trzecie miejsce, a drugie – antyimigracyjni
„ludowcy”. Postawy tolerancyjne i tendencje liberalne w Kopenhadze i okolicach nie osłabły ani tym bardziej z dnia na
dzień nie wymarły. Im dalej jednak od stolicy, tym bardziej
otwartych zwolenników partii kierowanej przez Kristiana
Thulesena Dahla, wcześniej przez Pię Kjærsgaard, przybywa.
Najlepsze notowania, powyżej średniej krajowej, partia ludowa osiąga w miastach, w których w ostatnich latach osiedlano najmniej imigrantów, takich jak, ni mniej ni więcej,
Nykøbing Falster w pobliżu portu Rødby. By uprzedzić zbyt
proste wyjaśnienia, Duńczycy nie boją się tego, czego jeszcze
nie znają, ani nie roją sobie nastania szariatu wśród pól z burakami cukrowymi na wyspie Lolland. Rzecz w czymś zupełnie innym.
Z warszawskiego, ale też berlińskiego czy londyńskiego punktu widzenia wszystkie wspaniałości Danii, wszystkie ciekawostki, znaki cywilizacyjnego postępu koncentrują się w Kopenhadze. W stolicy Olafur Eliasson wybudował
w parę miesięcy kładkę rowerową na Christianshavn, w stolicy zagospodarowuje się Port Północny pod nowoczesną zabudowę – etc. Nowinki i innowacje przypadają w udziale
co najwyżej jeszcze jutlandzkiemu Aarhus, drugiemu co do
wielkości miastu w kraju (niespełna 250 tys. mieszkańców).
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Jednakże duńskie królestwo nie wyczerpuje się – czy też
przynajmniej na razie się nie zawiera w całości – w samej
Kopenhadze i obszarze stołecznym. Jedną z istotnych cech
państwa opiekuńczego jest przecież równa dystrybucja dochodów, wyrównana nie tylko względem struktury społecznej, lecz również poziomo, w aspekcie geograficznym.
W warunkach światowego kryzysu gospodarczego Kopenhaga, aby nadal mogła być doinwestowana i chwalić się nowymi, postępowymi formami urbanizacji, wysysa pieniądze
z prowincji, w wielu miejscach gnuśniejącej i podupadającej. Peryferie, tj. Udkantsdenmark bronią się dlatego przed
każdą możliwością pojawienia się w kraju nowych wydatków, z którymi władze centralne mogłyby chcieć poradzić
sobie znowu kosztem wysp i Jutlandii. Uchodźcy, chociaż to
może zabrzmi paskudnie, muszą kosztować: de koster penge.
A przez to budzą lokalne i regionalne kompleksy, niekoniecznie zaś złogi zła, rasizmu i ksenofobii. Duńska prowincja na
hegemonię Kopenhagi reaguje coraz bardziej nerwowo.
Ostatnio fotoreporter dziennika „Politiken” zmuszony został
do publicznego przeproszenia mieszkańców wysepki Langeland za to, że z premedytacją przedstawił małą społeczność
w złym świetle.
Wreszcie, od środka sparciała jest dyskursywna rózga
spleciona z komentarzy głoszących, że co najmniej od początku pierwszej kadencji rządu Andersa Fogha Rasmussena Dania wyłamuje się z „prawowitego” świata nordyckiego
(uwaga: historia najnowsza tego kraju zna jeszcze jednego premiera o tym nazwisku, socjaldemokratę Poula Nyrupa Rasmussena; portrety obu Rasmussenów zawisły naprzeciw siebie w narodowej galerii na zamku Fredriksborg
w Hillerød). Tymczasem, w domyśle, kwintesencję Północy (Norden) ma stanowić Szwecja. Przeto nie ma czegoś
takiego jak jednolita Skandynawia. Kraje nazywane nordyckimi – przy wszystkich, oczywiście, podobieństwach,
do których odwołuje się skandynawska współpraca regionalna w ramach Rady Nordyckiej – różnią się między sobą
pod wieloma względami. Jeśli różnią się podejściem do
kwestii handlu alkoholem, prostytucji i pornografii (w Danii nie obowiązują „legendarne” szwedzkie obostrzenia),
to tym bardziej polityki imigracyjne mają prawo prowadzić

odmienne, nawiązujące do zróżnicowanych dominujących
tendencji społecznych. Podczas gdy Dania systematycznie
zaostrza kurs wobec potencjalnych „nowych Duńczyków”,
Szwedzi zdają się bronić stereotypu hojnego „skandynawskiego państwa socjalnego”, podtrzymując politykę liberalno-afirmatywną, zapraszającą. Czy przynosi ona dobre rezultaty w praktyce, można by bardzo długo dyskutować.
Duńscy politycy, intelektualiści i publicyści żywią co do tego
wątpliwości, dlatego duńsko-szwedzka debata telewizyjna Danmark møder Sverige wyemitowana 17 września miała
przebieg emocjonalny i burzliwy, wręcz podważający stereotypy skandynawskiego chłodu w relacjach publicznych. Duńczycy ostro bronili swojego prawa do stanowiska, że pewne
grubiaństwo wobec indvandrere w ostatecznym rozrachunku
okazuje się zdrowsze od podwójnej moralności.
W Polsce „model szwedzki” stał się politycznym mitem.
By się o tym dostatecznie przekonać, wystarczy porównać,
dajmy na to, Przewodnik nieturystyczny „Krytyki Politycznej”
z numerem tematycznym pod wymownym hasłem „szwecjalizm”, który w 2005 roku wydała „Fronda”. Jest to więc
mit obrotowy, ze strzałką kompasu wartościowań najściślej uzależnioną od ideolo, nie od zdrowego rozsądku. Etykieta postępowych intelektualistów zabrania podnosić rękę
na szwedzkich inżynierów społecznych i zakłada pełną przeszczepialność modelu: postulowanie importu wielu szwedzkich rozwiązań cywilizacyjnych, podczas gdy konserwatyści
chcą raczej do zdemoralizowanej, bezbożnej Szwecji wysyłać armię współczesnych świętych Oskarów (Ansgarów), mających regułę „oko za oko, ząb za ząb” wykładać tym, którzy
od ukarania przestępcy-imigranta wolą dyscyplinować niedostatecznie kulturowo zrelatywizowanych współobywateli. W istocie rzeczy szale naiwności wyrównują się na poziomie beznadziejnym: na jednej szali leżą wyjęte z kontekstu
rewelacje o strefach szariatu w Szwecji, na drugiej zaś spoczywa święte oburzenie apologetów progresywnej Szwecji, czym prędzej uaktywniających się na Facebooku i innych
forach dziennikarstwa obywatelskiego. Autorzy reprodukowanych w sieci sensacji, które potem leniwi spin doktorzy podsunęli Jarosławowi Kaczyńskiemu, nie zagłębili się
w źródłach z należytą dokładnością. Wydział operacyjny

szwedzkiej policji rzeczywiście opublikował dość szokujący
raport z wyliczeniem 53 no go-zoner, ale dotyczył on okoliczności obniżenia bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej
w wybranych dzielnicach (Tensta, Husby, Rynkeby w Sztokholmie, Angered, Hammarkullen w Göteborgu itd.). Żadną
miarą nie jest to przecież równoznaczne z zaistnieniem całych enklaw wyjętych spod szwedzkiego prawa, aczkolwiek
nie byłoby takiej skazy na szwedzkim poczuciu bezpieczeństwa bez powstania i wypierania zjawiska imigranckiego
getta – obszarów, gdzie, jak przyznała policja, radiowozy
regularnie obrzuca się kamieniami. Natomiast, co się tyczy
wyznawców mitu „modelu szwedzkiego”, by wykorzystać tytuł książki Michaela Bootha, zapatrzonych w „ludzi prawie
idealnych”, zdumiewające wydaje się to, że mimo iż awangardowość szwedzkich polityk socjalnych i postaw społecznych wywyższają, jednocześnie bywają uważnymi czytelnikami książek Macieja Zaremby Bielawskiego (na przykład
o praktykach eugenicznych) czy kryminałów zmarłego właśnie Henninga Mankella. Delikatnie mówiąc, raj wypluwa w tych fabułach sporo brudnej krwi. Także wchodzący
na ekrany film Obce niebo w reżyserii Dariusza Gajewskiego
szarga ambrozyjskim mitem Szwecji, niezależnie od tego, że
scenarzystów (Gajewski, Michał Godzic) można by w wielu
miejscach bez trudu przyłapać na nieznajomości szczegółów
kontekstu kulturowego i w rezultacie na przejaskrawieniach.
Na linii Kopenhaga – Sztokholm zaiskrzyło tej jesieni ponad stały poziom małych sąsiedzkich antagonizmów,
sportretowanych przed laty przez Larsa von Triera w serialu Królestwo; ordynator-Szwed musiał oddychać powietrzem nawiewanym znad Szwecji, by wytrzymać z „diabelnymi” Duńczykami w pracy. Duńsko-szwedzki tenis stołowy
w argumentach dotyczących spraw społecznych i imigranckich trwa wszakże od dawna, z czego Jan Kowalski w Polsce niekoniecznie musi zdawać sobie sprawę. Ażeby posłużyć
się wyrazistym przykładem, poświęcona sąsiadom książka
szwedzkiej dziennikarki Leny Sundström z 2009 roku zatytułowana zaczepnie Najszczęśliwszy naród na świecie doczekała się w 2011 roku odpowiedzi w publikacji duńskiego
dziennikarza Mikaela Jalvinga, zatytułowanej równie zjadliwie Absolut Szwecja – podróż poprzez kraj zmowy milczenia.
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Szwedzi – i tego książka Sundström była emanacją – najczęściej zarzucają Duńczykom nietolerancję, samolubstwo,
obcesowe podejście do ludzi w ekonomicznej niedoli czy
politycznej opresji. Wypominają im udział w wojnie w Iraku, Afganistanie i Libii. Duńczycy na to odpowiadają, tak jak
to uczynił Jalving, uczestnik wspomnianej burzliwej debaty
telewizyjnej, że Szwedów gubi fałszywa poprawność polityczna i zmilczanie prawdziwych problemów (mørkelægning
– dosłownie: zaciemnianie); są hipokrytami. Mørkelægning
obejmuje, na przykład, imigranckie getto w Husby, często wybuchające zamieszki uliczne, ludzi śpiących na ulicach, kłopoty z utrzymaniem rozdawnictwa dóbr socjalnych
w starym dobrym stylu. Przyjmując, że most nad Sundem
w kierunku Skanii pokonało w ostatnim czasie łącznie około
15 tysięcy uchodźców, trzeba zaznaczyć, że źródło szwedzkich problemów nie wysycha. Zważmy, że Duńczycy, którzy
tego exodusu bez precedensu nie zatrzymali, dysponują jedynie szacunkowymi wyliczeniami.
Tej jesieni uchodźcy uwierzyli Szwedom, ale również Norwegom i Finom. Na miejscu migrantów Slavoj Żiżek byłby bardziej ostrożny. W felietonie zamieszczonym na stronie „London Review of Books”, przedrukowanym u nas przez
„Krytykę Polityczną”, doszedł do wniosku, że „nie ma już
Norwegii nawet w Norwegii”. Wprawdzie takie formuły należą do znanego stylu tego trickstera filozofii i socjologii,
czasem jednak potrafi on opowiedzieć się po stronie elementarnego umiarkowania. Szwecja służy za wcielenie „modelu skandynawskiego”, Dania została już zagospodarowana
przez innych poczytnych filozofów, Żiżkowi ostała się więc
ojczyzna Andersa Breivika. Widać każdy ma jakąś Skandynawię, do której chciałby się dostać. Albo z której czym prędzej
wydostać.
Dopisane w lutym 2016 (w ostatki)
Jednak wydostać! Bohaterowie poświęconych duńskiej
polityce artykułów prasowych z początku 2016 roku, Tariq
czy Ahmed, najczęściej chcą się wydostać z Północy: realia
dalece nie pasują do tego, co znali z domowych opowieści
w Syrii, Libii, Libanie czy Iraku, rozczarowali się co do nordyckiej prosperity i chcą szukać możliwości zadomowienia
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oraz szczęścia w Niemczech lub we Francji. Ale jeśli precedensowa napływowa fala „buraczanych” Polaków ongiś była
w małej Danii bardzo widoczna, bo Polacy przybywali objuczeni, z larami i penatami, dużymi grupami zorganizowanymi przez „auzyjerów” (kierowników importu siły roboczej),
więc i na zamówienie, to niekontrolowani, nierejestrowani migranci z końca 2015 roku przemieszczali się po cichu,
niknęli w tłumie, rozpuszczali się w przestrzeni kosmopolitycznej Wielkiej Kopenhagi (Storkøbenhavn) dopóty, dopóki sami nie zechcieli zgłosić się do władz i przyjąć status
asylansøgere (oficjalnie ubiegających się o azyl). Jak gdyby Królestwo Dani w całej swojej substancji było nie-miejscem. Flygtningekrise nieuzbrojonym okiem nie dostrzeżesz,
gdyż na ulicach „nie krzyczy”. Fizjonomia i estetyka ulic duńskich miejscowości i miast, w tym stolicy zwłaszcza, uległa
przeobrażeniu jakiś czas temu, tracąc „nordyjską” dominantę bezpowrotnie. Kryzys jednak co najmniej ćmi: odciska
się na nastrojach opinii publicznej, decyzjach politycznych
i perspektywach finansowych. I ludzkiej wyobraźni. W Aarhus pojawiła się legenda o tajemniczym mścicielu, który nie
wahając się przed rękoczynami, broni mieszkańców miasta przed napastnikami, rzecz jasna, obcego pochodzenia.
Wprawdzie Leopold Tyrmand pracował po wojnie w Kopenhadze w biurze prasowym polskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego, a Zły ukazał się w przekładzie na duński (Zly
– den onde mand), to niepodobna sądzić, że powieść została
odkryta poniewczasie. To Duńczycy zaczynają tracić poczucie
bezpieczeństwa: „eastern” wkracza na Jutlandię.
Wrześniowe wydarzenia na autostradzie okazały się ledwie preludium do zmian o charakterze głębszej reorientacji.
Już na początku nowego roku kalendarzowego duński premier w specjalnym wystąpieniu ogłosił wprowadzenie kontroli na granicy z Niemcami. „Poważnym krokiem” nazwał
wtedy rozpoczęcie walki o obniżenie liczby asylansøgere
i decyzję rządu uzasadnił wyciągnięciem konsekwencji
z wprowadzenia kontroli dokumentów przez Szwedów na
granicy z Danią (Szwedów przywiodły do ostateczności demografia i rachuba: dziennie dwa tysiące azylantów przekraczających most). W ten sposób duńskie władze miałyby
uchronić Kopenhagę przed swoistym korkiem w przepływie

uchodźców, mogącym poskutkować zakłóceniami porządku publicznego. O humanitarnym wymiarze wprowadzenia kontroli granicznych miałoby jednocześnie świadczyć
zapewnienie Larsa Lokke Rasmussena, że nie dopuści on
do tego, by uchodźcy i imigranci znowu blokowali duńskie
autostrady: „vi skal sikre ro og orden” – zapewnimy spokój
i porządek. Na mocy decyzji z 4 stycznia 2016 roku migranci, którzy na duńskiej granicy nie złożą z miejsca deklaracji
o ubieganiu się o azyl w Danii, zostają odprawieni z kwitkiem. „Przerzut do Szwecji” został definitywnie uniemożliwiony. Chociaż kosztem swobody podróżowania mostem
nad Sundem: pasażerów udających się pociągami w kierunku Malmö na stacji na kopenhaskim lotnisku Kastrup zaczęły
zaskakiwać kolejki do odprawy granicznej. Nie uszło to uwagi zagranicznych mediów. „The Guardian”, „France 24” i „BBC”
nie tylko zgodnie podkreśliły fakt, że po raz pierwszy od ponad półwiecza na wewnętrznej nordyckiej granicy powstały bariery, ale przede wszystkim dostrzegły pierwszą bardzo
poważną rysę na Schengen. Swoistą jej wizualizacją stało się
ogrodzenie oddzielające „tor zagraniczny” i formalnie mające „zapobiegać niebezpiecznemu przeskakiwaniu z peronu na peron”. Te radykalne posunięcia naraziły Duńczyków
na odbieranie równie radykalnych komentarzy ze świata zewnętrznego. Oto Dania, która kiedyś uratowała swoich Żydów przed drutami hitlerowskich obozów koncentracyjnych,
pokryła naraz drutami perony z obawy przed uchodźcami
napływającymi via Niemcy.
W styczniu 2016 roku wzmocnione zostały również policyjne patrole na lądowej granicy z Niemcami, ściągnięto z wysp dodatkowych dwustu funkcjonariuszy. Istotnie,
takiego wrzenia na południowych krańcach małego królestwa nie było od momentu, gdy Dania po drugiej wojnie światowej odzyskała pewność, że Republika Federalna nie będzie dążyć do zrewidowania granicy w Szlezwiku.
Z nastaniem 2016 roku bez wątpienia Dania ostatecznie wyrwana została z rutyny spokoju, ściągnęła międzynarodową uwagę na swoją mentalnościową szorstkość
i zdecydowanie w tego rodzaju sytuacjach, gdy szwedzcy
sąsiedzi wykazują się daleko posuniętą poprawnością i tolerancją lub, jak to przed laty opisał etnograf Åke Daun,

powstrzymują się od wszelkich form gwałtowności i tym
bardziej agresji. Ale wszystkie kroki podjęte zostały w Borgen (na zamku Christiansborg) transparentnie. Szwecja
na tle Danii, w której funkcję przewodniczącą folketingu
rzeczywiście pełni dotychczasowa liderka nacjonalistów,
nie odnotowuje jednak większego zysku wizerunkowego.
Przeciwnie, wyszło na jaw, że szwedzka policja zatuszowała przypadki molestowania młodych kobiet, a nawet niepełnoletnich dziewczynek przez imigrantów podczas „We
are Sthlm”, letniego festiwalu muzycznego w stolicy. Pokrzywdzonych miało zostać około 150 kobiet. Paru podejrzanych, głównie afgańskiego pochodzenia doprowadzono na komendy, żadna sprawa nie trafiła jednak później
do sądu. Ujawnienie tej afery przydało uzasadnienia coraz głośniej, coraz bardziej otwarcie wypowiadanego przez
Szwedów poglądu, że zbrodnie i liczne wykroczenia popełniane przez cudzoziemców świadomie są wygumkowywane ze statystyk zgodnie z oczekiwaniami rządu, który nie
chce dawać amunicji Szwedzkim Demokratom, rosnącemu w siłę szwedzkiemu odpowiednikowi ugrupowania Pii
Kjærsgaard. Szwedzka mgła tolerancji zaczyna pomału się
rozpraszać, zmienia się język debaty publicznej: „policjanci
anonimowo przyznali”, „gazeta dotarła do”…
W międzyczasie Duńczycy dołączyli do ławy „niepokornych” członków Unii Europejskiej. W Danii wszedł w życie
przepis, który zezwala na konfiskowanie uchodźcom kosztowności – na poczet wydatków ponoszonych przez państwo opiekuńcze przyznające hojne zasiłki socjalne bezrobotnym tudzież dopiero pobierającym naukę języka
duńskiego. Nowe radykalne prawo znów prowokuje do radykalnych komentarzy: podczas ewakuacji do Szwecji jesienią 1943 roku na cudzą biżuterię łaszczyli się jedynie niektórzy przewoźnicy (czarne owce znajdą się przecież w każdym
społeczeństwie), ale obecnie kontrowersyjny proceder może
dokonywać się w majestacie prawa państwowego, zrównany został z zasadami bezpieczeństwa. W tym miejscu warto
dodać od razu, że to samo „niepokorne” społeczeństwo jeszcze jesienią przeprowadziło narodową zbiórkę (indsamling)
na rzecz uchodźców z Syrii trafiających do zagranicznych
obozów, w której wzięli udział liderzy wszystkich głównych
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stronnictw politycznych; zebrano ponad 85 milionów koron.
Jak na łamach norweskiego dziennika „Aftenposten” trzeźwo zauważyła w lutym Kristin Clement, na Północy surowce mają Norwegowie, najbardziej liberalne reguły społeczne
Szwedzi, a Duńczycy – otwartą debatę, oddolnie zorganizowane społeczeństwo, z którymi władze ogólnopaństwowe
(Borgen) i lokalne potrafią współpracować. To pozwala o aktualnym kryzysie mimo wszystko myśleć ze spokojem.
Na most nad Sundem filują z Polski ci, którzy w większości nie mieli nigdy sposobności żyć w naprawdę wielokulturowym społeczeństwie. Nieraz trudno im pojąć, że Duńczycy, decydujący o swoich sprawach z zupełnie innego
poziomu doświadczenia w sferze migracji i różnorodności,
mogli w demokratycznych wyborach wyłonić taką układankę politycznych partii, z której powstał rząd o – nie da się
ukryć – populistycznych skłonnościach. Wybierano go nie

tylko we „wzorcotwórczej” Kopenhadze, lecz także wśród pól
porośniętych Beta vulgaris i w pobliżu chlewni dostarczających „Danish bacon”. Także bohaterów z białych autobusów
i kutrów dopada zmęczenie i spotyka przesilenie.

An abstract
Włodzimierz Karol Pessel, When a white bus gets
a flat tyre. Migration crisis in Denmark and Polish
flicking for a bridge over Sund
The text is an essayistic comment on the consequences of the influx of refugees from the northern Europe, written from the perspective of an outside observer. The basic
question is whether Danish culture can deal well with this
sudden crisis, and the aim of this text is to assess the actual
state of the socio-political situation.

PROBLEMATYKA WARTOŚCI W POLSKIM JĘZYKOZNAWSTWIE
– PRZEGLĄD BADAŃ I TEORII
Kamil Olender

Wyrażenia będące sądami wartościującymi stały się obszarem badań wielu uczonych. Nie ma jednak pełnej zgody dotyczącej ich nomenklatury. Od wielu lat przedstawiciele różnych
dyscyplin naukowych skupiają swoją uwagę na badaniach przestrzeni aksjologicznej wybranych jednostek oraz grup społecznych. Relacje pomiędzy językiem a kulturą są głównymi tematami, które szczególnie interesują przedstawicieli lingwistyki
kulturowej. W ramach toczących się sporów pojawiają się kolejne propozycje metodologii pozwalających zgłębiać to zagadnienie. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie stanu
badań w zakresie analizy polskiego kanonu wartości. Przystępując do studiowania powyższego tematu, należy wyjść od próby
wyjaśnienia pojęcia centralnego niniejszej publikacji – leksemu
„wartość”. Dalsza część artykułu poświęcona zostanie wybranym
subiektywnie przez autora badaniom z zakresu językoznawstwa
dotyczącym przestrzeni aksjologicznej Polaków.
Definicje słownikowe
Słowo „wartość” funkcjonuje w języku jako hasło nieostre,
posiadające wiele znaczeń odnoszących się do różnych obszarów nauki. Słownik języka polskiego PWN przytacza pięć definicji tego leksemu:
1. to, ile coś jest warte pod względem materialnym;
2. cecha tego, co jest dobre pod jakimś względem;
3. posiadanie zalet,
4. zasady i przekonania będące podstawą przyjętych w danej społeczności norm etycznych,
5. liczba określająca, ile jednostek zawiera dana wielkość fizyczna lub wielkość mogąca zastąpić wyrażenie algebraiczne,
jego zmienne1.
1

Słownik Języka Polskiego PWN [online], < http://sjp.pwn.pl/slowniki/
warto%C5%9B%C4%87.html> (30.04.2016).

>

Pierwsze i ostatnie z podanych znaczeń korespondują z obszarami ekonomii i matematyki. Pozostałe natomiast będą
przedmiotem dalszych rozważań poniższego artykułu. Szczególnie relewantna jest przedostatnia spośród wskazanych
definicji, która jednak nie wyczerpuje tematu. Analizując poszczególne słowniki języka polskiego, można znaleźć różne
wyjaśnienia tego leksemu. Kolejno przytaczane definicje zredukowane zostały o aspekty ekonomiczne i fizyczne, reprezentowane w przytoczonym powyżej słowniku przez punkty 1 i 5.
Słownik pod redakcją Mirosława Bańki podaje: „jeśli ktoś lub
coś ma jakąś wartość, to ma jakieś zalety”, „wartości etyczne,
estetyczne itp. to zasady i przekonania ważne w życiu jakiejś
społeczności, będące podstawą przyjętych u niej norm i ocen”2, z kolei Uniwersalny słownik języka polskiego wskazuje:
2. cecha tego, co jest dobre pod jakimś względem, przypisywana rzeczom, np. ze względu na ich użyteczność lub
możliwość wywoływania pozytywnych uczuć; ważność,
znaczenie; […]
4. posiadanie zalet moralnych lub społecznych;
5. zestaw cech uznawane za dobre, będące wzorem postępowania godnych urzeczywistnienia3.

Już w tych trzech przywołanych przykładach wyróżnić można pewną powtarzalność i elementy wspólne: posiadanie zalet, odnoszenie się do wzorów, norm, postępowań społecznych.
Wielokrotnie podejmowano tematykę wartości, ich semantyzacji oraz hierarchizacji za pomocą różnych metod
2

Inny słownik języka polskiego, red. M. Bańko, t. 2, Warszawa 2000.
Uniwersalny słownik języka polskiego, red. S. Dubisz, t. 1–4, Warszawa 2003.
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badawczych, które można podzielić na trzy grupy: a) metody wychodzące od analizy „uniwersalnego” systemu wartości oraz ich opozycji (nazywanych często antywartościami),
b) metody aplikujące badania empiryczne (sondażowe, ankietowe), c) metody badające korpusy tekstów.
Klasyfikacje i hierarchizacje wartości
Do pierwszej z wymienionych powyżej grup zaliczyć można próby stworzenia typologii wartości. Jedna z najbardziej
znanych lingwistek prowadzących badania przestrzeni aksjologicznej w języku, Janina Puzynina, dokonuje kompleksowego podziału cech, zjawisk i przedmiotów na komplementarne klasy. Nadrzędnie stosowany jest dualistyczny
podział na elementy ważne lub nieobojętne (będące wartościami) oraz, pozostające w opozycji wobec tych pierwszych,
nieważne i obojętne (niestanowiące wartości). Następnie pośród tych elementów, które zyskają miano wartości,
można dokonać dyferencjacji na pozytywne i negatywne.
Dodatkowo każda z nich może być wartością podstawową
(absolutną) lub pomocniczą (instrumentalną). Na kolejnym
poziomie Puzynina dzieli elementy podstawowe na transcendentne (sacrum) i nietranscendentne, w skład których
wchodzą wartości estetyczne, moralne, poznawcze, witalne oraz odczucia psychiczne i fizjologiczne4. Badaczka zaznacza jednak, że wszelka klasyfikacja będzie zależeć zawsze
od danej jednostki i kontekstu towarzyszącego sytuacji komunikacyjnej, gdyż nie da się stworzyć odgórnego podziału,
uniwersalnej matrycy pozwalającej przyporządkować każdy
przypadek5. Warto w tym miejscu nadmienić, że Puzynina
w swoich publikacjach posługuje się sformułowaniem „język
wartości”. Określenie to jest niezwykle istotne w dalszych
rozważaniach, gdyż to właśnie język będzie pełnił esencjonalną rolę w utrwalaniu i przekazywaniu wartości. Sam
także będzie narzędziem wartościowania6. Badania języka
4
J. Puzynina, Typologie wartości, [w:] eadem, Język wartości, Warszawa 1992, s. 40–45.
> 5 J. Puzynina, Jak pracować nad językiem wartości, [w:] Języka a kultura,
t. 2: Zagadnienia leksykalne i aksjologiczne, red. J. Bartmiński, J. Puzynina,
Wrocław 1991, s. 129–136.
> 6 J. Bartmiński, Miejsce wartości w językowym obrazie świata, [w:] Język
w kręgu wartości, red. idem, Lublin 2003, s. 59–86.
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wartości wymagają więc wnikliwej analizy poszczególnych
leksemów, frazeologizmów czy też całych tekstów. Puzynina
dzieli środki wyrażania wartości na środki systemowe, tekstowe, językowe i parajęzykowe7. Zdaniem lingwistki w badaniach z obszaru językoznawstwa aksjologicznego należy
zwrócić uwagę na to, co oznacza wartościowanie, kto wartościuje, co wartościuje, dla kogo co jest wartością, oraz na to,
czy wyraz jest stricte wartościujący, jakiej kategorii wartości dotyczy, czy jest nacechowany emocjonalnie, czy jest nacechowany pod względem intensywności. Dodatkowo językoznawczyni wskazuje na dyferencjację wyrazów prymarnie
i wtórnie wartościujących8.
Inną klasyfikację proponuje Tomasz Krzeszowski, który
swoją teorię opiera na Arystotelesowskim wielkim łańcuchu
bytu, czyli „modelu organizowania i postrzegania rzeczywistości”9. Koncepcja ta bazuje na czterech podstawowych bytach:
ludziach, zwierzętach, roślinach i obiektach fizycznych, a niekiedy włączany jest także piąty element – Bóg jako byt absolutny, nieskończony i doskonały pod każdym względem. Krzeszowski przyjmuje następującą hierarchię wartości, złożoną
z pięciu elementów:
1. boskie – świętości, cechy będące atrybutami Boga;
2. duchowe – odwołujące się do życia wewnętrznego;
3. animalne – emocje;
4. witalne – wartości związane z egzystencją;
5. sensoryczne – doświadczenia zmysłowe.
Szerszy podział, składający się z dziesięciu elementów,
przytacza Ryszard Jedliński. Zaproponowana hierarchia na
pierwszym miejscu stawia wartości transcendentalne, odnoszące się do Boga, wiary i świętości. Następnie kolejno pojawiają się wartości: uniwersalne (prawda, dobro), estetyczne
(piękno), poznawcze (mądrość, refleksja, wiedza), moralne
(miłość, przyjaźń, honor, sprawiedliwość), społeczne (demokracja, patriotyzm, solidarność, rodzina), witalne (zdrowie,
życie), pragmatyczne (praca, talent, zaradność), prestiżowe
7

J. Puzynina, Środki wyrażania wartościowań w języku i tekście, [w:] Język wartości…, s. 111–130.
> 8 J. Puzynina, Język wartości…, s. 9.
> 9 T.P. Krzeszowski, Aksjologiczne aspekty semantyki językowej, Toruń
1999, s. 30.
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(kariera, władza, pieniądze) i hedonistyczne (zabawa, seks, radość)10.
Semantyzacje wartości
Do grupy badań bazujących na metodach empirycznych
można zaliczyć m.in. badania prowadzone przez Michaela Fleischera. W dalszej części artykułu opisane zostaną jego prace w tym zakresie, nie zostanie jednak zachowana kolejność
chronologiczna. Fleischer, wychodząc od konstruktywistycznej
teorii komunikacji, zauważa, że samo słowo „wartość” wydaje się znacznie zakorzenione zarówno w komunikacjach, jak
i w systemie społecznym. Zjawisko to ma charakter predykatu,
czyli może określać lub być przypisane dowolnemu obiektowi
pod warunkiem, że będzie istniał ktoś, kto tę wartość przypisze11. Fleischer przytacza także różne interpretacje hasła „wartość” w nauce. Wśród nich znajduje się też definicja Talcotta
Parsonsa, zgodnie z którą są one „koncepcjami tego, co pożądane/tego, czego sobie życzymy”12. Amerykański socjolog dyferencjuje także normy i wartości. Pierwsze interpretuje jako
wypowiedzi dotyczące zachowań, natomiast drugie są wypowiedziami na temat stanów13.
W nawiązaniu do powyższej teorii w 2008 roku Fleischer
podjął się próby sprawdzenia, jak semantyzowane jest słowo
„wartość”. Przeprowadzono badanie empiryczne w formie ankiety na losowej próbie stu mieszkańców Dolnego Śląska. Jego
głównymi celami było zrozumienie pojęcia wartości, poznania sposobu ich funkcjonowania, a także wskazanie ich manifestacji. Respondenci zapytani zostali m.in. o to, czym są i do
czego służą wartości, gdzie można je znaleźć i skąd pochodzą.
Dodatkowo ankietowanych poproszono o wymienienie najważniejszych wartości polskich, europejskich i ogólnoludzkich
oraz, jeśli w ogóle można dokonać takiego podziału, pozytywnych i negatywnych. Wyniki badania pokazały, że respondenci
najczęściej definiują wartości poprzez nazywanie ich (miłość,
10

J. Półturzycki, Dydaktyka dla nauczycieli, Płock 2002, s. 50.
M. Fleischer, Wartości w wymiarze komunikacyjnym, Łódź 2010, s. 5–6.
12
T. Parsons, Grundzüge des Sozialsystems, [w:] idem, Zur Theoriesozialer Systeme, Opladen 1976, s. 161–274, cyt. za: M. Fleischer, Wartości w wymiarze…, s. 26.
> 13 Ibidem, s. 26–27.
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rodzina, uczciwość, dobro). W odpowiedziach można jednak
odnaleźć takie komponenty definicyjne, jak: normy, zasady,
rzeczy ważne i cele. Respondenci stwierdzili także, że wartości
służą do porządkowania świata oraz pokazują, w jaki sposób
powinno się żyć. Wśród najistotniejszych nośników wartości
ankietowani wymieniali rodzinę, szkołę, Kościół i społeczeństwo. Korelacja pomiędzy poszczególnymi pytaniami ankiety,
pozwala zauważyć wiodącą rolę rodziny w kontekście kultywowania wartości – jest ona bowiem miejscem ich pochodzenia i przechowywania. Szczególnie interesująca jest dyferencja otrzymana w pytaniach o wartości polskie i europejskie.
Wyniki pokazały całkowicie odmienne wyobrażenia respondentów w poszczególnych wskazanych kategoriach. Jako polskie wymienione zostały: rodzina, wiara, patriotyzm, religia.
Natomiast europejskie to: tolerancja, demokracja, otwartość,
praca. Godne uwagi są także odpowiedzi dotyczące pozytywnych i negatywnych przykładów polskich wartości. Wśród tych
pierwszych respondenci powielali swoje odpowiedzi z poprzedniego pytania (rodzina, patriotyzm, wiara), następne
w rankingu pojawiły się tradycja i honor, natomiast w kategorii opozycyjnej znalazły się: pieniądze i dewocja14.
Wyniki powyższego badania pozwalają stwierdzić, że respondenci zgodnie wymieniają najważniejsze wartości ludzi
mieszkających w Polsce. Ciekawa wydaje się także świadomość badanych dotycząca wyraźnej odrębności wartości polskich i europejskich. Autor badania wskazuje, że rozróżnienie
to może wynikać ze zmienności i funkcyjności w zastosowaniu
wartości w zależności od przyjętej perspektywy – inną hierarchię respondenci będą aplikować, wchodząc w rolę Polaka,
a jeszcze inną, wchodząc w rolę Europejczyka. Zasada ta może
być istotna w argumentowaniu w tekstach medialnych lub wizerunkowych (np. w polityce czy reklamie). Wartości, które kojarzone są jako europejskie, lepiej będzie komunikować za pomocą adekwatnych pozycji z kanonu wartości przypisywanych
ludziom w Polsce, gdyż wtedy są przystępniejsze w percepcji
społecznej15.
Innym przykładem badań Fleischera w tym zakresie są prace dotyczące tzw. symboli kolektywnych, będących istotnym
>
>
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M. Fleischer, Wartości w wymiarze…, s. 33–76.
Ibidem, s. 56–57.
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komponentem jego autorskiej ogólnej teorii komunikacji.
W literaturze naukowej można spotkać różne sformułowania
nazywające wartości reprezentujące czy konstytuujące dane
kultury, m.in.: „słowa sztandarowe” Walerego Pisarka, „słowaklucze kultury” Jurija Łotmana, „kulturemy” Alicji Nagórko czy
właśnie „symbole kolektywne” Michaela Fleischera16. Wszystkie te kategorie mają wiele wspólnych cech, reprezentują jednak różne teorie i paradygmaty.
W swoich badaniach dotyczących konceptów komunikacyjnych Fleischer lokuje wartości w obszarze konstruktów stabilizujących17. Autor Ogólnej teorii komunikacji zakłada istnienie trzech systemów: biologicznego, fizycznego
oraz społecznego. Ponieważ wszystkie elementy systemu są
ze sobą powiązane, aby omówić symbole kolektywne należy najpierw usieciowić je w systemie, skupiając się na mechanizmach zachodzących w systemie społecznym. Fleischer
wychodzi na poziomie systemu społecznego od stratyfikacji
na grupy społeczne, supragrupy i społeczeństwa. Wszystkie
te formacje produkują komunikacje, pośród których badacz
wyróżnia quasi-dyskursy, dyskursy i interdyskursy. Komunikacja jest mechanizmem funkcjonującym w systemie społecznym, natomiast system społeczny jest nośnikiem komunikacji, stąd wynikają wspólne funkcje18. Dla lepszego
zrozumienia działania tych wszystkich elementów niezbędna będzie ich krótka charakterystyka. Przez grupy społeczne Fleischer rozumie grupy przyjaciół, studenckie, rodziny itd., które wewnętrznie produkują elementy dyskursów
i quasi-dyskursy. Formacje te są zwykle stosunkowo nieliczne, niestabilne i ograniczają się do danej przestrzeni. Supragrupy składają się z grup społecznych podobnych do siebie
pod względem zachowań, reguł i norm. Tworzą i są konstytuowane przez dyskursy. Są stabilne i nieokreślone przestrzennie. Najwyższym stadium w tej zaproponowanej skali
są społeczeństwa, złożone z supragrup wchodzących w skład
16
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. et al.Kraków 2005, s. 99–110.
> 17 Zob. M. Fleischer, Koncepty – elementy sterujące komunikacji, Wrocław 2008.
> 18 M. Fleischer, Ogólna teoria komunikacji, Wrocław 2007, s. 243.
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wspólnej przestrzeni społecznej. Określenie to nie jest jednak
jednoznaczne z pojęciem narodu. Społeczeństwa są wysoce
stabilne i określone przestrzennie. Jak wynika z powyższych
definicji, grupy społeczne i supragrupy tworzą komunikacje
(poszczególne dyskursy), a następnie społeczeństwa powielają odpowiednie dyskursy: quasi-dyskursy (dla grup społecznych), dyskursy, w tym także dyskursy specjalistyczne
(dla supragrup) i interdyskurs (dla społeczeństw). Zadaniem
interdyskursu będzie więc pośredniczenie pomiędzy poszczególnym supragrupami oraz ich integracja. Za hierarchie norm i wartości odpowiednią dla wybranego dyskursu,
odpowiadać będzie dyskurs specjalistyczny funkcjonujący w obrębie danego programu komunikacji (gospodarka,
religia, wojsko, prawo, polityka itd.). Symbole kolektywne i dyskursowe są natomiast bardzo ważnymi elementami
dyskursów. Zdefiniować je można jako jednostki funkcjonalne posiadające wyraźnie pozytywne lub negatywne asocjacje (a więc jednostki wartościujące) oraz wykazujące określone znaczenie komunikacyjne i reprezentujące konkretny
system wartości, będący manifestacją danej kultury. Symbole kolektywne dotyczą całych społeczeństw, kultur jednostkowych, funkcjonując zatem w interdyskursie, natomiast
symbole dyskursowe występują na poziomie dyskursów i supragrup19. Znajomość tych samych symboli kolektywnych
i ich jednakowa interpretacja jest jedną z cech dystynktywnych danego społeczeństwa. Poziom zakotwiczenia symboli
w systemie społecznym, a więc dokładność ich semantyzacji, będzie wpływać na ich funkcje manipulacyjne w komunikacjach.
W ramach badań nad symboliką kolektywną Fleischer prowadził badania w Polsce, Rosji i w Niemczech w latach 1993–
2000. Dodatkowo przeanalizowana została także niemiecka
subkultura punków, jednak ze względu na główny temat niniejszego artykułu w dalszej części szerzej opisana zostanie
jedynie kultura polska. Ankieta składała się z trzech etapów.
Pierwszy z nich zakładał uzyskanie listy wyrazów istotnych
w kulturze, posiadających pozytywne i negatywne konotacje, które mogłyby pełnić funkcje symboli kolektywnych. Drugi
>
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Ibidem, s. 250–256.

etap korespondował z wcześniejszymi badaniami Walerego
Pisarka dotyczącymi słów sztandarowych Polaków20 – respondenci poproszeni zostali o ocenę (w skali od +100 do -100)
wymienionych w kolejności alfabetycznej 50 najczęściej pojawiających się w pierwszym etapie wyrazów. Celem trzeciej
części było ustalenie semantyzacji tych samych 50 słów. Wyniki badań z roku 2000 potwierdziły tezę o stabilności polskiej symboliki kolektywnej, gdyż pokrywały się w znaczącym
stopniu z badaniem z roku 199321. W dalszej części zaprezentowane zostaną kolejności odpowiednie dla nowszych badań
w tym zakresie, jednakże zostanie podjęty także temat zmian
w pewnych obszarach.
W pierwszym etapie ankiety respondenci wśród najważniejszych słów i wyrażeń najczęściej wymieniali: m i ł o ś ć ,
pr z yjaźń, rodzinę, kłamst wo, tolerancję,
pracę, bezrobocie, demokrację, uczciw o ś ć , d o b r o ć i w o l n o ś ć . Wyniki drugiego etapu
pozwoliły utworzyć hierarchię słów, bazującą na przyznanej
przez ankietowanych ocenie. Na początku listy rangowej znalazły się wyrazy o mocno pozytywnym nacechowaniu: m i łość, rodzina, dom, wolność, przyjaźń,
B óg, dziecko, uczciwość, słońce, prawda,
s p r a w i e d l i w o ś ć i w i e r n o ś ć . Najbardziej negatywne konotacje posiadały natomiast: w o j n a , c h a m s t w o ,
totalitaryzm, bezrobocie, nietolerancja,
egoizm, komunizm, polityka i lewica.
W stosunku do ankiety z 1993 roku pojawiły się tylko niewielkie odchylenia: m.in. obniżona została pozycja słowa „wolność”, które na początku lat 90. było najpozytywniej ocenionym hasłem, dodatkowo w rankingu pojawiły się słowa
„Bóg”, „dziecko”, „słońce”, „polityka” nieobecne w pierwszym
badaniu22.
Wartości a językowy obraz świata
Teorią istotną w opisie wartości jest także koncepcja językowego obrazu świata. Początki funkcjonowania tego hasła
20

Zob. W. Pisarek, Współczesne słowa sztandarowe w Polsce i ich publiczność, „Zeszyty Prasoznawcze” 1992, nr 1–2, s. 16–37.
> 21 M. Fleischer, Polska symbolika kolektywna, Wrocław 2003, s. 46–49.
> 22 Ibidem, s. 57–103.
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można odnaleźć na początku XX wieku w teorii Jana Baudoiuna de Courtenay, który pisał: „Mamy tyle języków indywidualnych, czyli jednostkowych, ile głów mieszczących
w sobie polskie myślenie językowe”23. Koncepcje te stały
się zalążkiem do zauważania różnic w postrzeganiu świata
i jego odzwierciedlaniu w języku. Wkrótce pojawiły się stanowiska potwierdzające wyrażony przez de Courtenay pogląd. W latach 30. XX wieku wysunięta została hipoteza relatywizmu językowego, sformułowana przez amerykańskich
etnolingwistów Edwarda Sapira i jego ucznia Benjamina Lee
Whorfa, zakładająca, że uwarunkowania językowe wpływają w znaczący sposób na percepcję rzeczywistości i wizję
świata użytkownika danego języka24. Język nie może więc
istnieć samoczynnie, w oderwaniu od użytkowników, społeczności posługującej się nim, a więc w konsekwencji także
kultury, w której funkcjonuje. Jest on ciągiem znaków, wytworem danej społeczności, jednocześnie stale na nią oddziałującym. Język zawiera w sobie światopogląd, obyczaje,
doświadczenia oraz stereotypy kształtowane na przestrzeni
wieków. Pozwala nie tylko tworzyć komunikacje interpersonalne, lecz także w ściśle określony sposób interpretować
otaczającą rzeczywistość. Nazywanie przedmiotów, wartościowanie i kategoryzowanie świata jest metodą „porządkowania chaosu” poprzez redukcję złożoności rzeczywistości25.
Myśl tę dobrze podsumowują słowa Johanna Herdera: „Jeśli
prawdą jest, że nie potrafimy myśleć bez myśli i że uczymy
się myśleć za pomocą słów, to język wyznacza granicę i zarys
całego ludzkiego poznania”, a także „język jest skarbcem myśli całego narodu”26.
Pierwszej próby zdefiniowania tego zjawiska na gruncie
polskim jako językowego obrazu świata podjął się Walery Pisarek. Szerzej omawianą problematyką zajął się Jerzy Bartmiński. Językoznawca definiuje JOS jako: „zawartą w języku,
różnie zwerbalizowaną interpretację rzeczywistości dającą
23

J.B. De Courtenay, O języku polskim, Warszawa 1984, s. 19.
A. Klimczuk, Hipoteza Sapira-Whorfa – Przegląd argumentów zwolenników i przeciwników, „Kultura – Społeczeństwo – Edukacja” 2013, nr 1 (3),
s. 165–181.
> 25 J. Maćkiewicz, Kategoryzacja a językowy obraz świata, [w:] Językowy
obraz świata, red. J. Bartmiński, Lublin 1999, s. 53.
> 26 Ibidem, s. 64.
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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”27. Bartmiński wraz ze swoim lubelskim zespołem dokonał próby
rekonstrukcji najważniejszych wartości Polaków w formie
swoistego kanonu w celu stworzenia polskiego słownika aksjologicznego. Swoje badania, w których postanowił połączyć metody empiryczne oraz analizy korpusów tekstowych,
rozpoczął w 1985 roku od ustalenia wyrazów, symboli, które
mogłyby zostać uznane za wartości. W tym celu napisał list
do kilkudziesięciu polskich naukowców z prośbą o stworzenie indywidualnej listy. Otrzymał odpowiedzi od 12 przedstawicieli nauk humanistycznych, zawierające 305 haseł (jedynie w przypadku 80 wyrazów zanotowano powtórzenia).
Najczęściej wymieniano m.in. d e m o k r a c j ę , n a r ó d ,
ojczyznę, prawdę, wolność, cnotę, godność, męst wo, nienawiść, wiarę, wiern o ś ć , s p r a w i e d l i w o ś ć , w r o g a . Następnie w 1990
roku przeprowadzono wiele ankiet wśród losowo wybranej
próby Polaków, co dało tysiące różnych wyników. W związku z tym zespół zawęził listę haseł do 150, poddanych później
dalszej analizie semantycznej. Kolejnym krokiem było skonstruowanie badania ankietowego, mającego na celu kognitywną rekonstrukcję poszczególnych wartości. Ankieta objęła
następujące obszary:
1. nazwy działań, stanów i postaw, wartości i celów (np.
demokracja, socjalizm, kapitalizm, honor, wolność, patriotyzm);
2. nazwy wspólnot (np. rodzina, naród, społeczeństwo,
lud);
3. nazwy członków wymienionych wspólnot (np. matka,
ojciec, dziecko, rolnik, nauczyciel, Ślązak, Polak, Niemiec,
człowiek);
4. nazwy instytucji i ich funkcjonariuszy (np. Kościół, partia, państwo, władza, kierownik, wojsko);
27

J. Bartmiński, Punkt widzenia, perspektywa, językowy obraz świata
[w:] Językowy obraz…, s. 103–120.

>

134

5. nazwy miejsc (np. Polska, Europa, świat, Wchód, kraj, ojczyzna, miasto, Warszawa);
6. nazwy przedmiotów pełniących funkcje symboli (np.
krzyż, chleb)28.
Badania powtarzano przy uwzględnieniu dziesięcioletniego interwału czasowego – w latach 2000 i 2010. Kolejne podobne wyniki pozwalały wysnuć wniosek, iż polski system wartości jest stabilny i niewiele zmienił się na przestrzeni
lat29. Uwzględniając najważniejsze publikacje dotyczące badanej tematyki, sporządzono listę elementów najczęściej powtarzających się w poszczególnych badaniach, będących tym
samym podstawą do analiz dotyczących semantyzacji danych słów. Na czele przygotowanego zestawienia znalazły
się (w kolejności najczęstszego występowania w literaturze):
rodzina, praca, miłość, wiara, przyjaźń,
wolność, sprawiedliwość, prawda, toler a n c j a , u c z c i w o ś ć 30.
Konkludując, wielość badań nad tematem wartości w percepcji społecznej obrazuje skalę zainteresowania zagadnieniem i jego dużym wpływem na komunikację interpersonalną. Pomimo stosowania różnych metodologii (opartych na
obserwacji i próbie odgórnej hierarchizacji, badaniach empirycznych lub analizach korpusów tekstowych) oraz odmiennej terminologii (symbole kolektywne, słowa sztandarowe,
słowa klucze kultury, kulturemy), wyniki wyraźnie potwierdzają stabilność i niezmienność wartości funkcjonujących
w polskiej kulturze. Być może drobne zmiany, dostrzeżone
w badaniach cyklicznych, okażą się trwałym trendem wpływającym na ważność poszczególnych słów, aby jednak tę
tezę udowodnić należy przyjrzeć się badaniom w dłuższej
perspektywie czasowej.
Problematyka wartości w komunikacji i języku stanowi zarówno niezwykle perspektywiczne, jak i interesujące pole badawcze dla różnych dyscyplin naukowych.
28
J. Bartmiński, M. Grzeszczak, Jak rekonstruować kanon wartości narodowych i europejskich?, „Etnolingwistyka” 2014, vol. 26, s. 21–43.
> 29 Zob. Język. Wartości. Polityka. Zmiany rozumienia nazw wartości
w okresie transformacji ustrojowej w Polsce. Raport z badań empirycznych,
red. J. Bartmiński,Lublin 2006; Współczesny język polski, red. J. Bartmiński
Lublin 2012.
> 30 J. Bartmiński, M. Grzeszczak, op. cit., s. 32–35.
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Ciekawe wnioski mogłaby przynieść analiza przestrzeni
aksjologicznej pojawiającej się w poszczególnych dyskursach (np. dyskurs naukowy, polityczny itd.) oraz quasi-dyskursach wybranych supragrup czy subkultur, co mogłoby
wpłynąć na usprawnienie procesów komunikacyjnych pomiędzy przedstawicielami różnych komórek społecznych
oraz dostosowanie przygotowywanych komunikatów (np.
reklamowych) w odpowiedzi na potrzeby i na podstawie
języka oraz wartości danych grup odniesienia. Dodatkowo
dalsze analizy tego obszaru mogą być niezwykle pomocne
w doprecyzowaniu celowości użycia wartości i zgłębienia
ich mechanizmów funkcyjnych w języku, ze szczególnym
uwzględnieniem aktów perlokucyjnych, perswazyjnych.
Kolejne badania przestrzeni aksjologicznej mogą być więc
nieocenionym źródłem wiedzy dla badaczy komunikacji
i języka oraz przedstawicieli innych dziedzin, w związku
z czym niewątpliwie zasadne jest dalsze zgłębianie tej tematyki na gruncie polskiej (i nie tylko) nauki.
An abstract
Kamil Olender, An issue of values in Polish linguistics
– an overview of research and theories
This article aims at presenting the state of research in
this field on the ground of Polish science. In the first part,

the author quotes the dictionary definitions of the lexeme
‘value’. Next, he describes chosen research in the field of semantics and hierarchy of values with respect to the three
most commonly used methodologies: methods rooting in
the analysis of the general, universal system of values and
their opposites (the anti-values), methods basing on empirical research (polls, surveys) and the research of the body
text. A lot of attention has been devoted to the theories and
studies of Janina Puzynina and Tomasz Krzeszowski, particularly in the context of reconstruction of the hierarchy of the
most important words for Polish people. Additionally, there
have been described studies of Michael Fleischer on the collective symbols which are a crucial element of his author’s
general theory of communication and the studies of Jerzy
Bartmiński and his staff from the Maria Curie-Skłodowska
University in Lublin on the lingual image of the world and
the attempt to create the canon of Polish values that are
the basis to write the comprehensive axiological dictionary.
In his article, the author notices that despite the use of diverse researching methods and tools dealing with this phenomenon, the researchers come to a common conclusion on
the stability of Polish value system. The author hopes that
the publication will prove to be helpful to people interested
in getting to know the present state of research in this field.

MIASTA KURCZĄCE SIĘ – CHARAKTERYSTYKA ZJAWISKA W KONTEKŚCIE
GLOBALNYM I LOKALNYM
Anna Mazurak

Raport Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczący urbanizacji przewiduje ciągły wzrost zarówno wielkości populacji
zamieszkującej tereny zurbanizowane, jak i liczbę tzw. megamiast, wielkich miast (large cities; 5–10 milionów mieszkańców)
i średnich miast (medium size cities; 1–5 milionów mieszkańców)1. Skupiając się na nieustającej urbanizacji i „wielkim wzroście” gospodarczym, które dotychczas stanowiły trendy w polityce rozwoju, bardzo często pomija się temat miast kurczących się.
Powodów może być kilka. Przede wszystkim należałoby się zastanowić, co tak naprawdę kryje się pod pojęciem „miasto kurczące się”, jak je zdefiniować i jak wyznaczyć cechy kwalifikujące
miasto do tych, które się kurczą? Czy miasto, które się rozlewa,
może zarazem się kurczyć? I czy tak naprawdę można w ogóle
mówić o istnieniu zjawiska, skoro liczba osób zamieszkujących
tereny zurbanizowane ciągle rośnie?
Pomocne w określeniu procesu kurczenia się miast może
stać się przeanalizowanie istniejących definicji shrinking cities, a także prześledzenie przyczyn, skutków, wad i zalet zjawiska, zarówno w kontekście globalnym, jak i lokalnym. Samo
pojęcie urbanizacji określa pewną koncentrację ludności, która
z natury rzeczy posiada jakąś swobodę przestrzenną i ma zdolność do zmiany położenia. Tym samym powstawanie zarówno
megamiast, jak i proces ich kurczenia się, są zjawiskami w pełni naturalnymi2.
Wprowadzenie
Obecnie miasta są zamieszkiwane przez 54% populacji świata. Oznacza to, że odgrywają one fundamentalną rolę
1

World Urbanization Prospects The 2014 Revision, <http://esa.un.org/
unpd/wup/Highlights/WUP2014-Highlights.pdf > (12.02.2016).
> 2 T. Zipser, J. Sławski, Modele procesów urbanizacji, Teoria i jej wykorzystanie w praktyce planowania, Warszawa 1988.
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w funkcjonowaniu światowej gospodarki, są ośrodkami wytwarzania innowacji i oferują gamę usług dla swoich okolic.
Miasta są również skupiskami wielu problemów społecznych,
takich jak bezrobocie, segregacja czy ubóstwo. W Europie ponad dwie trzecie ludności zamieszkuje tereny zurbanizowane,
które determinują rozwój całego kontynentu. Wraz ze wzrostem liczby mieszkańców miast wzrasta znaczenie prowadzenia odpowiednich polityk miejskich, które muszą zmagać się
z wieloma, niekiedy wręcz przeciwstawnymi zjawiskami występującymi w przestrzeniach miejskich.
Znaczny wzrost liczby ludności miejskiej odnotowuje się od
roku 1950 – od tego czasu wartość ta wzrosła sześciokrotnie3.
Proces ten jest spowodowany zarówno przyrostem populacji na świecie, jak i migracją ludności. Zjawiska te są kojarzone jako przepływy ludności z obszarów wiejskich do obszarów zurbanizowanych, jednakże obecnie, kiedy ponad połowa
mieszkańców globu zamieszkuje tereny zurbanizowane, przepływy te polegają bardzo często na ruchach z jednych miast
do drugich. W konsekwencji, na niektórych obszarach koncentracja ludności nieustannie rośnie, co prowadzi do powstawania megamiast. Inne tereny odnotowują spadki w zaludnieniu
i powoli pustoszeją. W roku 1990 mianem „megamiasta”, czyli
miejsca zamieszkanego przez ponad 10 milionów mieszkańców określano 10 miast, w roku 2014 było ich już 28, a szacuje się, że ich liczba w 2030 r. sięgnie nawet 41. Liczba miast
średniej wielkości oraz miast w przedziale od 1 miliona do
500 tys. będzie rosła najszybciej. Obecnie połowa ludności zamieszkuje miasta mniejsze niż 500 tys. mieszkańców, lecz prognozy przewidują, że procent populacji żyjącej w małych miastach będzie spadał i w roku 2030 osiągnie 45%4. Powyższe
>
>
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World Urbanization Prospects The 2014 Revision, dz. cyt.
Ibidem.
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liczby dość wyraźnie obrazują zjawisko wzrostu jednych ośrodków miejskich, a spadku liczby ludności w drugich, co ilustruje
zjawisko shrinking cities, czyli kurczenia się miast.
Dotychczasowe budowanie polityk miejskich opierało się
głównie na paradygmacie wzrostu. Obecnie zaczęto zwracać
uwagę również na problem kurczenia się miast, który nie jest
zjawiskiem nowym. Proces ten, znany od wieków, ewaluował
tak samo, jak obecne struktury miejskie.
Czym jest „kurczenie się miast”
Ze względu na wielowymiarowość zjawiska kurczenia się
miast, niełatwo je jednoznacznie zdefiniować. Autorzy wielu
publikacji podają nieco odmienne definicje w zależności chociażby od przyczyn wpływających na przebieg procesu. The
Shrinking Cities International Research Network kładzie szczególny nacisk na to, że kurczące się miasto to obszar zamieszkiwany przez nie mniej niż około 10 tys. mieszkańców. W mieście takim obserwuje się stratę ludności przez okres ponad
dwóch lat, a zmiany ekonomiczne charakteryzują się kryzysem strukturalnym5. Inni autorzy w swoich publikacjach bardzo często nie określają rozmiaru miast, lecz dodatkowo skupiają się na pojawiających się w nich problemach społecznych.
Co ważne, zjawisko kurczenia często dotyka nie tylko miast
w rozumieniu jednostkowym, lecz także całych regionów bądź
mniejszych fragmentów obszarów zurbanizowanych. Według
Diany Reckien zjawisko kurczenia się odnosi się do obszarów
miejskich lub regionów (systemów miast), „które w ciągu
ostatnich 40–50 lat doświadczyły straty ludności, spadku zatrudnienia i/lub od niedawna przedłużającego się kryzysu gospodarczego6.
Przyczyny powstawania zjawiska kurczenia się
Mnogość definicji shrinking cities jest odzwierciedleniem
dużej ilości przyczyn generujących zjawisko. Autorka wielu publikacji związanych z tematem, Katrina Pallagst, za wspólny
5

K. Pallagst, Shrinking cities- challenges for planning in an international
context, < http://www.planung-neu-denken.de/images/stories/pnd/dokumente/2_2010/pallagst.pdf> (14.11.2015), s. 1.
> 6 D. Reckien, C. Martinez-Fernandez, Why Do Cities Shrink?, European
Planning Studies, London 2011, s. 1375.
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mianownik powstawania kurczących się miast uznaje procesy
globalizacji7. Jest to jednak bardzo ogólnikowe stwierdzenie,
pod którym w rzeczywistości ukrywa się wiele pojedynczych
czynników.
Za pierwszy czynnik generujący zjawisko kurczenia się
miast można uznać zmiany w produkcji przemysłowej i wzrost
znaczenia gospodarki usługowej. Powyższe przekształcenia
były dość dobrze widoczne m.in. we wschodnich miastach Europy XX wieku. Brak umiejętności dostosowywania się gospodarek lokalnych do zmieniających się warunków zewnętrznych
rynku, do zmian technologicznych, a także do skutków globalizacji, spowodowały zjawisko de- industrializacji. Zjawisko
kurczenia się miast na skutek transformacji ekonomicznej było
bardzo dobrze widoczne podczas upadku modelu fordowskiego na początku lat 70. ubiegłego wieku. Ośrodki przemysłowe, takie jak Manchester czy Bilbao, na skutek zmiany modelu gospodarczego odnotowały znaczny spadek liczby ludności.
Restrukturyzacja gospodarki opartej na modelu fordowskim,
deindustrializacja oraz rozwój przemysłu hi-tech w niebywale szybkim tempie przyczyniły się do kurczenia się wielkich
ośrodków miejskich8.
Kolejnym, bardzo istotnym czynnikiem wywołującym procesy kurczenia się miast jest zjawisko suburbanizacji, które
„polega na wyludnianiu się centrów miejskich i rozwoju zagospodarowania strefy podmiejskiej”9. Proces ten i jego wpływ
na powstawanie shrinking cities dość dobrze uwidacznia przykład amerykańskich miast. W Stanach Zjednoczonych zjawisko to opiera się głównie na problemie rozwoju suburbiów
i upadku wnętrz miejskich, czyli wytwarza się tak zwany doughnut effect. Ludność przenosi się na przedmieścia, co odbywa się kosztem miast centralnych, do których niskie ceny
mieszkań i słaby rynek pracy przyciągają jedynie ludność
o niskich kwalifikacjach. Suburbanizacja na przełomie lat 50.
i 60. XX wieku doprowadziła do ogromnych problemów, takich jak segregacja społeczna, ubóstwo czy bezdomność, których skala w USA jest bardziej widoczna niż w miastach europejskich. W konsekwencji suburbanizacja może powodować
>
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K. Pallagst, op. cit., s. 1.
D. Reckien, C. Martinez-Fernandez, op. cit.
A. Majer, Socjologia i przestrzeń miejska, Warszawa 2010, s. 197.

zjawisko urban sprawl, czyli „rozlewania się terenów miejskich
tworzących obszary o niskiej gęstości zaludnienia”10. Rozlewanie się miast w rezultacie doprowadza do fragmentaryzacji przestrzeni, zwiększenia liczby użytkowników prywatnego
transportu w wyniku nierentowności wprowadzenia transportu publicznego, koncentracji ubóstwa w centrum oraz segregacji społecznej (wyludnione ulice zostają zdominowane
przez przestępczość, dzielnice tracą reputacje i stają się terenami zdegradowanymi). Wszystkie te okoliczności w rezultacie bardzo często stają się przyczyną tak zwanego zjawiska
urban decline. Diana Reckien i Cristina Martinez-Fernandez
w publikacji Why do cities shrink? reasumują swoje rozważania stwierdzeniem, że kurczenie i rozlewanie się miast są zjawiskami wzajemnie się wzmacniającymi11.
Wymienione powyżej czynniki, wpływające na powstawanie kurczących się miast, wydają się najczęstszymi przyczynami ich powstawania, lecz nie są jedynymi. Na kurczenie
się miast mogą mieć wpływ również konflikty zbrojne, skażenie i jakość środowiska, zmiany ustrojowe i zachowania instytucjonalne, rozumiane tutaj jako „przyswojenie szerokiego zakresu nieformalnych sposobów zachowania, takich jak:
zwyczaje, schematy, nawyki (często nieprzetestowane i wykonywane bez namysłu/uprzedniej analizy); pośród zachowań
formalnych obserwowanych wewnątrz aparatów państwa”12.
Skutki
Miasta kurczące się nie są zjawiskiem nowym, niemniej
jednak ich forma ewoluowała wraz ze zmianą struktur miejskich. Skutki, jakie zachodzą w przestrzeniach kurczących
się miast, mogą mieć zarówno negatywny, jak i pozytywny
wpływ na dalsze ich funkcjonowanie. Głównym problemem
kurczących się struktur jest konieczność oderwania się od istniejącego modelu miasta i przekształcenia go pod nowym
kątem. W przypadku miast poprzemysłowych możliwość ich
przekształcenia może dać szanse na bardo pozytywne zmiany.
10

Raport Cities of tomorrow. Challenges, visions, ways forward, <http://
ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/citiesoftomorrow/citiesoftomorrow_final.pdf> (10.01.2016).
> 11 D. Reckien, C. Martinez-Fernandez, op. cit.., s. 1377.
> 12 Ibidem.
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Należy bowiem zwrócić uwagę, że XIX-wieczne miasta podczas rewolucji przemysłowej wcale nie należały do miejsc najprzyjemniejszych do życia z powodu dość trudnych warunków
mieszkalnych, a mimo to były wręcz gloryfikowane.
Do zobrazowania skutków procesu najlepsze wydaje się
przywołanie konkretnych przykładów. Wałbrzych jest miastem, w którym od XIX wieku, aż po lata 90. XX wieku podstawą funkcjonowania był przemysł górniczy oparty na wydobyciu węgla kamiennego. Po roku 1990 przemiany ustrojowe
uwidoczniły nie najlepiej działającą monofunkcyjną strukturę
miasta, która była niedostatecznie modernizowana od II wojny światowej. W latach 90. XX wieku okazało się, że Wałbrzych
posiadał nierentowne kopalnie, zaniedbaną i przestarzałą infrastrukturę techniczną, niewykwalifikowaną siłę roboczą oraz
bardzo zanieczyszczone środowisko. Proces kurczenia się nastąpił w bardzo widoczny sposób, powodując niemalże całkowite zaburzenie struktury demograficznej miejsca, gdzie widoczny jest proces starzenia się mieszkańców i niedobór osób
w wieku produkcyjnym. Wykluczenie społeczne stało się widoczne na niemal wszystkich ulicach miasta, dodatkowo pojawiła się wysoka liczba osób korzystających z pomocy społecznej. Rozpoczęły się problemy z nielegalną eksploatacją kopalń
w tzw. biedaszybach. Jaroszewska w swoim opracowaniu podaje, że na początku XXI wieku szacowana liczba osób nielegalnie wydobywających węgiel z nieczynnego złoża mogła
sięgnąć nawet 2 tys. osób. Dodatkowo (m.in. na skutek przeciążonego budżetu miasta w wyniku dużej stopy bezrobocia i nakładów na pomoc socjalną) rozpoczęły się problemy
z utrzymaniem infrastruktury miejskiej. Wzrosła liczba terenów zdegradowanych, w szczególności na obszarach poprzemysłowych, a zły stan zabudowy XIX-wiecznej bardzo często
kwalifikuje ją obecnie jedynie do rozbiórki. Zła kondycja miasta doprowadziła do upadku przemysłu towarzyszącego, takiego jak produkcja porcelany, szkła i koksu. W rezultacie pojawił się problem wizerunkowy miasta i przylgnęło do niego
określenie z pierwszych stron gazet „Wałbrzych – miasto straconych szans”13.
13

E. Jaroszewska, Wałbrzych – dziedzictwo przeszłości a wyzwania
przyszłości, [w:] Kurczenie się miast w Europie Środkowo-Wschodniej. Urban
shrinkage in East-Central Europe, red. T. Stryjakiewicz, Poznań 2014.
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Rysunek 1. Wałbrzych, ul. Średnia

Rysunek 2. Wałbrzych, ul. Świętej Barbary

Rysunek 3. Wałbrzych, ul. Aptekarska (Centrum)

Rysunek 4. Wałbrzych, ul. Aptekarska (Centrum)

Rysunek 5. Wałbrzych, Sobięcin

Rysunek 6. Wałbrzych, Sobięcin
Źródło zdjęć: własne autora

Kurczące się miasta mają przeważnie ogromne problemy
ze starymi, nieużywanymi strukturami, pustostanami czy terenami zdegradowanymi. Ich istnienie stwarza jednakże możliwość stosunkowo dużych przekształceń, zgodnych z wymaganiami dzisiejszych miejskich społeczności. Trendy lokalizacji
ewoluują i obecnie dość częstym zjawiskiem jest pozostawianie centrów miast i przesiedlanie się na przedmieścia w celu
poszukiwanie terenów zielonych i cichych. Wprowadzenie odpowiednich polityk rewitalizacyjnych w takich strukturach
daje szansę na poprawę jakości życia w mieście oraz wykreowanie profilów miast odpowiadających współczesnym potrzebom gospodarki, przemysłu i standardu życia.
Tadeusz Stryjakiewicz określa pojęcie „kurczenia się” miast
jako neutralne, argumentując to zależnością od kontekstu.
Jego zdaniem termin ten może mieć znaczenie pozytywne

i negatywne. Zmniejszająca się liczba mieszkańców niekiedy wcale nie musi prowadzić do całkowitego upadku miasta,
lecz do podwyższenia standardów życia na danym obszarze,
co wynika „ze zmniejszenia zagęszczenia mieszkańców na powierzchnię mieszkalną, niższego obciążenia dla środowiska
oraz poprawy warunków w transporcie indywidualnym”14.
Miasto kurczące się ma szansę rozwijać się w myśl rozwoju
podtrzymywalnego i tworzyć lepsze warunki życia dla mieszkańców, którzy w nim pozostali.
Globalizacja
Jak już wcześniej wspomniałam, mimo wielu różnic w podejściu do definiowania zjawiska shrinking cities oraz różnorodności przyczyn powodujących jego występowanie, za
>
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Kurczenie się miast w Europie…

główny czynnik łączący wszystkie aspekty należy uznać zjawisko globalizacji. W tym kontekście Manuel Castes określa kurczenie się miast jako przestrzenny skutek współczesnego globalnego społeczeństwa postindustrialnego. Nowe regionalne
specjalizacje w przemyśle, wysoka mobilność kapitału, możliwość przeniesienia inwestycji do sektorów dających wyższe
zyski, przeniesienie produkcji do krajów z tańszą siłą roboczą
to czynniki, które zarówno nasiliły konkurencję pomiędzy miastami i regionami, jak i rzuciły światło na nowe i stare obszary
przemysłowe, mogące również wykorzystać globalne strumienie finansowe15. Kurczenie się miast jest również spowodowane nowoczesnymi technologiami telekomunikacyjnymi,
które pozwalają zrezygnować z tradycyjnego transportu (np.
w przypadku przepływu informacji), a rentowność peryferyjnych lokalizacji jest atrakcyjniejsza zarówno dla osób prywatnych, jak i firm.
Obok pojęcia globalizacji, w kontekście miast kurczących się,
należy również zwrócić uwagę na termin glokalizacji. Termin
ten, „zaczerpnięty z japońskiego języka biznesowego, gdzie oryginalnie odnosił się do strategii mikromarketingu, polegających
na dopasowaniu towarów i usług z poziomu globalnego do rynków i odbiorców lokalnych”16, odgrywa obok globalizacji ogromną rolę w budowaniu polityk miejskich dla miast kurczących się.
Kurczenie się miast jest zależne od kontekstu krajowego, regionalnego i lokalnego. Istotą problemu w wielu wypadkach
jest budowanie polityk miejskich na poziomie lokalnym, regionalnym bądź krajowym w kontekście globalnym, co niejednokrotnie wytwarza pewne napięcie pomiędzy rozwojem gospodarczym a polityką lokalną. „Skurcz miasta” jest zjawiskiem
globalnym, ale działa w jednostkach lokalnych, tzn. konkretnych miastach czy regionach charakteryzujących się indywidualną polityką, kulturą i sytuacją. Ich przyszłość zależy od korelacji
pomiędzy czynnikami lokalnymi i globalnymi oraz od sposobu,
w jaki próbuje się rozwiązać problemy na poziomie lokalnym,
15
K. Pallagst, T. Wiechmann, C. Martinez-Fernandez, Shrinking Cities.
International Perspectives and Policy Implications, London 2014, s. 15.
> 16 W. Kuligowski, Gdzie coca-cola ożywia zmarłych, „Polityka”, <http://
www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/193087,1,czyuzasadniona-jest-teza-o-rozrastajacej-siezachodniej-monokulturze.
read> (26.06.2015).
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regionalnym bądź krajowym w kontekście globalnym. Konsekwencją globalizacji jest wytworzenie się pewnego napięcia pomiędzy rozwojem gospodarczym a polityką lokalną. Napięcie to
wskazuje na kierunek polityki rozwoju, w którym najwyższym
celem nie powinno być jedynie osiąganie wzrostu, a takie kierowanie polityk lokalnych, by w jak najszybszy i stosunkowo elastyczny sposób mogły dostosować się do wymagań rynku globalnego. W kontekście globalnym należy, podczas budowania
polityki miejskiej, uwzględnić kontekst lokalny, który występuje
w każdym kurczącym się mieście na świecie. Mianowicie, należy również zwrócić uwagę na obszary o charakterze typowo lokalnym, w których zapewnienie odpowiedniego funkcjonowania jednostek jest możliwe jedynie poprzez dbałość o kontekst
lokalny. Przykładem mogą stać się pozostawione w miastach
kurczących się wrażliwe grupy społeczne, takie jak osoby starsze, samotne czy niepełnosprawne, dla których powinna zostać przygotowana typowa dla nich polityka o charakterze lokalnym17.
Na świecie buduje się wiele strategii, które mają na
celu niwelowanie skutków bądź przeciwdziałanie powstawaniu zjawiska shrinking cities. Problem polega na odpowiednim
dobraniu tych strategii do miejsca oraz dostosowaniu kosztów
ich wdrożenia do możliwości. Jednym z przykładów „pompowania życia” w obszary kurczące się lub zagrożone kurczeniem
jest budowa odpowiednich połączeń transportowych. Za pomocą atrakcyjnie szybkich połączeń transportowych można
efektywnie zredukować czas dojazdu, tak jak zastosowano to
w przypadku Madrytu i miasta Ciudad Real. Dało to mieszkańcom miasta Ciudad Real możliwość pozostania w swoim
miejscu zamieszkania, a dojazd do pracy w stolicy zredukowano do 50 minut (140 mil). Podobna sytuacja miała miejsce
w miastach Manchester i Liverpool, które odnotowały wzrost
ilości mieszkańców po zmodernizowaniu połączeń kolejowych z Londynem. We Włoszech polityka miejska została nakierowana na redukcję podatków w obszarach kurczących się
w celu zachęcenia nowych przedsiębiorców do inwestowania
na terenach uboższych18.
17

E. Cunningham-Sabot, I Audirac, S. Fol, C. Martinez-Fernandez, Theoretical Approaches of „Shrinking Cities”, s. 25.
> 18 E. Glaeser, Triumph of the city, London 2012.
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Zakończenie
Obecnie tematyka miejska stała się nieco bardziej popularna i zaczęła interesować szersze niż dotychczas grono odbiorców. Zarówno architekci, planiści, ekonomiści, politycy, jak
i lokalna społeczność zabierają głos podczas tworzenia strategii miejskich. Jest to tendencja napawająca optymizmem i zachęcająca do poruszania różnych tematów dotyczących przestrzeni miejskich, które stanowią obecnie podstawową tkankę
do życia i funkcjonowania mieszkańców całego globu. Temat
miast kurczących się, który wydaje się niedostatecznie omawiany i traktowany niekiedy jak branżowe tabu, powinien stać
się stałym tematem refleksji nad miastem, które, jako wytwór
człowieka i jednocześnie środowisko życia całych społeczności,
nie jest jednostka stałą i niezmienną, lecz bardzo dynamiczną,
mającą zarówno możliwość wzrostu, jak i upadku.
Shrinking city nie jest zjawiskiem nowym, występowało od
wieków, a jego przebieg zmieniał się wraz ze zmianą struktur
miejskich, których dotyczył. Oglądany przez wieki proces kurczenia się miast obecnie odróżnia się skalą, ponieważ często
dotyczy ogromnych powierzchni oraz charakteryzuje się długookresowym spadkiem liczby ludności, co wywołuje niepokój w świecie zorientowanym na nieustający wzrost przemysłowy i usługowy. Procesy związane z miastami kurczącymi
się są „złożone, dynamiczne i trudne do umieszczenia w lokalnym życiu politycznym. Bardzo często należałoby zmienić cały
paradygmat planowania już od szczebla krajowego bądź ponadnarodowego”19. Należy zwrócić uwagę, że zjawisko kurczenia się miast, oprócz skutków negatywnych, takich jak starzejące się społeczeństwo, niszczejąca infrastruktura, bezrobocie
i wiele innych zjawisk, może również być motorem do pozy19
T. Wiechmann, Errors Expected – Aligning Urban Strategy with Demographic Uncertainty in Shrinking Cities, London 2008, s. 443.
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tywnych przemian w tkance miejskiej, oferując m.in. miejsce
na nową politykę i innowacyjne inwestycje w dotkniętym nim
obszarze. Kurczenie się miast nie powinno być nazywane „dzisiejszym fenomenem”, lecz procesem w pewnym sensie naturalnym, dającym się przewidzieć oraz posiadającym wiele etapów. Autorzy jednego z niemieckich opracowań dotyczących
tematu, pokusili się nawet o stwierdzenie, że „zachodnioeuropejskie przedsiębiorstwa skupione na wzroście ilościowym
zapomniały, że rozwój to nie tylko wzrost, postęp i wytwarzanie, ale także pochylnia i pewne tendencje bez konkretnego kierunku”. Wzrost i kurczenie się są procesami naprzemiennie naturalnymi, co podkreślają autorzy opracowania, zadając
w podsumowaniu pytanie „Jeszcze rośnie czy już się kurczy?”20.
An abstract
Anna Mazurek, Shrinking cities – the characteristic of
the phonomenon in the global and local context
Shrinking cities are not a new phenomenon; however, along with the change of urban structures their form has
evolved. The outcomes which take place in the space of shrinking cities can have both negative and positive effect on the
further functioning of a city. The aim of this text is an attempt
to characterize the phenomenon of shrinking cities. In the article, the attention was placed on the technological problems
as well as on the grounds of this phenomenon. A few representative exapmles illustrating the theoretical considerations
have been analyzed.

20
Wachsen oder schrumpfen?, BBSR-Analysen KOMPAKT 12/2015, Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung, s. 20.
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DZIENNIKARSTWO

RUCHY SPOŁECZNE W SIECI POLITYCZNEJ
Paweł Krężołek

Ruch społeczny ery Internetu
Ruchy społeczne od lat są przedmiotem analizy nauk społecznych. Jest to pojęcie osadzone i obecne w naukach społecznych podobnie jak partycypacja polityczna, aktywizm czy
partia polityczna.
Zainteresowanie ruchami społecznymi przeżywa swoisty
renesans po wydarzeniach z lat 2011–2013, kiedy można było
obserwować ich powstanie jako reakcje na dysfunkcje systemu demokracji pośredniej oraz kapitalistycznej gospodarki
w państwach Zachodu (USA, Hiszpania, Grecja, pogłębienie
się podziałów społecznych). Ustanawia się opozycja świat online vs świat offline, co było szczególnie istotne w protestach
przeciwko ACTA oraz proteście przeciwko dyktaturom (Arabska Wiosna). Były to różnego typu inicjatywy, jednak wszystkie one w swojej formule odwoływały się do modelu ruchów
społecznych.
Wspomniane wydarzenia lat 2011–2013 niewątpliwie zwiększyły różnice w zakresie definiowania pojęcia ruchu społecznego. Brak wypracowania jednolitej definicji,
lub chociaż takiej, która prowadziłaby do wypracowania
wspólnego stanowiska badaczy, jest w mojej opinii efektem, z jednej strony, kwestii subiektywnych, jak odmienne
definiowanie pojęć choćby z powodu odmienności kulturowej, natomiast z drugiej – jest kwestią obiektywną – w tym
miejscu należy zwrócić uwagę na ogromną dynamikę oraz
zakres tego zjawiska.
Ruch społeczny jest pojęciem, które można zaklasyfikować, idąc za tokiem rozumowania Piotra Glińskiego jako
zjawisko bardziej złożone niż tłum czy zamieszki. Ruch
społeczny od takich pojęć jak tłum czy zbiorowość społeczna odróżnia stopień zorganizowania – trwałość struktur, uregulowane i zrutynizowane funkcjonowanie oraz

wewnętrzna solidarność i dążenie do zaspokojenia potrzeb jego uczestników. Decydującym kryterium wyróżniającym ruch społeczny od innych zjawisk społecznych
jest zatem stopień jego organizacji1. Ponadto Gliński zauważa, iż ruch społeczny można definiować na dwa podstawowe sposoby:
• ruch społeczny jako interakcja społeczna;
• ruch społeczny w relacji do zmiany społecznej.
Interakcja w ramach ruchu jest zazwyczaj różnorodna,
obejmuje szeroki zakres osób, ale również podmiotów prawnych. Wyróżnić można wiele możliwych relacji:
• członek ruchu – członek ruchu;
• członek ruchu – sympatyk ruchu;
• ruch społeczny – społeczeństwo;
• ruch społeczny – otoczenie instytucjonalne.
Należy zatem zauważyć, iż ruch społeczny jest produktem systemu powiązań i kooperacji społecznych. Formy interakcji są bardzo różnorodne – obejmują one szeroką paletę sytuacji społecznych takich jak komunikacja, mobilizacja,
kooperacja czy konflikt społeczny. Ruch w swojej istocie jest
formą sieci, w której istnieją mniej lub bardziej formalne zależności i powiązania. Należy zauważyć, iż geneza ruchów
społecznych związana jest z czasami nowożytnymi lub, jak
określają to inni badacze, nowoczesnymi. Ruch nie może
istnieć bez dostępnych i łatwych w obsłudze kanałów komunikacji. Takie kanały tworzy dopiero wynalezienie druku, a później upowszechnienie się prasy. W tym rozumieniu
przez ruchy społeczne definiować możemy ruchy i organizacje masowe, a więc te działające dopiero w XIX wieku. Analizując ówczesne stronnictwa polityczne w optyce ruchu
1

P. Gliński, Polscy Zieloni. Ruch społeczny w okresie przemian, Warszawa 1996, s.18.
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jako procesu interakcji społecznej, należy zauważyć, że za
ruch uznać można jedynie stronnictwo robotnicze (lewicowe), które prowadziło masową działalność i nie ograniczało członkostwa ze względu na majątek czy pochodzenie społeczne. Ruch robotniczy XIX wieku jest zatem pierwszym
ruchem masowym, a mianowicie takim, który wychodzi
poza regułę klubów politycznych, skupiających ludzi z podobnych klas społecznych.
W ujęciu komunikacyjnym podstawowym kryterium ruchu,
na podstawie którego można oceniać jego efektywność, jest
zarządzanie informacją. Zarządzanie to, szczególnie w perspektywie wydarzeń z lat 2011–2014, należy w moim odczuciu rozumieć jako tworzenie, przetwarzanie i rozpowszechnianie informacji. Obserwując wydarzenia Arabskiej Wiosny oraz
inne ruchy działające w warunkach niedemokratycznych, należy również dodać zdolność budowania kanałów komunikacji, w tym kanałów alternatywnej komunikacji, która może
funkcjonować bez wsparcia, a często również w sytuacji zwalczania jej przez reżim państwa. Dla przykładu, Egipt posiadał
dostęp do Internetu również po odcięciu światłowodów przez
ekipę Husniego Mubaraka2.
Cechą charakterystyczną ruchów społecznych, jak zauważa Gliński, jest mikromobilzacja. Jest ona oparta na bezpośredniości kontaktów pomiędzy członkami, które umożliwiają zbudowanie silniejszej wspólnoty. Ta natomiast oparta
jest na cieple relacji międzyludzkich, które w ramach ruchu
otrzymuje jednostka. Czyni to ruch zdolnym do bardziej skutecznej rekonfiguracji potrzeb, postulatów i struktury, ale
równie często jest kompensacją jego braków technicznych,
finansowych i organizacyjnych3. Należy jednakże zauważyć,
że wydarzenia lat 2011–2014 pokazały, iż sam fakt bezpośredniości relacji (rozumianych jako relacje typu face to face)
nie jest warunkiem sine qua non skutecznego działania ruchu społecznego. Istotną rolę w ruchach społecznych tych lat
odgrywały osoby zaangażowane w nie jedynie poprzez rzeczywistość wirtualną. Wiele pośród tych osób nigdy wcześniej nie poznało się w świecie realnym. W związku z tym,
2

Zob. J. Armbruster, Arabska wiosna. Rewolucja w świecie islamskim,
Wrocław 2013.
> 3 P. Gliński, op. cit., s. 20.
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szczególnie w kontekście ruchów sieciowych, należy zadać
pytanie, czy Internet to nowa strefa społeczna czy jedynie
narzędzie komunikacji. Odpowiedzi na to pytanie pojawią
się w dalszej części artykułu. Drugim podejściem do definiowania ruchów społecznych jest utożsamianie go z kreowaniem zmiany społecznej. Rola ruchów społecznych w tym
obszarze jest powszechnie uznawana. Niektórzy badacze,
jak Piotr Sztompka, uznają ją wręcz za podstawowy mechanizm zmiany społecznej.
Sztompka widzi ruchy społeczne jako wypadkową działań stopnia intencyjności zmian (zmiana niezamierzona
oraz zmiana projektowana) oraz pozycji podmiotu, który staje się kreatorem zmiany (zmiana odgórna i zmiana
oddolna)4. Należy zauważyć, iż analizując wydarzenia lat
2011–2014, można dostrzec pewną ułomność powyższej
koncepcji. Nie każdy ruch społeczny, np. ruch oburzonych
w Hiszpanii u początku swojej działalności, zakłada realizację postulatów w formie sterowanej zmiany społecznej
– dopiero po zderzeniu z realiami można ocenić, czy udało się je zrealizować. Z kolei w przeszłości ruchy zakładające zmianę projektowaną, np. ruch robotniczy w XIX wieku, przekształciły się w ruch prowadzący do zmian, które
przechodziły w sposób nie do końca zamierzony i sterowalny w ruch komunistyczny w okresie zimnej wojny. Ruchy
wobec tego typu podziałów należy oceniać moim zdaniem
post factum a nie ex post.
Mimo tych wątpliwości należy dodać, że działania ruchu społecznego praktycznie zawsze prowadzą do zmiany
społecznej – konstruowanie typologii zmiany bywa możliwe przez pryzmat zakresu i sposobu jej przeprowadzenia. Ruch społeczny, który nie chce doprowadzić do zmiany
społecznej (rozumianej zarówno jako możliwy postęp, jak
i regres) nie ma, na co wskazuje praktyka polityczna, racji bytu.
Ruch społeczny może dążyć do zmian w różnorodnych
sferach – od ekonomii po funkcjonowanie instytucji społecznych, od prawa po moralność. Ruch może nieść treści
progresywne, jak ruch robotniczy, i regresywne, jak ruch
>
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P. Sztompka, Socjologia zmian społecznych, Kraków 1993, s. 274.

islamistyczny w trakcie Arabskiej Wiosny. Osobliwym zjawiskiem jest powstawanie kontrruchów, które tworzą się
w opozycji do zyskujących na popularności istniejących ruchów społecznych. Dobrym przykładem może być zależność pomiędzy ruchem pro-life i pro-choice (ruch i kontrruch w zakresie prawa/zakazu aborcji). Sukces jednego
z nich w danym państwie, np. w zakresie przeforsowania
ustawodawstwa, powoduje wzrost znaczenia i popularności drugiego. Widać tu swoistą symbiozę działań i wzajemną legitymizację swojego istnienia. Podobnie jest z takimi
ruchami, jak ruch świeckości vs obecności religii w życiu
publicznym, czy ruch zwolenników kontra ruch przeciwników energii atomowej.
Istotną rzeczą w zakresie analizowania ruchu społecznego jako głównego kreatora zmiany społecznej jest wpływ
zmiany społecznej na transformację samego ruchu. Należy tu zadać następujące pytanie – czy zmiana społeczna
wywołuje zmianę w obrębie ruchu społecznego? Uważam
za Sztompką, iż należy odpowiedzieć twierdząco na to pytanie. Ruch społeczny, który produkuje zmianę społeczną, określa jej treść i sam jej podlega. Zmiana społeczna to
również zmiana samego ruchu, np. przejście od konfliktowych do pokojowych form partycypacji politycznej5. Przykładem takiej zmiany mogą być ruchy alterglobalistyczne
po transformacji w partię lub komitet wyborczy i wejście
w relacje władzy.
Należy uznać, iż zmiana społeczna, która idzie za ruchem
społecznym, może być czynnikiem zmiany jego samego. Analizując ruch społeczny w obu wymienionych powyżej perspektywach, należy zauważyć, iż jego podstawowymi elementami
są takie zjawiska jak wspólny cel, interakcja wewnętrzna, solidarność jego członków, a na końcu wspólne działania zbiorowe.
Czym jest sieć polityczna?
Manuel Castells sieć polityczną definiuje jako „zbiór połączonych ze sobą węzłów”6. Jest to jednak klasyczne definiowanie idem per idem – nieznane przez nieznane. Dlatego
>
>
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Ibidem, s. 275–279.
M. Castells, Władza komunikacji, Warszawa 2013, s. 32.

mówienie o sieci politycznej warto zacząć od podania definicji jej części składowych. Przydatna w tej mierze będzie metoda analizy sieciowej zaproponowana przez włoskiego badacza ruchów społecznych Mario Dianiego7. W jego analizie
trzy kluczowe kategorie to: węzły, granice oraz powiązania.
Węzły to relacje pomiędzy uczestnikami sieci, składają się
one z jednostek lub zbiorowych aktorów (uczestników) społecznych. Według Dianiego węzły mogą występować w relacjach:
• jednostka–jednostka, np. uczestnik demonstracji–
uczestnik demonstracji;
• jednostka–organizacja, np. uczestnik demonstracji–
partia polityczna,
• organizacja–organizacja, np. partia polityczna–związek
zawodowy8.
Jak zauważa Castells, każdy składnik sieci jest węzłem9.
Idąc tym tokiem rozumowania, należy zauważyć, że każdy
podmiot, który uczestniczy w sieci, niezależnie od swojej roli
w niej, jest częścią tworzących się w jej ramach relacji. Jednak nie wszystkie węzły są potrzebne sieci w takim samym
stopniu, np. grupy lub osoby, które już wypełniły swoje funkcje. Wtedy też, jak zauważa Castells, dochodzi do rekonfiguracji, tj. przemiany ról węzłów w ramach sieci. Przykładem
może być zmiana lidera grup hackerskiej czy zmiana roli przywódców protestów przeciwko ACTA – w zależności od tego,
czy działania odbywały się na płaszczyźnie online czy offline,
zmieniał się lider protestu10.
Przewagą sieci jest jej o wiele szybsza reakcja na zmiany otoczenia niż tradycyjnej struktury politycznej. Warto zauważyć tu istotną różnicę – sieć skupia się na celu i zadaniu,
a tradycyjna struktura polityczna na trwaniu i rozwoju siebie
samej. Sieć ma zdolność rekonfiguracji węzłów, tradycyjna
struktura posiada ją w bardzo ograniczonym zakresie. Poniższe
porównanie pokazuje kolejne różnice pomiędzy siecią a tradycyjną strukturą polityczną:
7

M. Diani, Analiza sieciowa, [w:] Dynamika życia społecznego, red. K.
Gorlach, P. Mooney, Warszawa 2008, s. 191–214.
> 8 Ibidem.
> 9 M. Castells, Władza…, s. 32.
> 10 Zob. E. Bendyk, Bunt sieci, Warszawa 2012.
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Tabela nr 1. Sieć a tradycyjna struktura polityczna
Dziedzina
Przywództwo
Podstawa działania
Formalizacja

Sieć
rozproszone, niejawne
cel, realizacja zadań
brak lub w bardzo ograniczonym zakresie

Tradycyjna struktura polityczna
scentralizowane, jawne
statut, prawo wyższego rzędu
deklaracja członkowska, składki

Struktury

deterytorialne, zazwyczaj transnarodowe

terytorialne, krajowe lub międzynarodowe

Narzędzia zarządzania

grupa dyskusyjna, czat,
portal społecznościowy, e-mail, komunikator
na cel lub zadanie

spotkania, rozmowa bezpośrednia

Orientacja

na lidera lub rozwój struktury
Źródło: Opracowanie własne

Kolejnym elementem sieci według Dianiego są jej granice11.
Warto zauważyć, że nie tylko w opinii tego badacza jest to najtrudniejsze zadanie przy analizie ruchów społecznych. Do dziś
nauki społeczne nie wypracowały jednoznacznych kryteriów,
według których ruchy byłyby uznawane za sieć, lub przeciwnie, nie byłyby utożsamiane z tym modelem zarządzania. Za
włoskim badaczem sieci należy jednak wyróżnić dwa sposoby
postrzegania ich granic: nominalistyczny oraz realistyczny12.
Podejście nominalistyczne zakłada, że badacz samodzielnie
definiuje węzły, a więc aktorów politycznych, a także granice
sieci. Sam definiuje zatem również, czym jest sieć. Podejście to
zakłada duży subiektywizm. Podejście realistyczne natomiast
każe badaczowi definiować granice sieci poprzez przyjęcie subiektywnej perspektywy jej uczestnika – siecią są węzły, które są uznawane przez innych aktorów procesu. Podejście nominalistyczne kładzie nacisk na dostrzegalny przez badacza
zjawiska fakt uczestnictwa, natomiast podejście realistyczne
bada fakt wystąpienia interakcji poszczególnych węzłów13.
Castells uważa natomiast, że granice sieci to granice jej procesu komunikacyjnego14. Zauważa, że sieci są samoprogramowalne, a przez to zdolne do samokonfiguracji. W związku z tym
>
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M. Diani, op. cit., s. 191–214.
Ibidem.
Ibidem.
M. Castells, Władza…, s. 34.

bardzo trudno określić ich precyzyjne granice, które mogą
w procesie komunikacji ulegać przeobrażeniom. Granice sieci są
jej elementem najtrudniejszym do precyzyjnego zdefiniowania.
W chwili obecnej nie ma podejścia, które można uznać za obiektywne i w pełni uznawane przez wszystkich badaczy problematyki. W związku z tym siecią nazwać należy to wszystko, co za
sieć uznają badacze lub te ruchy, które same definiują się jako
sieć. Jak widać, jest to bardzo subiektywne. W mojej opinii rozwój nowoczesnych środków komunikacji elektronicznej jedynie
pogłębi ten problem, gdyż jak słusznie zauważa Castells, oprócz
samoprogramowania i samokonfiguracji aktorzy sieci (węzły)
sami tworzą cele i procedury operacyjne sieci. To tworzenie znacząco może definiować lub redefiniować granicę sieci.
Ostatnim elementem, który według Dianiego tworzy sieć,
są powiązania15. Należy rozumieć je jako interakcje pomiędzy aktorami (węzłami) sieci. Za włoskim badaczem ruchów
społecznych należy wyróżnić powiązania bezpośrednie oraz
powiązania pośrednie. Bezpośrednie opierają się na relacjach, które zachodzą na linii jednostki–jednostki, jednostki–organizacje lub organizacje–organizacje. Zależności te
mogą wynikać z pokrewieństwa, przyjaźni, znajomości, wymiany informacji albo wspólnego uczestnictwa w ruchu. Ponadto w wypadku organizacji relacje te mogą opierać się na
sojuszach, kampaniach mobilizacyjnych, przekazywaniu
>
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M. Diani, op. cit., s. 191–214.

informacji oraz dzieleniu się wiedzą i umiejętnościami,
jak również na praktycznym wsparciu (np. finansowym)16.
W praktyce powiązanie to można było zaobserwować w wypadku protestów przeciwko ACTA, gdy grupy przeciwników
regulacji wymieniały się umiejętnościami hackerskimi17, czy
Arabskiej Wiosny, gdy poszczególne podmioty sieci zawiązywały sojusze (często wbrew wcześniejszym uprzedzeniom)18.
Kolejny typ powiązań to powiązania pośrednie, oparte na
wspólnych działaniach. Ten typ powiązań tworzy się wtedy,
gdy jednostki lub organizacje współpracują ze sobą mimowolnie, np. poprzez udział w protestach. Przykładem może
być Ruch Oburzonych w Hiszpanii, który w początkowej fazie
nie koordynował swoich działań i w miejscach okupacji można było spotkać osoby i organizacje, między którymi interakcje
zaszły po raz pierwszy podczas protestu19.
Podsumowując, sieci polityczne są specyficzną strukturą
i sposobem zarządzania organizacją. Każda sieć, mówiąc za
Dianim, posiada węzły, granice i powiązania. Są to elementy
konstytutywne sieci. Z kolei Castells zauważa, że każda sieć
jest jednocześnie: elastyczna, skalowalna i żywotna20. Elastyczność oznacza zdolność do przekształcania (zmiany granic) przy jednoczesnym zachowaniu celów nawet wtedy, gdy
zmianie ulegają kwestie komunikacyjne (ważność węzłów).
Z kolei skalowalność sieci to zdolność do rozszerzania się lub
kurczenia (zmiana granic) bez wywoływania większych szkód
dla jej całości. Żywotność sieci jest cechą, która odróżnia ją od
tradycyjnej struktury politycznej. Sieć nie ma jednego centrum
i może działać poprzez poszczególne węzły, niezależnie od siebie. Jest to cecha, która gwarantuje większą wytrzymałość na
ataki i zmiany wewnętrzne niż w wypadku tradycyjnej struktury politycznej. Struktura sieci znajduje się w ciągłym ruchu
i przeobrażeniu, może składać się z nieograniczonej ilości powiązanych ze sobą węzłów, a jej granice są praktycznie niemożliwe do precyzyjnego i obiektywnego wyznaczenia.
16

Ibidem.
Zob. E. Bendyk, op. cit.
18
J. Armbruster, op. cit.
19
M. Castells, Sieci oburzenia i nadziei. Ruchy społeczne w erze Internetu,
Warszawa 2013, s. 115–155.
> 20 Idem, Władza…, s. 35.
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Podsumowanie
Zasadne pytanie, które się dziś pojawia, dotyczy tego, czy
mamy do czynienia z partycypacją polityczną via Internet i ruchami poprzez sieć, czy z partycypacją polityczną w Internecie, więc z ruchami sieciowymi. Daniel Mider twierdzi, że należy raczej mówić o partycypacji poprzez nowoczesne środki
komunikacji21. Podobnego zdania jest badacz Arabskiej Wiosny roku 2011 – Jörg Armbuster. Twierdzi on, że Internet był
bardzo ważnym narzędziem pracy dla rewolucjonistów islamskich, jednak główne wydarzenia i tak działy się w świecie realnym22.
Manuel Castells, opisując ruchy sieciowe z lat 2011–2013,
również dochodzi do wniosku, że Internet jest jedynie platformą komunikacji, a nie przestrzenią życia społecznego23.
Twierdzi on wręcz, że nie jest dziś możliwa skuteczna akcja
polityczna bez jednoczesnej komunikacji w sieci oraz okupacji przestrzeni publicznej. Opisując doświadczenia ruchów
z państw arabskich, Hiszpanii oraz USA, Castells namawia
wszystkich cyberaktywistów (czyli działaczy i sympatyków
ruchów społecznych, którzy swoją aktywność ograniczają do
działalności w świecie wirtualnym) do rozpoczęcia również
działań w tzw. realu (sfera offline).
Castells, ze względu na wartości, które im przyświecały,
protestujących w Parku Zuccotii nazwał „solą ziemi”. Okupujący przestrzeń nowojorskiego parku domagali się respektowania zasad demokracji, poddania rynków finansowych demokratycznej kontroli oraz przestrzegania zasad amerykańskiego
prawa24. Ruch Occupy, podobnie jak ruch Idignadas oraz wydarzenia Arabskiej Wiosny to współczesne przykłady ruchów
sprzeciwu i oporu, które używają w swoich działaniach mechanizmów obywatelskiego nieposłuszeństwa. Jest to nieposłuszeństwo nowego typu, bo przebiega ono na dwóch
równoległych płaszczyznach. Jedną z nich są klasyczne metody partycypacji politycznej, takie jak okupacja budynków,
demonstracje, pikiety czy nielegalne spotkania o tematyce
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Zob. D. Mider, Internet jako narzędzie walki z cenzurą, [w:] Haktywizm,
red. M. Marczewska-Rytko, Lublin 2014.
> 22 Zob. J. Armbuster, dz. cyt.
> 23 M. Castells, Władza…, s. 35.
> 24 Ibidem.
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politycznej25. Drugą płaszczyzną działania jest Internet – blokowanie stron, komunikacja za pomocą nowych technologii,
zamieszczanie zdjęć czy tworzenie memów o charakterze politycznym26.
Należy zauważyć, że w swojej praktyce opisywane działania były hybrydą działalności na obydwu płaszczyznach, swoistą mix-partycypacją, która łączy mechanizmy udziału tradycyjnego oraz internetowego. Demonstrujący potrafili uzyskać
w tej mierze efekt synergii. Protesty generowały zwolenników, natomiast użycie nowych narzędzi komunikacji zapewniało pozyskiwanie nowych sympatyków, którzy przekazywali
informacje o protestach na ulicach i placach miast.
Reasumując, nie rozpoczęła się wieszczona w latach 90.
XX wieku era online, gdyż realna gra polityczna i jej wydarzenia dzieją się dalej w przestrzeni publicznej. Opisywane przeze mnie zdarzenia i ich diagnozy pokazują dobitnie, że era offline wciąż trwa i nadal potrzebna jest mobilizacja w świecie
rzeczywistym, nie tylko w przestrzeni sieci. Po okresie zachwytu możliwościami, jakie daje globalna sieć w latach 90., dziś
przychodzi czas na refleksję. Obecnie nikt już nie twierdzi, że
ruch społeczny może działać wyłącznie w sieci. Sieć jest jedynie narzędziem, a nie przestrzenią interakcji społecznych. Chat
nie jest w stanie zastąpić rzeczywistej dyskusji, a wirtualny
>
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Zob. D. Mider, op. cit.
M. Castells, Sieci…, s. 115–155.

sit-in okupacji budynku rządowego lub placu przed parlamentem. To najważniejsza zmiana paradygmatu badań nad nowymi ruchami społecznymi, a przez to sieciami. Aktywiści muszą
je poznać, natomiast badacze – wypracować model badania
tradycyjnych form dokonywanych za pośrednictwem nowych
środków komunikacji. Rodzi to wiele wyzwań natury technicznej, metodologicznej oraz organizacyjnej.
An abstract
Paweł Krężołek, Social movements in political net
Social movements have been an object of social studies analysis for years. It is a notion based and present in social studies. The interest in social movements undergoes a certain Renaissance after the events of 2011–13 when one could
observe its arising as a reaction to disfunctioning of an indirect democratic system and a capitalist economy in Western
countries (the USA, Spain, Greece, creating a new social division). The opposition between the online and offline world
is emerging which was especially important in the process
against ACTA and in the protest against dictatorships (The
Arab Spring). These were various initiatives but all of them invoked in their form to a model of social movements. This article is a closeup of the history and the idea of contemporary
online social movements and supplements considerations
with an academic reflection.

MIŁOŚĆ W SIECI, CZYLI WIRTUALIZACJA ŻYCIA UCZUCIOWEGO
Mateusz Komander

Sieć internetowa coraz śmielej wkracza w nasze codzienne
życie. W wirtualnej przestrzeni możemy coraz łatwiej realizować wszelkiego rodzaju potrzeby. Internet tak głęboko zakorzenił się w naszym życiu, iż nie wyobrażamy sobie już funkcjonowania bez jego pomocy. Według raportu CBOS z 2014
roku 63% respondentów korzysta z sieci przynajmniej raz
w tygodniu. Internauci coraz chętniej dokonują zakupów online – 74% respondentów, w porównaniu z 57% ankietowanych w roku 2008. Z bankowości internetowej korzysta 63%
badanych osób (38% w 2008 roku), natomiast darmowe programy, filmy i muzykę pobiera z sieci 37% respondentów.
Warto zwrócić uwagę, iż 21% respondentów poznało kogoś
przez Internet, a 14% przeniosło swoje wirtualne znajomości
do świata realnego. Coraz więcej użytkowników sieci zakłada
konta na portalach społecznościowych (62%) – głównie w celach towarzyskich (54% kontaktuje się za ich pośrednictwem
ze znajomymi, 20% pragnie poznać w ten sposób nowe osoby)1.
Kolejne sondaże i przeprowadzane analizy wskazują na coraz silniejszy związek ludzi z cyberprzestrzenią. W badaniu realizowanym przez Harris Interactive 40% ankietowanych kobiet oraz 30% mężczyzn stwierdziło, iż wolałoby zachować
dwutygodniową wstrzemięźliwość seksualną niż stracić na ten
czas dostęp do Internetu2. Natomiast sondaż przeprowadzony
na zlecenie serwisu randkowego Match.com wykazał, iż 1 na 5
związków oraz 1 na 6 małżeństw (17% próby) ma swój począ-

1

M. Feliksiak, CBOS, raport z badań, Internauci 2014, nr 82/2014,
<http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_082_14.PDF> (15.12.2015).
> 2 CNN, Survey. Many would take Internet over sex, 15.12.2008, <http://
edition.cnn.com/2008/TECH/12/15/internet.sex.survey/> (15.12.2015).
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tek w cyberświecie3. Badania te obrazują, iż sieć komputerowa
wkracza również w sferę naszych uczuć. Za jej pośrednictwem
możemy już nie tylko komunikować się z przyjaciółmi czy
współpracownikami, lecz także zawierać nieco bliższe relacje.
Flirtowanie jest niezwykle popularne na wszelkiego rodzaju czatach4. Dzieje się tak dlatego, iż w Internecie swobodniej
wyrażamy uczucia i emocje niż w kontaktach bezpośrednich5.
Spowodowane jest to tzw. efektem rozhamowania w sieci (the
online disinhibition effect), o którym wspomina John Suler.
Może on objawiać się większą skłonnością do wyrażania skrywanych lęków, pragnień i emocji. Jest to tzw. rozhamowanie
łagodne (benign disinhibition). Natomiast wrogie i agresywne nastawienie, a także przeglądanie wirtualnych materiałów, z którymi użytkownicy nie zdecydowaliby się zaznajomić
w rzeczywistości, nazywamy rozhamowaniem toksycznym
(toxic disinhibition)6.
VII-wieczny filozof Thomas Hobbes jasno określał, iż ludzka natura podsycana jest przez skrywaną rządzę sławy, nieufność oraz rywalizację. Pragnienia te tłumione i ograniczane są
przez normy i reguły społeczne. Ład i harmonia, według Hobbesa, to jedynie pozory, które zapewnione są przez kontrolę
ludzi w społeczeństwie. W przypadku ustąpienia tej kontroli,
3

Match.com, Match.com and Chadwick Martin Bailey 2009–2010 Studies. Recent Trends. Online Dating, <http://cp.match.com/cppp/media/
CMB_Study.pdf> (15.12.2015).
> 4 N. Doering, Studying Online – Love and Cyber – Romance, [w:] Online Social Sciences, eds. , Seattle 2002, s. 5, <http://citeseerx.ist.psu.
edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.129.5489&rep=rep1&type=pdf>
(14.12.2015).
> 5 E. Aboujaoude, Wirtualna osobowość naszych czasów. Mroczna strona
e-osobowości, przekł. R. Andruszko, Kraków 2012, s. 37.
> 6 J. Suler, The Online Disinhibition Effect, „CyberPsychology & Behavior”
2004, nr 3, s. 321–325, <http://www.samblackman.org/Articles/Suler.
pdf> (14.12.2015).
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ludzie zaczną ze sobą rywalizować i zwalczać siebie wzajemnie7. Internet to miejsce, w którym człowiek może swobodnie wyrażać swoje najskrytsze pragnienia, gdyż pozory w sieci tracą na znaczeniu. To przestrzeń, która pozbawiona jest
wspomnianego ostracyzmu społecznego. Zachodzi tutaj swego rodzaju podobieństwo między stanem natury opisywanym przez Hobbesa, a stanem światowej sieci internetowej8.
Rozhamowanie w Internecie potęgowane jest przez poczucie
anonimowości, niewidoczność, asynchroniczność komunikacji, solipstyczną introjekcję, dysocjację wirtualnej osobowości,
a także minimalizację znaczenia pozycji społecznej i autorytetu9.
Anonimowość uważana jest przez Sulera za jeden z głównych czynników przyczyniających się do sieciowego rozhamowania. W momencie, gdy ludzie mają możliwość oddzielenia
swojego wirtualnego zachowania od realnej tożsamości, czują
się mniej narażeni na nieprzyjemności, przez co znacznie chętniej otwierają się przed rozmówcami i okazują emocje. Użytkownicy sieci mogą bagatelizować swoją odpowiedzialność,
gdy podejmują się agresywnych lub dewiacyjnych zachowań,
tak jakby moralne normy i ograniczenia nie dotyczyły osobowości online. Mogą wręcz odczuwać, że ich zachowania nie
należą do nich.
Dysocjacja internetowej tożsamości skutkuje podobnym
efektem. Internauci mają nie tylko możliwość ukrycia swojego imienia i nazwiska, ale także stworzenia całkiem nowej
tożsamości. Niektórzy z nich nabierają wręcz przekonania, iż
wyimaginowane osobowości żyją w innym świecie. W przestrzeni, w której nie obowiązują społeczne normy. Wirtualne
poczynania są dla nich pewnego rodzaju grą, którą mogą zakończyć wyłączając komputer.
Niezwykle istotną cechą komunikacji online jest także niewidoczność. Brak oceniających spojrzeń lub szeptów innych
ludzi doprowadza do tego, iż w sieci niejednokrotnie podejmowane są działania, które w wielu przypadkach nie zosta-

7

T. Hobbes, Lewiatan czyli Materia, forma i władza państwa kościelnego
i świeckiego, Warszawa 1954, s. 107–112.
> 8 E. Aboujaoude, op. cit., s. 267.
> 9 J. Suler, op. cit.
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łyby podjęte w świecie realnym10. W cyberprzestrzeni nikt nie
jest wydawany na ostracyzm społeczny, dlatego w zaciszu
własnego domu użytkownicy mogą bez obaw realizować zamierzone cele.
Poczucie odosobnienia może wzmagać asynchroniczna komunikacja (kontaktując się mailowo lub za pomocą komunikatorów internetowych, użytkownik może wysyłać wiadomości w dogodnym dla siebie czasie albo po przemyśleniu tego,
co chce zawrzeć w odpowiedzi). Natomiast solipstyczna introjekcja przejawia się w momencie, gdy odbiorca wiadomości
czyta ją na głos lub szeptem. Sprzyja to odczuciu, iż nadawca jest godny zaufania, ponieważ otrzymane słowa traktowane są jak własne, a to daje sposobność do bardziej otwartej
i szczerej konwersacji.
Zawieraniu wszelkiego rodzaju relacji w sieci pomaga także
umniejszona rola statusu społecznego i autorytetu. W wirtualnym świecie wszyscy rozmówcy mają jednakowe możliwości.
W przeciwieństwie do rzeczywistości, w sieci nie obowiązuje
hierarchia wieku czy wykonywanego zawodu. Nieistotne są także takie czynniki, jak wyznanie, płeć czy poglądy polityczne11.
Wszystkie te czynniki w realny sposób wpływają na nasze
zachowanie w cybernetycznym świecie. Internetowe poczynania opierają się nie tylko na negatywnych aspektach osobowości człowieka, ale przybierają również skrajne formy
życzliwości czy też okazywanej dobroci. W wirtualnych konwersacjach chętniej udzielamy osobistych informacji na swój
temat, gdyż otwieranie się przed internetowymi rozmówcami jest znaczniej łatwiejsze12. Jest to niezwykle ważne, gdyż
w sieci to właśnie rozmowa odgrywa główną rolę w procesie
zdobywania zaufania, a nie wygląd zewnętrzny. Pierwszorzędne znaczenie komunikacji werbalnej w związkach internetowych może być tłumaczone jako następstwo przypisywania zbyt dużej wartości wyglądowi fizycznemu w świecie
offline13. Aaron Ben-Ze’ev zaznacza także, iż więzi w interne10

Ibidem, s. 322–324.
Ibidem.
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A. Ben-Ze’ev, Miłość w sieci. Internet i emocje, przekł. A. Zdziemborska, Poznań 2005, s. 172.
> 13 E. Illouz, Consuming the romantic utopia. Love and the cultural contradictions of capitalism, Berkely, 1997, cyt. za: ibidem, s. 174.
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towych związkach są bardziej pogłębiane. W świecie realnym
powstanie silnego i trwałego związku jest czasochłonne, natomiast online następuje to znacznie szybciej. Dzieje się tak
dlatego, że w Internecie o wiele łatwiej można zadać osobiste
pytania, a także dlatego, że nasi rozmówcy zazwyczaj kierują się podobnymi potrzebami14. Warto jednak zastanowić się
nad tym, czy związki wirtualne rzeczywiście są możliwe i czy
mają rację bytu.
Początkowo naukowcy jednogłośnie twierdzili, iż tego typu
relacje uczuciowe nie mogą przetrwać w dłuższej perspektywie. Lee Sproull i Sara Kiesler opierali się na teorii kontekstu
społecznego, która podkreślała zasadniczą rolę otoczenia fizycznego i niewerbalnych sygnałów wysyłanych przez rozmówcę. Zwracano uwagę, iż te informacje nie są dostępne
w rozmowie internetowej, co doprowadza do mniejszych zahamowań w sieci i bardziej emocjonalnych konwersacji. Teoria ta opierała się na założeniu, iż relacje w sieci cechują się
większą agresją i mniejszą intymnością, niż związki realne15.
Podobne podejście dostrzec można w teorii obecności. W jej
ujęciu obecność społeczna to zaangażowanie rozmówców
w proces komunikacji. W świetle tego założenia, komunikacja
internetowa przejawia się niskim poziomem obecności społecznej, gdyż zawiera znacznie mniej sygnałów pozawerbalnych (np. wyraz twarzy czy ubiór rozmówcy) niż komunikacja offline. Zakładano, że im mniejsza społeczna obecność tym
mniej osobiste i intymne są relacje16.
Odmienne podejście do znaczenia sygnałów pozawerbalnych w internetowych kontaktach ukazali Martin Lea i Russell
Spears. Stwierdzili oni, że brak tych sygnałów wręcz ułatwia
stworzenie relacji uczuciowej w sieci. Komunikacja w cyberprzestrzeni rzeczywiście zawiera mniej pozawerbalnych komunikatów niż realne konwersacje. Jednak większość naukowców zakłada, iż nie musi to być przeszkodą podczas
zawierania osobistych relacji w wirtualnym świecie. Zwią14

A. Ben-Ze’ev, op. cit., s. 183.
L. Sproull, S. Kiesler, Reducting social context cues. Electronic mail in
organizational communication, Managment Science, 1986, Vol. 12, s. 1492–
1512, <https://www.cs.cmu.edu/~kiesler/publications/PDFs/SPROULL_
KIESLER_1986_Reduci.pdf> (14.12.2015).
> 16 M.T. Whitty, A.N. Carr, Wszystko o romansie w sieci. Psychologia związków internetowych. przekł. T. Kościuczuk, Gdańsk 2009, s. 28.
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zek internetowy może wręcz dostarczać tyle samo spełnienia
i bliskości, co związki tradycyjne17.
Badanie Sonji Utz przeprowadzone na użytkownikach grających w MUD18, wykazało, że internauci uczą się werbalizować pozawerbalne sygnały (np. poprzez stosowanie emotikon). Co więcej, 76,7% respondentów spotkało się ze swymi
wirtualnymi rozmówcami poza siecią. Dla 24,5% ankietowanych była to relacja uczuciowa19. Jak można zauważyć, czynniki pozawerbalne w cyberprzestrzeni nie odgrywają już tak
znaczącej roli, a użytkownicy nauczyli się korzystać z ich wirtualnych zamienników.
Zawarcie związku uczuciowego poprzedza faza flirtu. Flirt
urozmaica życie ludzi, stwarza spokojną atmosferę i pobudza
ciekawość. Jest to subtelna gra intelektualna uatrakcyjniona
emocjami20. Flirt opiera się przede wszystkim na niejednoznacznych sygnałach pozawerbalnych. W świecie rzeczywistym rozmówcy dysponują szerokim wachlarzem tego typu
sygnałów, które sygnalizują zainteresowanie drugą osobą.
Są to m.in. wygląd fizyczny, zapach, okulezja, wokalizacja, kinezyka, proksemika i haptyka21.
Wygląd zewnętrzny jest istotnym czynnikiem podczas poznawania rozmówców. Pierwsze wrażenie ma znaczny wpływ
na to, jak dana osoba będzie odbierana przez rozmówcę
w przyszłości. Otóż osoby atrakcyjne fizyczne uważane są za
bardziej interesujące, miłe, wrażliwe i szczęśliwe. Badania
wskazują również, iż częściej spotykają się one z życzliwością,
a także ponoszą mniejszą odpowiedzialność za swe występki22. Dlatego też w celu zwrócenia czyjejś uwagi, ludzie zaczy> 17 M. Lea, R. Spears, Love at first byte? Building personal relationships
over computer networks, [w:] Understudied relationships. Off the beaten
track, eds. Sage 1995, s. 197–233, cyt. za: ibidem, s. 36.
> 18 Multiple-User Dungeon – forma gry internetowej oparta na tekście
pisanym.
> 19 S. Utz, Social information processing in MUDs. The development of
friendships in virtual worlds, „Journal of Online Behavior” 2000, 1 (1),
<https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:NZN_
VzH4UHoJ:https://constructedidentity.files.wordpress.com/2008/04/
social-information-processing-in-muds.doc+&cd=2&hl=pl&ct=clnk&gl=pl> (14.12.2015).
> 20 A. Ben-Ze’ev, op. cit., s. 176.
> 21 M.T. Whitty, A.N. Carr, op. cit., s. 74.
> 22 B. Wojciszke, Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Warszawa 2002, s. 286–287.
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nają dbać o swój wygląd zewnętrzny, a także o zapach (stosowanie perfum)23.
Okulezja związana jest z ruchem gałek ocznych. Rzucanie spojrzeń w kierunku interesującej nas osoby, unoszenie brwi, a także nieświadome rozszerzanie źrenic to czynności, które mogą bardzo wiele zakomunikować o naszych
uczuciach. Istotną rolę odgrywa także głos. Osoby, które ze
sobą flirtują wypowiadają się w żywszy, bardziej serdeczny
sposób. Rozmowie towarzyszy zainteresowanie, a milczenie
i przerwy ograniczone są do minimum24. Kinezyka to nic innego, jak wykonywane gesty – unoszenie głowy, naśladowanie ruchów rozmówcy, uśmiech. Natomiast odległość pomiędzy dwoma osobami to proksemika. Osoby przybliżające
się do swego interlokutora uważane są za bardziej atrakcyjne, w porównaniu z tymi, które się oddalają. Ważną rolę odgrywa także haptyka (dotyk), która jest popularną formą
komunikowania się. W czasie flirtu przejawia się np. zabawą biżuterią, guzikami, czy poprawianiem ubrań25. Warto
przyjrzeć się, jak wyglądają wirtualne odpowiedniki opisanych cech.
W sieci ciężko jest ukazać swoje spojrzenie czy ruchy
brwiami, jednak internauci nauczyli się zastępować je wirtualnymi zamiennikami, tj. emotikonami. Jest to forma zastępcza dla rzeczywistej mowy ciała26. Przy ich pomocy internauci mogą wyrazić swój smutek, gniew, radość, a także
śmiech. Emotikony mogą przybierać formę znaków interpunkcyjnych, a także gotowych, poruszających się gifów. Ich
zbiór cały czas powiększa się i umożliwia coraz dokładniejsze wyrażenie swych uczuć. Istotną rolę ogrywają również
akronimy, jak np. LOL (laughing out loud – śmiać się w głos)
stosowany w celu ukazania swego rozbawienia, a także
przybierane w sieci nicki (prawdziwe imię lub wymyślony
pseudonim)27. Niezwykle ważna jest atrakcyjność wirtualnej
nazwy użytkownika (wymaganej np. na czatach), która zachęci pozostałych internautów do rozmowy. Nick powinien
>
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nas wyróżniać i podsycać ciekawość. Nie powinien on być aż
nazbyt tajemniczy, lecz wzbudzać pozytywne skojarzenia28.
Niełatwo jednak przenieść na łamy cyberprzestrzeni takie
elementy, jak zapach, wokalizacja czy proksemika. Pochylanie się w kierunku rozmówcy, zapach i sposób mowy internauci mogą jedynie zawierać w opisach tekstowych i tym samym
obrazować go interlokutorom (np. używanie dużych liter traktowane w sieci jest jako krzyk)29. Warto zwrócić uwagę na stale rosnące możliwości, jakie oferuje nam Internet w celu większego „urealnienia” naszych konwersacji. Na czatach możliwe
są prywatne i publiczne transmisje obrazu w kamerach internetowych, a także porozumiewanie się za pomocą mikrofonu. To wszystko powoduje, iż rozmowy w cyberprzestrzeni
stają się coraz bardziej rzeczywiste, a tym samym pozwalają
nam na swobodniejsze wyrażanie swoich emocji i uczuć. Także
w czasie trwania wirtualnego związku.
Aaron Ben-Ze’ev podjął się próby scharakteryzowania relacji uczuciowych zawieranych w cyberświecie. Za szczególnie
ważne antynomie, które znamienne są dla tego typu relacji
uznał: odległość i bezpośredniość, zwięzłą i bogatą komunikację, anonimowość i otwartość, szczerość i oszukiwanie, ciągłość i nieciągłość oraz marginalne zaangażowanie fizyczne
i znaczne zaangażowanie psychiczne30.
Związki w sieci niejednokrotnie zawierane są między osobami oddalonymi od siebie o setki kilometrów. Lokalizacja fizyczna rozmówców traci na znaczeniu w Internecie. Jednak
relacje w sieci cechują się jednocześnie bezpośredniością czasową. Wirtualni partnerzy mogą się ze sobą komunikować
o dowolnej porze dnia i nocy, nie oczekując jednocześnie zbyt
długo na uzyskanie odpowiedzi. Doprowadza to do poczucia, że osoby tak naprawdę znajdują się bardzo blisko siebie.
Bezpośredniość komunikacyjna przekłada się także na bezpośredniość uczuciową, gdyż interlokutorzy mają sposobność do
dzielenia się swoimi spontanicznymi odczuciami, emocjami
i opiniami – tak jak w związkach realnych. Jednak z tą różnicą, iż w cyberprzestrzeni mamy możliwość przemyślenia swojej wypowiedzi przed jej wysłaniem (w rozmowie bezpośred>
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niej nie jest to możliwe). Zwiększeniu bezpośredniości sprzyja
także poczucie anonimowości i bezpieczeństwa w sieci, które
pomaga otworzyć się rozmówcom31.
Jak przedstawiono wcześniej, komunikacja online pozbawiona jest komunikatów pozawerbalnych. Odgrywają one
fundamentalną rolę w procesie odczytywania emocji i nastawienia rozmówcy podczas konwersacji bezpośredniej.
Komunikacja internetowa w znacznym stopniu pozbawiona jest tych sygnałów. Najistotniejszy w tym przypadku jest
wysyłany tekst, a dokładniej treść wiadomości. W tym miejscu warto zwrócić uwagę na paradoks rozmów online. Otóż
ta z pozoru ograniczona konwersacja charakteryzować może
się większą szczerością interlokutorów oraz bardziej osobistymi wyznaniami.
Poprzednie cechy nawiązują w swej istocie do anonimowości i otwartości. Z jednej strony internauci zabiegają o swoją anonimowość, ukrywają przed pozostałymi użytkownikami
wiele informacji (dane osobowe, adres zamieszkania), z drugiej zaś w poczuciu anonimowości stają się bardziej otwarci
i wylewni. Przyczynami tego zjawiska mogą być: większa kontrola nad przepływem danych osobowych i zminimalizowana
bezbronność (funkcjonowanie w sieci w poczuciu decydowaniu o ilości treści, jakie ujawniamy, przez co poczucie bezbronności jest mniejsze); brak „cech zagradzających” (nieśmiałość,
nieatrakcyjność fizyczna czy rozmaite fobie nie stanowią problemu w Internecie); brak innych sposobów zapoznania się
wzajemnie (komunikacja online jako jedyna możliwa forma
kontaktów z nowo poznaną osobą); łatwość znajdowania osób
podobnych do nas (możliwość poznania w świecie wirtualnym
osób o zbliżonych doświadczeniach i zainteresowaniach, z którymi rozmowy na intymne tematy będą łatwiejsze)32.
Związki w sieci charakteryzuje również pewna doza oszustwa. Internauci mają niezliczone możliwości zafałszowania swojej tożsamości. Użytkownicy często kłamią na temat
swojego wzrostu, płci, wagi, zawodu czy wieku. Na tego typu
oszustwa częściej decydują się mężczyźni (kłamią na temat
statusu społeczno-ekonomicznego). Kobiety oszukują zazwyczaj dla zwiększenia poczucia bezpieczeństwa. Nie można
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zapominać także o tym, iż wielu internautów decyduje się
na szczere przedstawienie swojej osoby. Sieć pozwala im na
przedstawienie prawdziwej osobowości, która jednocześnie
z jakiś względów nie może być ukazana w świecie offline33.
Monica T. Whitty i Adrian N. Carr zwracają pod tym względem
uwagę na „Ja prawdziwe”, czyli zespół cech, które przejawiamy, lecz nie jesteśmy w stanie zaprezentować ich światu zewnętrznemu34. E. Tory Higgins podzielił osobowość człowieka
na „Ja realne”, „Ja idealne” i „Ja powinnościowe”. „Ja realne” to
nasze osobiste przekonanie o samym sobie, „Ja idealne” ukazuje to, jacy chcielibyśmy być, natomiast „Ja powinnościowe” to cechy, które uważamy, iż należy je posiadać. Internet
to miejsce, w którym możemy bez skrępowania ukazać swoją
prawdziwą osobowość, nieograniczoną przez rozmaite czynniki tożsamość35.
Kolejne antynomie związków cybernetycznych to ciągłość
i nieciągłość. Relacje wirtualne mogą być cały czas rozwijane,
przez całą dobę. Partnerzy nie muszą znajdować się obok siebie, by porozmawiać. Daje to poczucie komfortu, gdyż zmiany
pogodowe czy miejsce przebywania nie stanowi problemów
w dalszej komunikacji. Odwrotnie wygląda to w związkach
offline, w których to rozmówcy komunikują się bezpośrednio.
Komunikacja ta może być zakłócana przez osoby przebywające w pobliżu, złe samopoczucie itp. Jednakże związki online,
w przeciwieństwie do relacji rzeczywistych, o wiele łatwiej zakończyć. Wystarczy wciśnięcie klawisza na klawiaturze, by zamknąć okno rozmów. Anonimowość i odległość między partnerami ułatwiają szybkie zakończenie znajomości. W świecie
realnym nie jest to takie proste i wiązać się może z wieloma
konsekwencjami.
Ostatnie omawiane cechy związków online to minimalne
zaangażowanie fizyczne i znaczne zaabsorbowanie psychiczne. Interakcje w sieci opierają się na wyobraźni, a to wymaga
mniejszych nakładów materialnych niż w przypadku związków poza siecią. W przeciwieństwie do świata realnego,
33

Ibidem, s. 60–61.
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> 35 T.E. Higgins, Self-discrepancy theory, „Psychological Review” 1987,
94, s. 1120–1134, cyt. za: M.T. Whitty, A.N. Carr, op. cit., s. 52–53.
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wirtualna przestrzeń nie wymaga od nas znacznych nakładów fizycznych, jak pieniądze czy poświęcenie czasu. Relacje
wirtualne opieramy na wiadomościach tekstowych, a to nie
wiąże się z kosztami finansowymi. Jednak charakteryzują się
one sporym nakładem emocjonalnym i umysłowym ze strony wirtualnych partnerów. Internauci bardzo angażują się
mentalnie, by stworzyć trwały związek wirtualny36.
Katelyn Y.A. McKenna postanowiła zweryfikować trwałość
internetowych związków. W swym badaniu zapytała 145 ankietowanych o to, czy relacja uczuciowa, którą zawarli w sieci dwa lata wcześniej, jest kontynuowana. Jak się okazało, 71% respondentów odpowiedziało twierdząco. Większość
badanych stwierdziła także, iż relacje te stały się bliższe i silniejsze37. Jednak mowa tutaj o związkach sieciowych, które po
pewnym czasie funkcjonowania zostały przeniesione do rzeczywistości. Relacje opierające się jedynie na komunikacji wirtualnej mają niewielkie szanse przetrwania i średnio trwają
kilka miesięcy, lecz zwiększają szanse na powodzenie związku
w przypadku kontynuowania go w świecie realnym (w porównaniu z relacjami przenoszonymi do rzeczywistości bezpośrednio po zapoznaniu się w sieci)38.
Ta nietrwałość związków w sieci może być spowodowana mniejszym zaangażowaniem niż w ich realnych odpowiednikach. Partnerów nie łączą wspólne doświadczenia,
a koszt zerwania tego typu znajomości jest znacznie niższy. W końcu związki online nie charakteryzują się zbyt dużym zaangażowaniem fizycznym, dlatego też łatwiej jest
je zakończyć.
Mniejsza presja zewnętrzna związana z kontynuowaniem związku także odgrywa znaczącą rolę. Znamiennym dla związków sieciowych jest to, że jedynymi osobami w nie niezaangażowanymi są partnerzy. Relacje nie
są umacniane przez posiadanie dzieci czy obecność rodziny, dlatego w przypadku napotkania problemów znacznie
36

A. Ben-Ze’ev, op. cit., s. 64–68.
K.Y.A. McKenna, A.S. Green, M.E.J. Gleason, Relatioship Formation on
the Internet. What’s the Big Attraction?, „Jurnal of Social Issues” 2002, Vol. 1,
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> 38 A. Ben-Ze’ev, op. cit., s. 186.

>
>

156

37

szybciej niż w tradycyjnych związkach zapada decyzja
o ich zakończeniu.
W cyberprzestrzeni o wiele częściej jesteśmy także kuszeni atrakcyjnymi możliwościami. Bez ponoszenia kosztów możemy decydować się na coraz to nowsze rozwiązania. Szanse
przetrwania związku wystawianego na ciągłe próby maleją.
Bardzo często role relacji online określane są jako drugoplanowe i wciąż ustępują miejsca relacjom tradycyjnym39.
Jednak teoretycy zwracają również uwagę na pewne
mocne strony związków sieciowych. W przypadku wystąpienia nieporozumień między partnerami taką relację można „zawiesić”. Ta nieciągłość wirtualnych kontaktów daje
sposobność do uniknięcia pewnych problemów i kontynuacji związku po pewnej przerwie. Partnerów cechują także
zbliżone cechy charakteru oraz zainteresowania. Długie rozmowy online skutkują pogłębieniem relacji i lepszym poznaniem partnera. Pod tym względem internetowe związki
podobne są do tych tradycyjnych. W świecie realnym niezwykle ważne jest bliższe poznanie się dwóch osób przed
wstąpieniem w związek. Im więcej wiedzą o sobie partnerzy
i im dłużej trwali w bliskiej relacji, tym trwalsze jest ich późniejsze małżeństwo. Podobnie jest w przypadku związków
zawieranych w cyberprzestrzeni – im bliższe i dłuższe relacje rozmówców, tym większe prawdopodobieństwo przetrwania związku w świecie offline40.
Badania wskazują na to, że internetowi partnerzy prędzej
czy później próbują przenieść wirtualny związek do świata
rzeczywistego. Otóż aż 65% respondentów Moniki T. Whitty
oznajmiło, iż swe sieciowe znajomości przenosi do rzeczywistości najczęściej w ciągu tygodnia od pierwszego kontaktu.
W przypadku 11% ankietowanych następuje to w ciągu miesiąca od zapoznania się w Internecie. Badania zwracają uwagę na to, iż uczestnicy serwisów randkowych minimalizują
okres poznawania się w cyberprzestrzeni41. Również Deb Levine zwraca uwagę, iż najbezpieczniej przekształcić wirtualną znajomość w relację offline najpóźniej po miesiącu znajomości. Zapobiega to tworzeniu wyimaginowanego obrazu
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partnera, który może nie pokrywać się z rzeczywistością oraz
idealizacji związku. Poznając rozmówcę, a także jego poglądy offline użytkownicy sieci uchronią się przed rozczarowaniem42. Zapobiegnie to również tworzeniu i utrwalaniu nierealnych oczekiwań względem rozmówców. Przebywając w sieci
zbyt wiele czasu, a tym samym otaczając się wykreowanymi
tożsamościami, nasze wymagania dotyczące atrakcyjności fizycznej ulegają podwyższeniu43. Zmiany naszego postrzegania
rzeczywistości, które zachodzą przy udziale cyberprzestrzeni,
mogą mieć realny wpływ na nasze funkcjonowanie w społeczeństwie.
Wirtualny świat wciąż pozostaje przestrzenią, która owiana
jest pewną tajemnicą. Możliwości, które nam oferuje, są niezliczone. Można wręcz rzec, iż w cyberprzestrzeni ograniczeniem jest jedynie nasza wyobraźnia. Sieć internetowa pozwala
nam na tworzenie rozmaitych tożsamości, które odzwierciedlać będą nasze najskrytsze pragnienia. W dowolnej chwili
możemy modyfikować obraz naszej osobowości, by dostosować się do napotkanego wirtualnego rozmówcy. Bankowość
internetowa, dostęp do ogromnego zbioru czasopism i książek, a także możliwość szybkiego i bezproblemowego kontaktu z ludźmi oddalonymi od nas o tysiące kilometrów, to nieliczne z udogodnień, jakie oferuje nam Internet. Warto jednak
mieć na uwadze także zagrożenia płynące z wirtualnego świata. Nadmierne korzystanie z zasobów sieci skutkować może
uzależnieniem, które niejednokrotnie doprowadza do spadku
zainteresowania realnymi relacjami, depresji i rozmaitych problemów emocjonalnych44.
Internet bardzo często służy także jako narzędzie dla nowych i wciąż rozwijających się form oszustw – spoofing (pod> 42 D. Levine, Virtual attraction. What rocks your boat, „CyberPsychology
& Behavior” 2000, Vol. 3, s. 565–573, cyt. za: ibidem, s. 169.
> 43 E. Aboujaoude, op. cit., s. 157.
> 44 K. Young, P. Klausing, Uwolnić się z sieci. Uzależnienie od Internetu,
przekł. G. Pindur, Katowice 2009, s. 98, 158.

szywanie się pod inną osobę lub instytucję), phishing (wyłudzanie poufnych danych w sieci), pornografia dziecięca czy
stalking w sieci – to tylko niektóre z nich45. Należy również
zwrócić uwagę na nowe wirtualne zjawiska, które mają oddźwięk w życiu społecznym, jak coraz popularniejszy cyberseks (prawie 10% respondentów uczestniczących w badaniu
w 2010 roku uznało go za tak samo satysfakcjonujący, jak seks
realny46. W roku 2005 było to jedynie około 3% badanych47),
zdrada wirtualna czy cyberzwiązki. Wszystkie te internetowe twory niosą za sobą znaczne przemiany życia społecznego, które coraz bardziej zauważalne będą z upływem czasu.
Mogą one w znaczny sposób zmodyfikować kontakty interpersonalne (również te uczuciowe), wpłynąć na przemiany rodziny, a także stworzyć formy relacji, które jeszcze silniej oddziaływać będą na naszą osobowość. Wzajemne przenikanie się
świata realnego i wirtualnego to wyzwanie, przed którym stoją współczesne społeczeństwa.
An abstract
Mateusz Komander, Love online, on the virtualization
of an emotional life
The object of this article is to elaborate on the Web phenomenon which carry significant changes of a contemporary
social life in terms of building up relationships and other interpersonal relations. The essence of these considerations is also
presenting the outcomes of mutual penetration of the real
and virtual world in the context of striking up.

45

E. Aboujaoude, op. cit., s. 54, 87.
Próba wynosiła 8665 osób. Z. Izdebski, Seks Polaków w Internecie. Raport Polpharmy na temat seksualności Polaków w Internecie, styczeń 2010,
<http://www.opzs.pl/uploads/assets/files/Seks_Polakow_w_Internecie_materialy.pdf> (15.12.2015).
> 47 Próba wynosiła około 1000 internautów. Badanie Seks a Internet Z. Izdebskiego zrealizowane przez TNS OBOP na zlecenie Schering Polska, 2005,
<http://www.marketing-news.pl/message.php?art=902> (15.12.2015).
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DZIAŁANIA MARKI GOOGLE
W ZAKRESIE KOMUNIKOWANIA WIZUALNEGO W INTERNECIE
Joanna Jakóbowska

oprogramowania została zmiażdżona3. Obecnie Android
może pochwalić się 82-procentowym udziałem w światowym rynku systemów operacyjnych dla urządzeń mobilnych4. Fakt ten świadczy o globalnej potędze marki
w zakresie technologii i telekomunikacji.
• nowe podejście do korzystania z poczty mailowej
Gmail powstał w czasach (2005 rok dla beta testerów,
a od 2006 roku ogólnodostępny), kiedy większość poczt
elektronicznych udostępniała swoim użytkownikom
ograniczoną ilość miejsca na przechowywanie wiadomości. Usuwanie niepotrzebnych maili było irytującą
koniecznością. Innowacyjna usługa Google pozwoliła
internautom zrezygnować z uporczywej walki o miejsce w elektronicznej skrzynce. Obecnie Gmail pomieści
znacznie więcej niż dawno zapomniane pliki, zbiór interesujących linków, zdjęcia, a nawet relacje międzyludzkie. Jednym z alternatywnych użyć poczty Google jest
tworzenie kapsuły czasu dla nowonarodzonych członków rodziny5.
• zmiana sposobu współpracy międzyludzkiej
W 2006 r. marka Google przejęła internetowy edytor
tekstu o nazwie Writely, który został wykorzystany do
stworzenia Dokumentów Google. Narzędzie to stworzyło
użytkownikom nieosiągalne dotąd możliwości pracy nad
edycją dokumentów. Mogą oni bez problemu nie tylko
tworzyć treści online, lecz także udostępniać je między
sobą i współpracować przy ich tworzeniu6.

W chwili powstania wyszukiwarki Google jej twórcy nie byli
świadomi rozpoczęcia rewolucji, sięgającej poza granice Internetu. Wynalazek, przyjęty początkowo ze sceptycyzmem,
a nawet napawał niektórych grozą, stał się integralną częścią
współczesnego społeczeństwa. Droga, jaką przeszła marka
Google od momentu swoich narodzin, jest zarówno imponująca, jak i inspirująca dla konkurencyjnych firm1.
Wpływ Google na rozwój i wygląd Internetu, użytkowników oraz gospodarkę
Każdego dnia ludzie korzystają z usług i narzędzi oferowanych przez Google Inc. Wpływy marki są zauważalne w dziedzinach o słabych związkach z przemysłem informatycznym.
Serwis time.com wyodrębnił kilka faktów, potwierdzających
ogromny wpływ Google:
• zakorzenienie marki w języku
Fraza „googlować” na dobre wpisała się w kanon mowy
potocznej, nie powodując żadnego zdziwienia na twarzach osób korzystających na co dzień z komputerów lub
urządzeń mobilnych. Popularność specjalnej nazwy nadanej korzystaniu z wyszukiwarki zaniepokoiła jednak markę. Może ona wiązać się z utratą praw autorskich i podzieleniem losu powszechnie używanych słów eskalator
(z ang. schody ruchome) oraz zipper (z ang. zamek błyskawiczny), które przestały stanowić znaki towarowe2.
• przejęcie telefonów komórkowych
Od momentu wejścia na rynek w 2008 roku telefonów komórkowych z systemem operacyjnym Android
stworzonym przez Google przewaga konkurencyjnego
1

S. Poppick, 10 Ways Google Has Changed the World, <http://time.
com/money/3117377/google-10-ways-changed-world/> (01.04.2016).
> 2 Ibidem.
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3

Ibidem.
Smartphone OS Market Share, 2015 Q2, <http://www.idc.com/prodserv/smartphone-os-market-share.jsp> (01.04.2016).
> 5 S. Poppick, op. cit.
> 6 Ibidem.
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• zwiedzanie świata zza biurka
Mapy Google oraz Google Earth to narzędzia, które przestały służyć wyłącznie do wyznaczania celu podróży oraz
planowania jej przebiegu. Od momentu udostępnienia
przez markę usługi Google StreetView w 2007 roku jej
użytkownicy zyskali możliwość wirtualnych wycieczek
nie tylko do najdalszych zakątków świata, lecz także do
swoich miast rodzinnych. Ku uciesze internautów Google
StreetView umożliwia planowanie nawet najbardziej absurdalnych podróży oraz gwarantuje długą rozrywkę7.
• zmienianie użytkowników w towar
Serwisy, takie jak Google czy Facebook, tylko z pozoru wydają się oddane do bezpłatnego użytkowania,
o czym przypomina ekspert do spraw danych Bruce
Schneier. Wszystkie informacje, które zostają udostępnione za pomocą portali społecznościowych (w przypadku Google’a jest to m.in. Kalendarz, Mapy itp.) są traktowane jak produkty, które następnie są opakowywane
i sprzedawane klientom, czyli reklamodawcom8.
• udział w kreowaniu wizerunku
Googlowanie stało się odruchem nie tylko towarzyszącym poznawaniu nowych ludzi, lecz także uzupełnianiu
dotychczasowego stanu wiedzy o konkretnych osobach.
W przypadku Google prawie niemożliwe jest usunięcie
się użytkownika z wyników wyszukiwania. Marka wykorzystuje lęk internautów przed zawstydzającymi ich treściami do uzupełniania informacji w profilach na portalu
społecznościowym Google+9.
Przytoczone powyżej przykłady wpływu Google na poszczególne aspekty ludzkiego życia potwierdzają potęgę tej
marki. Technologiczno-informacyjny potentat pragnie stać się
fundamentem codziennej egzystencji, który uzależnia użytkowników od swoich usług. Ambicje marki sięgają o wiele
dalej niż oferowanie intuicyjnej wyszukiwarki, bardzo dobrze
zaprojektowanej poczty elektronicznej, usług geolokalizacyjnych, użytecznego pakietu biurowego, filmów i muzyki lub
>
>
>
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8
9

Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.

aplikacji, nadających codziennej rutynie elementów rozrywki.
Google chce przede wszystkim zmienić sposób, w jaki ludzie
wchodzą w interakcje z technologią.
Zdaniem Larry’ego Page’a głównym celem marki jest wdrażanie i upowszechnianie nowych technologii oraz przyzwyczajanie do niej użytkowników. Proces ten określił mianem toothbrush test, czyli testem szczoteczki do zębów. Każdy nowy
produkt Google Inc. musi stać się tak ważnym wynalazkiem,
aby ludzie zaczęli z niego korzystać przynajmniej dwa razy
dziennie10.
Google pragnie być postrzegana jako marka innowacyjna.
Wiąże się to z otwartością na ogromne zmiany i projekty, które wydają się nieosiągalne i szalone, a mogą przecież ukształtować na nowo otaczający nas świat. Do niezwykle innowacyjnych przedsięwzięć marki należał projekt Google Glass
– gadżetu w formie okularów oferujących użytkownikom
eksplorację rozszerzonej rzeczywistości. Kolejnym pomysłem
Google jest stworzenie samochodu, który będzie jeździł samoistnie bez potrzeby angażowania kierowcy. Ambicją imperium
Google jest również umożliwienie wszystkim ludziom korzystania z Internetu z dowolnego miejsca na ziemi. Marka argumentuje tę szczytną ideę brakiem dostępu do sieci przez 2/3
globalnej populacji. Najbardziej oryginalnym zamierzeniem
Google jest walka ze śmiercią za pomocą zgromadzonych danych i specjalnie opracowanych statystyk11.
Gospodarcze znaczenie Google
Google w dużej mierze zawdzięcza swoją rozpoznawalność i popularność wyszukiwarce internetowej. Marka ta odnosi również sukcesy w świadczeniu usług reklamowych. To
właśnie one spowodowały, że w 2014 roku dostarczono 131
mld dolarów aktywności gospodarczej dla 1,8 mln przedsiębiorstw, wydawców online oraz organizacji non-profit na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki12.
10
M. Helft, The future according to Google’s Larry Page, <http://fortune.com/2013/01/03/the-future-according-to-googles-larry-page/>
(2.04.2016).
> 11 I. Salisbury, 4 Crazy Google Ambitions, http://time.com/money/3137915/googles-next-innovations/ (2.04.2016).
> 12 Economic Impact, <https://www.google.com/economicimpact/>
(2.04.2016).
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Najwięcej dochodów przynoszą firmie reklamy wyświetlane obok wyników wyszukiwania, jak również te umieszczone
na stronach internetowych. Gospodarczy wpływ Google jest
umacniany za pomocą trzech niezwykle ważnych usług biznesowo-reklamowych:
• Google AdWords – usługa umożliwiająca wyświetlanie spersonalizowanych reklam w wyszukiwarce w chwili, kiedy użytkownik szuka konkretnych dóbr,
• Google AdSense – program umożliwiający publikowanie przedsiębiorcom reklam kontekstowych (dostosowanych do treści) na swoich stronach internetowych, co
umożliwia im zarobek,
• Google Ad Grants – program, który oferuje organizacjom nonprofit bezpłatną reklamę (biorcy grantu mogą
wykorzystać kwotę do 10 tys. dolarów miesięcznie na
propagowanie działalności, edukowanie opinii publicznej etc.)13.

Przez powstanie i intensywny rozwój urządzeń mobilnych,
takich jak smartfony czy tablety, marka postanowiła stworzyć użytkownikom aplikacje, które pozwolą nie tylko ułatwić
im życie, lecz przede wszystkim stać się największym graczem
w rynkowej kategorii mobile. Dyrektor techniczny Google Larry Kim wylicza 10 wartych uwagi aplikacji, które znacząco
wpłynęły na swoich użytkowników:

Przytoczone powyżej narzędzia marki, służące do wywierania wpływu na globalną gospodarkę, potwierdzają ingerencje
w informacje, jakie otrzymują użytkownicy usług spod szyldu
Google. Globalny informacyjny potentat dysponuje niezliczoną liczbą danych, które stanowią niezwykle pożądaną wartość
dla reklamodawców. Znajomość preferencji użytkowników
sprawia, że będą oni o wiele bardziej skłonni do skorzystania
ze spersonalizowanej oferty.

Każda z powyższych aplikacji powstała, aby wspierać konkretne działania podejmowane przez ich użytkowników
w świecie rzeczywistym.

Google w życiu codziennym internautów
Początki Google są nierozerwalnie związane z wyszukiwarką internetową. Wraz z rozwojem przedsiębiorstwa zaczęły
pojawiać się kolejne usługi. Obecnie ich wybór jest niezwykle
szeroki. Marka nie przestaje eksperymentować z innowacyjnymi pomysłami, które wydają się przedsięwzięciami nierealnymi. Głównym celem powstałych produktów Google jest ułatwianie życia osobom z nich korzystających14.

13

Economic ImpactTools, <https://www.google.com/economicimpact/tools.html> (2.04.2016).
> 14 L. Bedigian, 5 Ways Google Is Making Your Life Easier, <http://www.
benzinga.com/tech/14/08/4797240/5-ways-google-is-making-your-lifeeasier> (4.04.2016).
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7.
8.
9.
10.

Google Maps;
Google Now;
Google+ Local;
Google Play Books;
Google Wallet;
Google Voice;
Google SearchApp;
Google Shopper;
Google Goggles;
Google Chrome.

Google a sposób myślenia użytkowników
Google to informacyjne imperium. Każdego dnia wyszukiwarka internetowa dostarcza użytkownikom ogromnych ilości danych (ok. 3,5 mld wyszukiwanych zapytań dziennie)15.
Niezwykle interesującą kwestię stanowi jednak wpływ tak dużego natężenia informacji na użytkowników, a konkretniej na
sposób ich myślenia16.
Gary Small, profesor psychiatrii na UCLA (Univeristy of California, Los Angeles) poświęca swoją karierę naukową badaniom
procesów starzenia mózgu. Jesienią 2006 roku wraz z żoną Gigi
Vorgan oddawali się czasochłonnej pracy nad publikacją opisującą sposób, w jaki Internet wpływa na ludzki mózg. Szybko
odkryli, że do tej pory nie zbadano jeszcze, co dzieje się z tym
15

Google Search Statistics, <http://www.internetlivestats.com/google-search-statistics/> (4.04.2016).
> 16 A. Fitts, How Google Is Changing The Way We Think, <http://www.
huffingtonpost.com/entry/google-changes-thinking_us_55dc8069e4b04ae497046fa6> (4.04.2016).
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organem podczas korzystania z wyszukiwarki internetowej17.
Ciekawość Gary’ego Smalla oraz jego żony zapoczątkowała badania. Zaproszono do nich 24 uczestników: 12 osób, które często
korzystają z wyszukiwarek internetowych oraz 12, które rzadko
to robią. Każdy badany został poddany obrazowaniu metodą rezonansu magnetycznego, aby zaobserwować aktywność mózgu
podczas korzystania z wyszukiwarki Google18.
Wyniki badania zostały opublikowane w 2009 roku
w „The American Journal of Geriatric Psychiatry”. Artykuł zatytułowany Your Brain on Google zawiera wnikliwe obserwacje
Gary’ego Smalla dotyczące reakcji mózgu badanych podczas korzystania z wyszukiwarki.Wyniki badania pozwalały stwierdzić,
że googlowanie wpływa na większą aktywność mózgu w obszarach odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji, wnioskowanie oraz zdolność widzenia. Bardziej doświadczeni użytkownicy Internetu wykazali prawie dwa razy większą aktywność
mózgu niż osoby, które rzadziej korzystają z sieci. Obserwacja
ta pozwoliła stwierdzić Smallowi, że im bardziej szuka się informacji w Internecie, tym większa jest reakcja mózgu na ten proces19. Gary Small porównał wynik swoich badań do ćwiczeń fizycznych, a konkretniej do podnoszenia ciężarów. Dla osoby
początkującej jest to wyczerpujący wysiłek. W miarę regularnych ćwiczeń staje się to łatwiejsze i przychodzi z mniejszą stratą energii20.
Internet of Things obszarem eksplorowanym
przez Google
Nazwę Internet of Things (w skrócie IoT) tłumaczy się na
język polski jako Internet Rzeczy. Mianem tym Kevin Ashton
ochrzcił w 1999 r. swoją koncepcję systemu, w którym przedmioty zostały wyposażone w odpowiednio zaprojektowane
sensory komunikujące się z komputerami. Proces ten opiera
się na wymianie danych między urządzeniami. Na przełomie
2008 i 2009 roku liczba przyrządów podłączonych do Internetu stała się większa niż liczba mieszkańców ziemi. Według
Cisco należy przyjąć ten okres za moment narodzin zjawiska
>
>
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17
18
19
20

Ibidem.
Ibidem.
A. Fitts, op. cit.
Ibidem.

Internet of Things, a nawet Internet of Everything („Internet
Wszechrzeczy”). Obecnie system ten tworzą nie tylko urządzenia elektroniczne, lecz także dane, procesy, zwierzęta i ludzie,
a nawet zjawiska atmosferyczne. Internet Rzeczy może tworzyć wszystko, co może być traktowane jako zmienna21.
Internet Rzeczy wciąż traktuje się jako nowe zjawisko. Największe firmy na rynku technologicznym zdążyły już zacząć walkę
o przejęcie tego obszaru i wyznaczenie granic swojego terytorium.
Latem 2014 roku Apple i Google znalazły się na szczycie listy 10
najbardziej znaczących firm w badaniu wpływu, skupiającym się
na zjawisku IoT, które zostało przeprowadzone przez Appinions22.
Rys. 1: 10 najbardziej znaczących firm, wykorzystujących IoT
według Appinions

Źródło: http://www.forbes.com/sites/brucerogers/2014/07/08/apple-and-google-dominate-internet-of-things-influence-with-home-automationefforts/#24a45457f4ae

Na przedstawionym wykresie (rys.1) marka Google plasuje się dopiero na trzecim miejscu. Należy jednak wiedzieć, że
w jej skład wchodzi również plasujący na drugim miejscu producent sprzętu automatyki domowej Nest. Google wykupiło to
przedsiębiorstwo za 3,2 mld dolarów23.
21

M. Grodner et al., Internet Rzeczy w Polsce, Warszawa 2015, s. 8.
B. Rogers, Apple and Google Dominate ‘Internet of Things’ Influence with Home Automation Efforts, <http://www.forbes.com/sites/brucerogers/2014/07/08/apple-and-google-dominate-internet-of-thingsinfluence-with-home-automation-efforts/#24a45457f4ae> (6.04.2016).
> 23 Ibidem.
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Więcej niż Google
Dolina Krzemowa uważana jest za szczególne miejsce,
w którym mieszczą się najcenniejsze firmy na świecie, czyli Apple oraz Google. Znajdują się one na szczycie corocznego
raportu Interbrand Best Global Brands (Google jest na drugim
miejscu). Ponad połowa firm, które uplasowały się w pierwszej połowie zestawienia, związana jest z obszarem technologicznym24.
Potęga Google przestała być zawdzięczana wyłącznie flagowemu produktowi, jakim jest wyszukiwarka. W październiku
2015 roku marka została zrekonstruowana jako jeden z elementów składowych firmy matki o nazwie Alphabet. Jej dyrektorem
generalnym jest Larry Page, a współzałożycielem Sergey Brin.
Decyzja o założeniu holdingu Alphabet została spowodowana
chęcią wyklarowania poszczególnych sektorów działalności oraz
zwiększenia odpowiedzialności za ich działalność25.
Larry Page wraz z Sergeyem Brinem nie zamierzali stworzyć konwencjonalnej firmy i nie chcieli stać się takową. Alphabet jest zbiorem przedsiębiorstw, z których największym
jest Google. Nowa struktura ma pomóc skoncentrować się na
poszczególnych możliwościach, jakie stwarza Google. Jako
przykład założyciele holdingu powołują starania w zakresie
opieki zdrowotnej: Life Sciences, które opracowuje m.in. soczewki wyposażone w detektor glukozy lub Calico, dążące do
wydłużenia ludzkiego życia26.
Wyznaczanie standardów przez Google: Responsive
Web Design
Responsive Web Design to pojęcie, o którym zaczęto wspominać w świecie grafików i webdeveloperów w 2014 roku27.
Pojawiło się ono jednak o wiele wcześniej. Po raz pierwszy
24

P. Morris, Apple And Google Recognized As Top Global Brands For
Third Year Running, <http://www.redmondpie.com/apple-and-googlerecognized-as-top-global-brands-for-third-year-running/> (6.04.2016).
> 25 R. Nieva, Google creates new parent company called Alphabet,
<http://www.cnet.com/news/google-restructures-into-alphabet-soupof-businesses/> (7.04.2016).
> 26 Alphabet, <https://abc.xyz/> (7.04.2016).
> 27 Switch to Responsive Design or Risk Google Search Rankings,
<http://www.smtusa.com/blog/posts/responsive-design-affects-googlesearch-rankings.html#.VwiSrfmLTIU> (7.04.2016).
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napisał o nim Ethan Marcottew swoim artykule opublikowanym 25 maja 2010 r., w którym porównuje projektowanie
stron internetowych do architektury28.
Idea Responsive Web Design (RWD) odnosi się do projektowania stron internetowych według określonych zasad umożliwiających przystosowanie się witryny do rozmiaru urządzenia,
na którym jest wyświetlane. Głównym priorytetem responsywnego projektowania na potrzeby Internetu jest zapewnienie użytkownikom wysokiego komfortu użytkowania oraz
gwarancja intuicyjnego korzystania ze strony29.
Koncepcja RWD została uznana przed Google jako niezwykle istotna dla sukcesywnej strategii SEO (Search Engine Optimization, czyli optymalizacji wyszukiwarek internetowych).
Od 21 kwietnia 2015 r. Google zaczęło wymagać od stron internetowych przystosowania do korzystania z nich na urządzeniach mobilnych30.
Zmiana sposobu projektowania witryn internetowych jest
niezwykle istotna dla użytkowników urządzeń mobilnych.
Google pragnie, aby wyniki wyszukiwania były nie tylko odpowiednie do zapytań oraz reprezentowały sobą najwyższą jakość,
leczrównież oferowały użytkownikom lepsze doświadczenia,
wynikające z korzystania z usług i produktów tej marki31.
Google Developers Console to narzędziedlaweb developerów. Zawarto w nim przewodnik dla osób zajmujących się
tworzeniem witryn mobilnych. Zebrane w nim porady pozwalają zrozumieć koncepcję Responsive Web Designu. Publikacja
porusza trzy niezwykle istotne kwestie w projektowaniu stron
internetowych wyświetlanych na urządzeniach mobilnych:
• Ułatwianie użytkowania: najważniejszą wartością
podczas pracy nad stworzeniem witryny internetowej
powinno być umożliwienie jej użytkownikom osiągnięcia założonych celów za pomocą zmniejszenia liczby angażujących ich działań,
28

E. Marcotte, Responsive Web Design, <http://alistapart.com/article/
responsive-web-design> (7.04.2016).
> 29 http://jestem.mobi/2012/09/responsive-web-design-czylidlaczego-liquid-layout-juz-nie-wystarczy/, (07.04.2016)
> 30 Switch to Responsive…
> 31 Now Is The Time For Responsive Design, <http://www.forbes.com/sites/thesba/2015/03/26/now-is-the-time-for-responsivedesign/#12725b723ae5> (7.04.2016).
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• Określanie priorytetów użytkowników: należy
sprawdzić, w jakim stopniu użytkownicy radzą sobie
z realizowaniem najważniejszych dla nich zadań,
• Elastyczne projektowanie strony: zawartość zaprojektowanej witryny internetowej musi wyświetlać się
w sposób elastyczny, czyli dostosowywanie się jej do
wymiarów wyświetlacza, na którym zapoznają się z nią
użytkownicy32.
Czy Responsive Web Design można traktować jako przejaw
dominacji Google wśród firm kumulujących swoje działania
w obrębie Internetu? Wdrożenie tej koncepcji projektowania
witryn przez internetowego giganta jest przejawem dbałości o dostarczanie użytkownikom produktów, które nadążają
za rozwojem technologicznym. Według prognoz do 2020 roku
liczba użytkowników, korzystających z urządzeń mobilnych
wyniesie ponad 9 miliardów33. Oznacza to, że należy przystosować do nich świadczone usługi oraz udowodnić ludziom innowacyjność i przyszłościowy tok myślenia marki.
Idea RDW przekłada się również na korzyści biznesowe właścicieli witryn handlowych. Za przykład służą losy przedsiębiorstwa Baines& Ernst, które dokonało optymalizacji witryny (jedna opcja, która dostosowuje się do każdego ekranu).
Klienci korzystający z urządzeń mobilnych zaczęli odwiedzać
o 51% stron więcej podczas wizyty na stronie głównej34.
Aspekt estetyczny można potraktować jako efekt uboczny Responsive Web Designu, który jest rekomendowany
przez Google jako najlepszy sposób projektowania stron internetowych. Firma przygotowała specjalny przewodnik,
mający na celu pomoc w optymalizacji istniejącej witryny
do standardów obowiązujących od kwietnia 2015 roku35.
32

Jakie są trzy najważniejsze kwestie, które muszę uwzględnić, tworząc witrynę na urządzenia mobilne? <https://developers.google.com/webmasters/mobile-sites/get-started/key?hl=pl> (7.04.2016).
> 33 Number of mobile users worldwide between 2010 and 2020 (in millions), <http://www.statista.com/statistics/218984/number-of-globalmobile-users-since-2010/> (7.04.2016).
> 34 Jakie są trzy najważniejsze kwestie, które muszę uwzględnić, tworząc witrynę na urządzenia mobilne? <https://developers.google.com/webmasters/mobile-sites/get-started/key?hl=pl> (7.04.2016).
> 35 Now Is The Time For Responsive Design, <http://www.forbes.com/sites/thesba/2015/03/26/now-is-the-time-for-responsivedesign/#4b82ad9c3ae5>.
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RWB pozwala osiągnąć wizualną spójność, która pomaga
użytkownikom odnaleźć się w nawigacji serwisu na każdym
urządzeniu, które zostało podłączone do Internetu (rys.2).
Największą zaletą tej koncepcji jest jednak dogłębnie przeanalizowana i przetestowana użyteczność możliwości, jakie
strona stwarza swoim użytkownikom oraz w jakim tempie
znajdą na niej to, co jest im niezbędne. Adaptowanie stron
internetowych do odczytywania ich na urządzeniach mobilnych to przejaw tego, że koncern zdaje sobie sprawę z zachodzących zmian36.
Rys. 2: Schematyczny wygląd responsywnej witryny internetowej według Google

Źródło: https://arcainteractive.com/wp-content/uploads/2015/05/googleresponsive-website-design-even-more-important.jpg

Material Design – wizualny język Google
Globalny koncern Google, który nie obawia się angażować
w futurystyczne przedsięwzięcia, postanowił nadać komunikacji wizualnej innowacyjny charakter. Marka postawiła sobie
wyzwanie stworzenia wizualnego języka, który połączy wyznaczniki dobrego design z najnowszymi osiągnięciami nauki
i techniki. Nazwano go Material Design37. Google poinformo> 36 Google wprowadza nowy algorytm wyszukiwania mobilnego, stracą serwisy tylko desktopowe i bez RWD, <http://www.wirtualnemedia.pl/
artykul/google-wprowadza-nowy-algorytm-wyszukiwania-mobilnegostraca-serwisy-tylko-desktopowe-i-bez-rwd> (8.04.2016).
> 37 Material Design Introduction, <https://www.google.com/design/
spec/material-design/introduction.html#> (8.04.2016).

wało o jego stworzeniu na konferencji dla web developerów
Google I/O 25 czerwca 2014 roku38.
Material Design to wyjątkowo innowacyjny język projektowania, który rządzi się trzema niezwykle istotnymi zasadami:
1. Materiał jako metafora
Metafora materiału w Material Designie służy jednoczeniu zracjonalizowanej przestrzeni z systemem ruchu. Przestrzenie i krawędzie pełnią funkcję wizualnych
wskazówek, które są zakorzenione w świecie rzeczywistym. Dzięki użyciu atrybutów znanych użytkownikom,
łatwiej zrozumieją oni produkty projektowane przez
Google. Fundament języka wizualnego tworzą: światło,
przestrzeń, ruch. Aspekty te są kluczowe, by przekonać
użytkowników o przemieszczaniu się obiektów, interakcji między nimi oraz relacjach względem siebie. Realistyczne oświetlenie pozwala na kreowanie przestrzeni
oraz sygnalizowanie ruchomych części39.
2. Wyraźny, graficzny, celowy
Podstawowe elementy projektów graficznych przeznaczonych do druku, czyli typografia, siatki, przestrzeń,
skala, kolor oraz użycie wyobraźni pełnią o wiele ważniejszą funkcję niż dostarczanie wrażeń estetycznych
odbiorcom. Tworzą hierarchię, sens oraz centrum zainteresowania. Zamierzony dobór kolorystyki, wyobraźnia przestrzenna, wyraźna typografia, zamierzona pusta przestrzeń oraz dosadny graficzny interfejs stanowią
nieocenione czynniki do budowania doświadczenia
użytkownika40.
3. Ruch dostarcza sensu
Elementy ruchome zachęcają użytkownika do podejmowania działań. Pierwsze akcje podejmowane przez niego
38
M. Brain, Google’s new ‘Material Design’ UI coming to Android, Chrome OS and the web, <http://www.engadget.com/2014/06/25/googlesnew-design-language-is-called-material-design/> (8.04.2016).
> 39 Material Design IntroductionPrinciples, <https://www.google.com/
design/spec/material-design/introduction.html#introduction-principles>
(8.04.2016).
> 40 Ibidem.
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na stronie są punktami startowymi, które inicjują ruch,
zmieniając dotychczasowy wygląd witryny. Wszystkie
działania odbywają się w tym samym środowisku. Znajdujące się w nim obiekty są zaprezentowane bez zakłócania ciągłości doświadczenia użytkownika nawet podczas transformacji. W przypadku Material Design ruch
jest niezwykle znaczącą kwestią. Umożliwia pozyskanie
uwagi odbiorcy oraz utrzymania ciągłości podejmowanych przez niego działań41.
Rys. 3: Przykładowe użycie Material Design w praktyce

Źródło: http://www.writingdigitalcontent.com/jenniferhansen/2015/12/19/
material-design/

Zgodnie z wytycznymi języka projektowania Google Material Design zaprojektowana strona powinna stanowić zaprojektowany w gruntownie przemyślany sposób system wizualny. Powyższa grafika (rys.3) prezentuje demonstracyjną
stronę główną usługi. Została ona zaprojektowana w niezwykle precyzyjny sposób, w którym główną rolę odgrywa
zachowanie odpowiednich proporcji oraz cieniowanie obiektów zawartych w kompozycji. Pod nagłówkiem z obrazkiem
reprezentującym użytkownika umieszczono 3 kolumny o tej
samej długości i szerokości, gdzie umieszczono dostosowane
do nich grafiki w formie kafli.
Intencją języka projektowania Material Design jest lepsze
zagospodarowywanie przestrzeni w kontekście stron internetowych oraz aplikacji mobilnych. Według jego jasno określonych wytycznych tworzy się treści konsumowane przez
>

41

Material Design Introduction Principles…
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użytkowników za pomocą komputerów, tabletów i smartfonów. Zmiany w warstwie wizualnej i funkcjonalnej zostały
wprowadzone w systemie operacyjnym Android, w systemie
operacyjnym Chrome, aplikacjach oraz portalu społecznościowym Google+. Według marki – pomysłodawcy Material Design powinien wpłynąć na sposób projektowania wszelakich
narzędzi internetowych42.
Rys. 3: Material Design w przypadku projektowania aplikacji
mobilnej

Źródło:
http://www.androidauthority.com/google-updates-materialdesign-600796/

Największym beneficjentem Material Designu są aplikacje mobilne. To właśnie w ich przypadku najważniejszy jest
przejrzysty, lekki i intuicyjny interfejs. Korzystając z tendencji wzrostowej na rynku urządzeń mobilnych, Google postanowiło przystosować system operacyjny Android oraz
udostępniane aplikacje do specyficznych potrzeb ich użytkowników. Material Design definiuje strukturę aplikacji
(rys.4), która jest niezbędna do rozmieszczenia treści i poleceń43. Dzięki geometrycznym, proporcjonalnym modułom
o wiele łatwiej jestzaprojektować usługę mobilną, której
projekt powinien opierać się na zasadzie intuicyjności i niezwykle przejrzystej nawigacji.

Material Design Lite
Material Design dotyczy nie tylko smartfonów i tabletów,
został również zaadaptowany do szeroko pojętych potrzeb
sieci. W 2015 roku Google ogłosiło wdrożenie uniwersalnego
schematu do tworzenia sprecyzowanego rodzaju oprogramowania, zwanego frameworkiem Material Design Lite44.
Komponenty tego rozwiązania zostały opracowane przy
użyciu popularnych języków programowania takich jak CSS,
HTML lub Java Script45.
Material Design Lite oferuje web developerom zestaw gotowych elementów, z których mogą konstruować atrakcyjne, spójne i funkcjonalne strony internetowe oraz aplikacje. Witryny stworzone przy użyciu Material Design Lite są
dostosowane do najnowszych zasad web design, jak m.in.:
kompatybilność z wieloma przeglądarkami, niezależność
od urządzenia, na którym wyświetlana jest strona czy też
zgrabna degradacja46. Biblioteka Material Design Lite oferuje: szablony różnego rodzaju stron internetowych, elementy
budujące wizualną warstwę witryny, style (typografia), personalizacja motywu oraz przykładowe strony, które powstały przy użyciu MDL47.
Rys. 5: Pogląd szablonu bloga w Material Design Lite

Źródło: http://getmdl.io/templates/blog/index.html

Powyższy zrzut ekranu (rys. 5) przedstawia wizualizację szablonu bloga wykonanego, dzięki Material Design
Lite. Konstrukcja witryny oparta jest na modułach w formie

42

M. Brain, op. cit.
R. Triggs, Material Design guidelines updated with new sections,
<http://www.androidauthority.com/google-updates-materialdesign-600796/> (9.04.2016).
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43

44

Co to jest framework? <http://jdn.pl/node/264>.
A. Osmani, Introducing Material Design Lite, <https://medium.com/google-developers/introducing-material-design-lite-3ce67098c031#.78bh9eb8c> (10.04.2016).
> 46 Material Design Lite, <http://getmdl.io/> (10.04.2016).
> 47 Material Design Lite, <http://getmdl.io/index.html> (10.04.2016).
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prostokątów, w których umieszczane są treści takie jak grafiki, tytuły, ikony. Rozwiązanie to pozwala zapoznać się programiście z efektem końcowym, jakiego może się spodziewać po zakończeniu pracy nad witryną.

Rys.7: Opcje Material Design Lite do personalizacji projektu

Rys. 6: Elementy graficzne do budowy witryny dostępne
w ramach Material Design Lite

Źródło: http://getmdl.io/customize/index.html

Źródło: http://getmdl.io/components/index.html

Material Design Lite posiada bardzo bogaty zbiór materiałów do budowy stron internetowych. Niezbędnymi
częściami każdej witryny są elementy graficzne, które nie
tylko hierarchizują treści, lecz przede wszystkim umożliwiają użytkownikowi sprawną nawigację wśród udostępnionych informacji. Wśród gotowych wzorów znajdują się
plakietki, guziki, karty, okna dialogowe, layouty, listy,
menu, slidery, snack bary, tabele, pola tekstowe oraz etykietki (rys. 6). Po kliknięciu w daną kategorię Web developer otrzymuje dostęp do kodu, który może zmodyfikować
na swoje potrzeby.
Material Design Lite pozwala osobom pracującym nad
obrazową warstwą strony wizualizować dobór kolorów za
pomocą niezwykle prostego narzędzia. Wystarczy wybrać
barwę z palety w kształcie koła po prawej stronie ekranu, by
uzyskać możliwość podglądu jej funkcjonowania na przykładowym module witryny po lewej stronie (rys. 7). Pozwala to
nie tylko zaoszczędzić czas, lecz także łatwo wybrać właściwą kolorystykę strony.

Należy zaznaczyć, że opracowany przez Google Framework Material Design Lite to narzędzie o budowie modułowej. Oznacza to, że można zarówno tworzyć z jego pomocą
witrynę od podstaw, jak i skorzystać tylko z wybranej części do zoptymalizowania istniejącej już strony internetowej.
Elastyczność i dostępność tego rozwiązania (jest bezpłatne)
sprawia, że Material Design Lite przyda się nie tylko webmasterom. Z powodzeniem używać mogą go graficy, a nawet
osoby, które planują samodzielnie dokonać zmian na swoich stronach48.
Korzyści, jakie stwarza Material Design oraz Material Design Lite, odnoszą się nie tylko do użycia kolorów, łatwości
synchronizacji lub określonej wartości przestrzeni, jaka powinna znajdować się między obiektami. W języku projektowania wizualnego stworzonym przez Google nie chodzi o to,
by każdy detal traktować autonomicznie. Celem Material
Designu jest łączenie elementów budujących stronę w taki
sposób, aby stworzyć zamierzone brandexperience, czyli odczucie klienta związane z marką49.

48

<http://antyweb.pl/google-przedstawia-material-design-lite-czyliuniwersalny-framework-dla-webmasterow/> (10.04.2016).
> 49 N. Sinsabaugh, What Google’s Material Design Is Really about? <http://www.wired.com/insights/2014/12/google-material-design/>.
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Wnioski dotyczące aspektu komunikacji wizualnej
marki Google
Google pragnie funkcjonować w świadomości swoich
użytkowników jako marka innowacyjna, która zdominowała Internet nie tylko dzięki popularności swojego flagowego produktu – wyszukiwarki, lecz także dzięki szerokiemu
wyborowi pozostałych oferowanych usług i narzędzi oraz
dostarczaniu niekonwencjonalnych rozwiązań. Ten globalny koncern chce być rozpoznawany nie tylko przez logotyp
i jego niekonwencjonalne warianty publikowane jako Google Doodle. Pragnie poszerzać swoje internetowe terytorium, miażdżąc konkurencję.
Marka Google jest świadoma potrzeby wspierania przedstawianych użytkownikom informacji za pomocą komunikatów wizualnych. Ogromną wagę przykłada do sposobu,
w jaki użytkownicy jej produktów i usług z nich korzystają,
aby w pełni dostosować je do ich oczekiwań.

Rys.8: Odbieranie komunikatów wizualnych przez ludzki
mózg

Źródło: http://thenextweb.com/dd/2014/05/21/importance-visual-content-deliver-effectively/#gref

Przedstawiona infografika (rys. 8) poświęcona jest sposobowi, w jaki ludzki mózg odbiera komunikaty wizualne.
Organ ten przetwarza obraz 60 tys. razy szybciej niż tekst,
który wymaga od człowieka większego wysiłku interpretacyjnego. Aż 70% receptorów znajduje się w ludzkich oczach,
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dzięki czemu istnieje wysokie prawdopodobieństwo dotarcia komunikatu wizualnego do odbiorcy50.
Panujący w sieci natłok informacji komplikuje odbiór
niektórych treści. To powód, dla którego niezwykle trudno jest pozyskać uwagę odbiorców. W istniejących okolicznościach informacje mogą zostać zignorowane, jeśli
ich format jest trudno przyswajalny przez internautów51.
Dodatkowy problem stwarzają urządzenia mobilne, które
dysponują mniejszymi ekranami niż komputery stacjonarne i laptopy. Przytoczone informacje potwierdzają nacisk
i zapotrzebowania marki na projektowanie komunikatów wizualnych, takich jak Google Doodle, animacje, ikony, a nawet szablony stron internetowych, które nie tylko
sprostają wymaganiom odbiorców pod względem technologicznym, lecz także zaskoczą ich i zostaną przez nich zapamiętane.
Dojrzałość marki Google w stosunku do komunikacji wizualnej przejawia się poza granicami brandbooka, czyli
księgi znaku. Informacyjno-informatyczne imperium stara się edukować projektantów graficznych za pomocą udostępnionych w sieci, szczegółowo opracowanych przewodników.
Ugruntowana, wysoka pozycja marki na rynku pozwala
jej na wprowadzanie zmian nie tylko w kontekście technologii, lecz także w sposobie jej prezentowania. Globalny zasięg marki oraz wysoka liczna użytkowników jej produktów:
68% na światowym rynku wyszukiwarek internetowych52
oraz ponad 82% udziału Androida na światowym rynku systemów operacyjnych na urządzenia mobilne53 sprawia, że
wprowadzane przez nią zmiany stają się powszechnie stosowaną praktyką. Tak było w przypadku koncepcji Responsi-

50

T. More, The importance of visual content in your marketing strategy (and how to deliver it effectively), <http://thenextweb.com/
dd/2014/05/21/importance-visual-content-deliver-effectively/#gref>
(10.04.2016).
> 51 Ibidem.
> 52 Desktop Search Engine Market Share, <https://www.netmarketshare.com/search-engine-market-share.aspx?qprid=4&qpcustomd=0>
(10.04.2016).
> 53 Smartphone OS…
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ve Web Designu, która obecnie jest standardową zasadą projektowania stron internetowych.
An abstract
Joanna Jakóbowska, Activities of the Google brand in
the range of visual communication on the Internet
Creating the Google crawler, its creators were not aware
of starting a revolution reaching far beyond the boundaries

of the Internet. The invention which won skeptics and even
appalled some people, has become an inherent part of a
contemporary society. The distance that Google has gone
since the moment of its birth is both impressive and inspiring for competitive companies. The aim of this article is
to follow the activities of this brand in the scope of online
visual communication.
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GROTOWSKI. ŚWIETLISTY, JASNY OKRES
Zapiski z 23 grudnia 1996 r.
Aleksander Woźny

Ta data miała swoje znaczenie, podobnie jak godzina. Tuż
przed dwudziestą Grotowski wychodzi z windy, za nim prof.
Janusz Degler i Stanisław Krotowski1. Po raz pierwszy widzę
go tak blisko. Staroświeckie bokobrody, bardzo mocne okulary,
zza których wyglądają małe oczy. Nie pasują do maga teatru,
proroka XX wieku.
Szybkie uściski dłoni, na początku lekkie zażenowanie.
Robi wrażenie onieśmielonego. Odpowiada monosylabami.
Dopiero pierogi i barszcz rozładowują atmosferę. Takie było
jego życzenie: żadnego mięsa, żadnych wędlin. Tylko pierogi
i barszcz, a po kolacji koniak. Pierogi jemy widelcami i nożami.
Tylko Krotowski wyłamuje się, rezygnując z noża.
To pierwszy, po wielu latach, dłuższy pobyt Grotowskiego
we Wrocławiu. Wyjechał stąd w sierpniu 1982 r., pół roku po
wprowadzeniu stanu wojennego (w ciągu tych czternastu lat
był tutaj tyko raz, w lutym 1991 r., kiedy został mu przyznany doktorat honoris causa na Uniwersytecie Wrocławskim).
Tamten czas jest chyba dla niego niezwykle ważny. Powraca
wspomnienie nocy z 12 na 13 grudnia. Był wówczas w Brzezince, położonej niedaleko Oleśnicy wsi, w której realizowany był jeden z najbardziej znanych projektów Laboratorium,
Teatr Źródeł. Tej nocy był sam, rano przyjechał Ludwik Flaszen.
To od niego dowiedział się o stanie wojennym. Tamtego dnia
po raz ostatni był w miejscu, które przez wiele lat spełniało
ważną rolę w jego życiu. Wtedy zostało one skażone – zamyka
temat, niejako wyprzedzając nasze pytania.
Ale w swojej opowieści wciąż powraca do tego miejsca.
Na początku byli obcy, powstawały konflikty z miejscowymi. Ludzie Grotowskiego nie tolerowali kłusownictwa. Nagle
przypomina sobie coś zabawnego, jego oczy rozjaśniają się.
1

Rolę gospodarza pełnił wojewoda wrocławski Janusz Zaleski, któremu
towarzyszyła pracownica jego gabinetu.

>

W tamtym czasie w okolice Brzezinki przyjeżdżali na polowania peerelowscy prominenci. „Robiliśmy karmniki, bo prawo
łowieckie zabrania polowań w miejscach, gdzie zostały zrobione. Zwierzęta uciekając przed nagonką, zatrzymywały się
w miejscach, które dla nich przygotowaliśmy”.
Ten obraz – kogoś, kto jest ze ściganymi – będzie powracał
w opowieści. Brzezinka pozostała w jego pamięci jasną przestrzenią. (Nie użył tego słowa, ale pojawiło się ono dwie godziny
później, gdy opowiadał o innej wsi, w której wraz z matką przeżył okupację). Nie wrócił już tam. Być może nie chciał, po nocy
przeżytej wtedy w grudniu, utracić tego, czym przez lata była
dla niego Brzezinka. Tam poznał jednego z najmądrzejszych ludzi, jakich kiedykolwiek spotkał. Był nim człowiek niewykształcony, wójt z pobliskiej wsi. Kiedyś odwiedził on ośrodek, w którym odbywały się teatralne warsztaty. Po długiej rozmowie stali
się sobie bardzo bliscy. To jemu zespół Grotowskiego zawdzięczał przełamanie lodów między miastowymi a wsią. Punktem
zwrotnym była msza żałobna po śmierci wójta. Proboszcz ogłosił
z ambony ostatnią jego wolę. „To są naprawdę dobrzy ludzie” –
mówił ksiądz, a słuchała go cała wieś.
W 1956 r. organizował strajki w Krakowie. W tym czasie
I sekretarzem komitetu wojewódzkiego partii był Lucjan Motyka. Kiedyś spotkali się, zupełnie przypadkowo, jadąc tym
samym pociągiem. „Motyka spytał, czy chcę doprowadzić
do rozlewu krwi robotników. Po długiej rozmowie doszło do
wstępnych ustaleń. Motyka zgodził się na powoływanie rad
pracowniczych, co było jednym z głównych postulatów strajkowych, a Grotowski obiecał, że spróbuje przekonać strajkujących do zakończenia protestu. Kilka lat później Laboratorium
zostało zaproszone do Skandynawii, ministrem kultury i sztuki
był wtedy właśnie Motyka. To dzięki niemu doszło do zmiany
decyzji na górze. Na teczce teatru, opatrzonej klauzulą «Zakaz
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wyjazdów zagranicznych», Motyka napisał: «Zgadzam się na
wyjazd Teatru Laboratorium do Skandynawii». Była to pierwsza zagraniczna podróż Laboratorium za granicę”.
Światłość. To słowo pojawiło się tego wieczoru zaledwie jeden raz. Wszyscy mieliśmy jednak wrażenie, że właśnie wokół światłości krążą wszystkie wypowiadane w przez niego
w dzień przed wigilią słowa. Przywołany obraz z dzieciństwa
był wyrazisty. Dziesięcioletni chłopiec idący z jasnowłosą dziewczyną przez pola, złocące się zbożami, i kolorowe od
maków i bławatków. Ten obraz pozostał w nim na całe życie.
Wspomnienie, które pozwoliło mu przeżyć czas wojny i zachować w pamięci świetlisty, jasny okres.
Promień słońca wpadający prostopadle przez szpary między deskami byle jak zbitej stodoły, gdy po raz pierwszy czytał
Biblię. Biblia – powiedział to dwukrotnie – może być naprawdę ciekawą książką, kiedy czyta się ją jako księgę zakazaną.

Został pobity przez katechetę, gdy odważył się, wbrew zakazowi Kościoła, sięgnąć po nią. Miał wtedy osiem lat, a przeczytał ją dzięki wikaremu, który dyskretnie wcisnął mu do kieszeni płaszcza zakazaną księgę.
Spoglądając przez szpary stodoły na nieodległe wzgórza,
rozpoznał w nich Golgotę i zobaczył Jezusa, ujmującego się
za koniem bitym przez głupiego sąsiada. Jezusa podążającego ku niemu, kilkunastoletniemu chłopcu. Nieco później sięgnął po naukę Wschodu. Swojej matce zawdzięczał odkrycie,
które było tak ważne w jego dorosłym życiu. To ona przyniosła z odległego o trzydzieści kilometrów miasteczka książkę,
dzięki której rozpoczął pierwsze praktyki jogi. „Myli się Zbyszek
Osiński – roześmiał się na wspomnienie rewelacji ogłoszonych
przez znanego teatrologa – twierdząc, że od dziecka interesowałem się teatrem Wschodu. Wyszedłem od filozofii, to było
dla mnie bardzo ważne doświadczenie”.

NOTY O AUTORACH
Ewa Baszak – absolwentka dziennikarstwa oraz filologii klasycznej i kultury śródziemnomorskiej na Uniwersytecie
Wrocławskim. Obecnie w ramach badań nad pracą doktorską
zajmuje się kondycją współczesnego kina włoskiego. Wielbicielka Sycylii, Giuseppe Tornatore i Milana Kundery.

na Uniwersytecie Wrocławskim. Do jej zainteresowań badawczych należą przede wszystkim: projektowanie graficzne oraz
branding. Zawodowo zajmuje się tworzeniem tekstów wizerunkowych i grafiką użytkową. Snuje plany o własnym studio
projektowym.

Jerzy Biniewicz – profesor związany z Instytutem Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Autor licznych publikacji poświęconych wyznacznikom stylu naukowego, procesowi kształtowania się polskiego dyskursu naukowego oraz
mediatyzacji języka debaty publicznej. Do jego zainteresowań badawczych należą: kształtowanie się polskiego dyskursu naukowego oraz wyznaczniki pragmatyczne, strukturalne,
stylistyczne polskiego dyskursu politycznego.

Mateusz Komander – absolwent Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego.
Jego zainteresowania badawcze obejmują proces mediatyzacji
społeczeństwa, a także kreowanie wizerunku. Zajmuje się badaniem cyberseksualnych zachowań użytkowników sieci.

Kamilla Biskupska – socjolożka, adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Opolskiego, zainteresowania badawcze
– socjologia designu, socjologia wizualna, pamięć społeczna,
krytyczna analiza dyskursu.
Joanna Jakóbowska – absolwentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Opolskim.
W 2016 r. otrzymała tytuł magistra komunikacji wizerunkowej

Weronika Madryas – doktor nauk humanistycznych. Prowadzi zajęcia ze studentami z przedmiotów dotyczących komunikacji społecznej oraz public relations w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Wydziale Filologicznym
Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się przede wszystkim w szeroko rozumianej problematyce zarządzania informacją, w szczególności w etyce PR, jak i hipertekstualności współczesnych modeli komunikacji. Autorka dwóch monografii oraz
licznych publikacji naukowych. Uczestniczka krajowych i zagranicznych konferencji. Należy do Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego (PTB). Poza dorobkiem naukowym posiada także
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dorobek literacki, w którym kluczową rolę odgrywają baśnie,
często w kontekście baśnioterapeutycznym (www.weronikamadryas.pl).
Anna Mazurak – absolwentka gospodarki przestrzennej
na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej skupiająca swoje zainteresowania wokół modelowań przestrzennych
z wykorzystaniem narzędzi GIS. Autorka pracy magisterskiej
pod tytułem „Shrinking cities w świetle modelowań koncentracji (przykład Niemiec)” napisanej pod kierownictwem profesora Tadusza Zipsera oraz przy współpracy z wykładowcami
Technishe Universitat Dortmund. Wielbicielka tematyki związanej ze współczesną przemianą struktur miejskich oraz socjologii osadnictwa i przestrzeni.
Marta Lange – studentka komunikacji wizerunkowej na
Uniwersytecie Wrocławskim (specjalność PR), interesuje się
literaturą fantastyczną, teatrem muzycznym oraz scenopisarstwem.
Klaudia Pawlikiewicz – studentka komunikacji wizerunkowej na Uniwersytecie Wrocławskim (specjalność branding).
Kamil Olender – doktorant na Wydziale Filologicznym
Uniwersytetu Wrocławskiego, absolwent projektowania
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.
Włodzimierz Karol Pessel – kulturoznawca i skandynawista, kierownik Pracowni Studiów Miejskich w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowca Collegium Civitas.
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Patrycja Rozbicka – absolwentka studiów magisterskich
i doktoranckich na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego, w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, gdzie obecnie pracuje. Specjalizuje się w komunikacji
międzykulturowej, teoriach postkolonialnych oraz metodologii badań jakościowych.
Michał Rydlewski – etnolog i filozof; doktorant w Zakładzie Medioznawstwa Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji
Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego.
Jan Urbaniak – pracuje w Katedrze Niderlandystyki na
Uniwersytecie Wrocławskim. Specjalizuje się w literaturze niderlandzkiego Oświecenia (1668–1830), a w szczególności w historii prasy tamtego okresu. W prasie oświeceniowej
poszukuje zagadnień związanych z imagologią, czego przykładem może być doktorat traktujący o wizerunku Polski
i Polaków w niderlandzkich osiemnastowiecznych pismach
moralno-obyczajowych (tzw. spektatorach). Obecnie autor
przygotowuje pracę habilitacyjną, która jest analizą pojęcia
wolności w periodykach politycznych pod koniec osiemnastego stulecia w Niderlandach. Skupia się w niej na badaniu rozwoju wolnościowych ideałów i interpretacji ich retoryki w tekstach prasowych.
Aleksander Woźny – profesor związany z Instytutem Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Autor książek z zakresu: medioznawstwa, teorii kultury i literatury, licznych artykułów i recenzji, a także audycji radiowych
o tematyce medialnej. Redaktor i współredaktor kilkunastu prac zbiorowych (m.in. serii wydawniczej „Nowe media
– nowe w mediach”, a w 2015 r. tomu Uzdrowiska Dolnego
Śląska. Wizerunek – marketing – media); twórca Międzynarodowego Festiwalu Mediów organizowanego w latach
2004–2005; współtwórca dziennikarstwa na Uniwersytecie
Wrocławskim i założyciel licencjackich studiów dziennikarskich w lubińskiej UZZM; rzecznik prasowy wojewody wrocławskiego w latach 90. Do jego zainteresowań badawczych
należą: medioznawstwo, teoria komunikacji, antropologia mediów, problematyka mediów niezależnych i mediów

watykańskich, public relations, komunikowanie publiczne
w mediach i teoria literatury.
Agnieszka Zwiefka – reżyserka filmów dokumentalnych
i adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Przez 12 lat współpracowała z TVP jako autorka programów publicystycznych i krótkich
form reporterskich. Autorka filmów dokumentalnych Albert

Cinema (2013) oraz Królowa Ciszy (2014), która była pokazywana na ponad 50 festiwalach na całym świecie i emitowana
przez stacje telewizyjne HBO Europe, ARTE, SVT (Szwecja), YLE
(Finlandia) i RAI (Włochy). Laureatka Srebrnego Roga na Krakowskim Festiwalu Filmowym, Wielkiego Złotego Nanuka na
międzynarodowym festiwalu Flahertiana, nagrody Powiększenie na MFF T-Mobile Nowe Horyzonty, nagrody Urania na
festiwalu LET’S CEE i innych nagród filmowych.

