KULTURA
ROCZNIK

•

KOMUNIKACJA

•

SPOŁECZEŃSTWO

Recenzenci:
dr hab. Barbara Kita, Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego
dr hab. Katarzyna Łeńska-Bąk, prof. UO, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego
Redakcja techniczna:
Mikołaj Wojtaszek
Korekta:
Elżbieta Gębarowska
Projekt graficzny:
Paulina Zielona
Zespół redakcyjny:
Andrzej Zawada (redaktor naczelny), Marta Kaprzyk (sekretarz redakcji), Jacek Grębowiec,
Arkadiusz Lewicki, Jędrzej Morawiecki, Leszek Pułka.
Rada Naukowa:
prof. dr hab. Michał Błażejewski, Uniwersytet Gdański
prof. dr hab. Aleksander Kiklewicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
dr hab. Paweł Zajas, prof. Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Piotr Zwierzchowski, prof. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
гл. науч. сотр. Харитонова Валентина Ивановна, Российская академия наук (РАН), Москва
dr Hans-Christian Trepte, Universität Leipzig
Nakład 300 egz.

Zgodnie z komunikatem MNiSW z dnia 18 grudnia 2015 r. „Znaczenia” znalazły się na wykazie czasopism punktowanych (część B), uzyskując
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ZNACZENIA
SĄSIEDZTWO
‑ 10 LAT

OD REDAKCJI
Do rąk Państwa oddajemy kolejny, szesnasty zeszyt „Znaczeń”, z nadzieją, że znajdzie wdzięcznych odbiorców, zarówno
wśród tych, którzy towarzyszą periodykowi od dziesięciu już
lat, jak i wśród zupełnie nowych czytelników, przypadkiem czy
dzięki życzliwej podpowiedzi kierujących wzrok na jego stronice.
Redakcja dokłada wszelkich starań, by pozostać wierna
pierwotnej idei czasopisma – czasopisma otwartego, gotowego prezentować każdą istotną refleksję mieszczącą się w szerokich ramach humanistyki czy nauk społecznych, nieunikającego akcentów subiektywnych i tematów kontrowersyjnych,
zapraszającego do twórczego namysłu i polemiki. Na łamach
„Znaczeń” wypowiadali i wypowiadają się nadal zarówno autorzy utytułowani, o znaczącym dorobku naukowym, a także
literackim czy publicystycznym, jak i młodzi, z odwagą wkraczający na ścieżkę humanistyczno-społecznej refleksji. Doskonale tę inspirującą różnorodność oddaje zresztą niniejszy zeszyt.
W szesnastym numerze „Znaczeń” nasi autorzy poruszają
wiele ciekawych wątków. Ważną jego komponentę stanowią
studia nad filmem. Artykuł Dawida Głowni, mówiący o obrazach Japonii, które weszły do katalogu Lumière et Cie, proponuje czytelnikom swoistą podróż w czasie i przestrzeni, podróż
niezwykle odległą, przywracającą pamięć o zarejestrowanych
w końcu XIX wieku pierwszych, i wcale niejednolitych, ujęciach Kraju Kwitnącej Wiśni. Marta Kaprzyk podejmuje natomiast trud zdefiniowania filmu modowego. Wychodzi przy

tym od szerokiego rozumienia mody, którą uznaje za złożony system konwencji, norm i kompetencji (w ujęciu kulturowym, społecznym, ekonomicznym czy estetycznym), a jednocześnie za medium tożsamości i ekspresji jej projektantów
i użytkowników. Film modowy, pamiętając o jego formalnym
i funkcjonalnym zróżnicowaniu, uznaje za kanał reprezentacji owego systemu. W kręgu nowych tekstów kultury, choć
przywołujących uniwersalną problematykę śmierci, utraty
bliskich i ich nieobecności, porusza się natomiast Hanna Kowalska. W swym artykule, podążając za Markiem Seltzerem
i jego Lacanowską Kulturą rany, dokonuje wieloaspektowej interpretacji serialu Pozostawieni (The Leftovers). Gdy wspominamy o wątkach filmowych podjętych w niniejszym zeszycie
„Znaczeń”, zwrócić należy uwagę również na alegoryczne odczytanie Rejsu Piwowskiego. Krzysztof Obremski w pokładzie
wykreowanego w filmie wycieczkowego statku dostrzega nie
tylko komediową scenerię, arenę groteskowego purnonsensowego humoru, ale porażające wręcz „laboratorium «mikrofizyki władzy»”.
Ruchome obrazy to oczywiście nie jedyny obszar zainteresowań naszych autorów, którzy, wiedząc zapewne, że
„Znaczenia” stanowią platformę wymiany myśli o wysokim
potencjale polemicznym, nie unikają stawiania śmiałych
diagnoz i formułowania takich też ocen. Michał Rydlewski
kontynuuje zatem na łamach niniejszego numeru rozpoczętą w zeszycie poprzednim dyskusję wokół książki Bartosza
Jastrzębskiego Ostatnie Królestwo, skupiając się tym razem
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na jej performatywnych aspektach i „wysokich roszczeniach”
(jak pisał o esejach Jastrzębskiego Paweł Kuligowski), broniąc jednakże prawa humanisty do krytyki i argumentacji
w sprawach transcendentnych i teologiczno-politycznych,
wykraczających – jak może się czasem zdawać – poza ramy
języka i zdolności poznawczych człowieka. Tego, iż krytyczny dystans i argumentacyjna rzetelność przydają się szczególnie wtedy, gdy porusza się kwestie tak rudymentarne,
jak religia i ojczyzna, dowodzi kolejny w niniejszym zeszycie
artykuł Krzysztofa Obremskiego, precyzyjnie podważający
manipulacje, uogólnienia i dialogiczne dysfunkcje charakteryzujące rozpalonych aksjologicznie Kazimierza Maliszewskiego, autora zbioru studiów Krzyż i orzeł, oraz Janusza Palikota – bohatera wywiadu-rzeki przeprowadzonego przez
Cezarego Michalskiego, a wydanego pod równie znamiennym tytułem Zdjąć Polskę z krzyża.
Funkcją edytorialu, mającego ograniczoną przecież objętość, nie jest oczywiście przybliżanie treści czy wskazywanie
walorów wszystkich artykułów składających się na aktualny
numer czasopisma. Zniecierpliwionych czytelników odsyłamy również do spisu treści, abstraktów i biogramów naszych
współpracowników. Nawet pobieżny ich przegląd pozwoli wnioskować o bogatej i zróżnicowanej zawartości szesnastych już „Znaczeń”, o takim też doborze autorów, reprezentujących rozmaite dyscypliny naukowe i perspektywy badawcze.
Co niezwykle ważne, znów odnajdą Państwo w „Znaczeniach”
obszerny wywiad, gatunek decydujący niegdyś o specyfice naszego periodyku. Tym razem zajmującą rozmowę o Stanisławie Lemie z Tomaszem Fiałkowskim – dziennikarzem,

krytykiem literackim, edytorem książek największego polskiego pisarza science fiction – przeprowadził Stanisław Bereś.
Od powołania czasopisma do istnienia upływa dekada –
okrągłe rocznice skłaniają, jak wiadomo, do podsumowań
i przemyśleń. Dlatego od szesnastego zeszytu „Znaczeń” rozpoczynamy wprowadzanie pewnych zmian, które, z jednej
strony, pozwolą trwać przy pierwotnych założeniach redakcji,
z drugiej, pozwolą sprostać zarówno parametryzacyjnej presji,
jak i o wiele ważniejszym dla nas, bo zawsze życzliwym, uwagom autorów i czytelników.
Z myślą szczególnie o tych ostatnich decydujemy się na
zmianę periodyzacji czasopisma. Od niniejszego numeru „Znaczenia” stają się rocznikiem. Każdy, kto parał się redakcyjną
pracą, wie, że przygotowanie publikacji liczącej kilkanaście
arkuszy wydawniczych, publikacji o wysokiej jakości edytorskiej i takim też poziomie merytorycznym, potwierdzonym
skrupulatnymi recenzjami, wymaga czasu. Tym bardziej, że
w kolejnych odsłonach „Znaczeniom” zamierzamy nadać nowy
formalny blask, uczynić z periodyku ciekawy artefakt, nieodstający od jego zajmującej treści. Niebawem zmieni się również witryna internetowa czasopisma. Udostępnimy na niej
czytelnikom wszystkie archiwalne i aktualne numery „Znaczeń” w wersji PDF z możliwością ich pobrania. To, o czym tu
piszemy, to jedynie zapowiedź najważniejszych, choć nie jedynych, korekt i przesunięć. Niemniej – idei periodyku, którą
wcieliliśmy w życie w 2008 roku i której pozostawaliśmy wierni przez dekadę – nie zamierzamy porzucić (nawet jeśli czasem przyjdzie nam postąpić wbrew powszechnie panującej
„punktozie”).

LITERATURA

LEM Z BLISKA
Stanisław Bereś rozmawia z Tomaszem Fiałkowskim

>>Stanisław Bereś: Jakie są twoje pierwsze wspomnienia
związane z autorem Cyberiady?
Tomasz Fiałkowski: Lem był dla mnie zawsze postacią na
wpół legendarną. Można powiedzieć, że wychowałem się na
jego książkach. Za sprawą starszego o 11 lat brata byłem nimi
karmiony już od wczesnego dzieciństwa. Zacząłem od pozycji
stosunkowo łatwych – np. Opowieści o pilocie Pirxie czy Podróży Ijona Tichego. Później już na bieżąco śledziłem wszystko, co
pisał.
>>Kiedy poznałeś go osobiście?
Dokładnie w 1981 r., w redakcji „Tygodnika Powszechnego”.
Często tam wtedy zaglądałem, bo pracowałem w miesięczniku „Znak” i mieliśmy zawsze dużo wspólnych spraw do załatwienia. Wielokrotnie bywałem świadkiem dość szczególnej
sceny: wszyscy sobie spokojnie pracują, a tu nagle otwierają
się drzwi i wpada jak bomba Stanisław Lem, pędem mijając
kolejne pokoje i lądując w końcu w gabinecie redaktora naczelnego, Jerzego Turowicza. Jeśli go akurat nie było, zatrzymywał się u Mieczysława Pszona i Krzysztofa Kozłowskiego.
Dwa, trzy razy mogłem usłyszeć, o czym rozmawiali.
Wyglądało to zawsze tak samo: Lem siadał i zaczynał swój
monolog o tym, co dzieje się na świecie. A to, co mówił, miało
z reguły charakter katastroficzny. Na samym początku, w czasach Solidarności, można w nim było jeszcze wyczuć jakąś cichą nadzieję na zmiany. Potem roztaczał już tylko mroczną
wizję tego, co może się zdarzyć – twierdził np., że do Polski
wkroczą Sowieci... Na koniec zadawał Pszonowi czy Turowiczowi jakieś jedno krótkie pytanie. I znikał.
W 1982 r. Lem wyjechał do Berlina Zachodniego. W 1983
r. – do Austrii, gdzie już został na dobrych kilka lat. Wreszcie
wrócił w 1988 r., bo uwierzył w Gorbaczowa (w przeciwieństwie do sowietologów)...

>>Kiedy zacząłeś z nim nagrania? Najpierw felietonów czy
Świata na krawędzi?
W 1994 roku – z okazji jubileuszu Jana Józefa Szczepańskiego, który kończył wtedy 75 lat – zorganizowaliśmy w „Tygodniku Powszechnym” Rozmowę na koniec wieku – z Lemem
i Szczepańskim. I tak to się zaczęło. Od tego momentu, przez
następne 10 lat, jeździłem do Lema w miarę regularnie, nagrywając i redagując dla nas jego felietony.
>>Dlaczego je nagrywałeś? Był przecież w stanie pisać sam!
W końcu poznaliśmy go w tym samym okresie. Co się stało?
On w pewnym momencie praktycznie przestał pisać. Miał
jakiś kłopot.
>>Manualny?
Tak, z ręką. To był, jeśli dobrze pamiętam, zespół cieśni nadgarstka. Przeszedł nawet jakiś zabieg, ale to nic nie dało, bo
smolił okropnie. Naprawdę pisał straszliwie! Maszyny do pisania też używać już nie mógł, bo nie miał siły uderzać w klawisze. A nie chciał się nauczyć obsługiwać komputera.
>>Czyli to była kwestia czysto fizyczna?
Raczej tak. Kiedy pracowałem nad nagraniami jego felietonów, wsłuchiwałem się uważnie w to, co mówił. Rzadko się
zdarzało, żeby chciał później wprowadzać poprawki. Czasem
sam go o to prosiłem, bo w tekście pojawiało się na przykład
nazwisko, którego nie zrozumiałem. Bywało, że kiedy już mi je
napisał, nie umiałem go rozczytać...
>>Biedny...
Ale dobrze nam się pracowało. Myślę, że jemu też to odpowiadało, bo nie zniekształcałem jego myśli i nie zmieniałem
trybu narracji. To było też wygodne dla redakcji, ponieważ byliśmy pewni, że będziemy mieli felieton. Przyjeżdżałem więc
do Lema we wtorek, w czwartek nagrywałem, a efekt swojej pracy wysyłałem mu wieczorem albo następnego dnia.
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Czasem zawoziłem mu osobiście, bo nie było wtedy przecież
maili. On dokonywał autoryzacji – i w ten sposób gotowy
tekst ukazywał się w najbliższym numerze.
>>Wygląda mi to na kawał ciężkiej roboty, zważywszy na
to ciągłe dojeżdżanie na Kliny.
Tak, ale dla mnie była to też przygoda. Poza tym, po prostu
to lubiłem. Miałem dzięki temu szansę go odwiedzić i wysłuchać znacznie dłuższego niż felieton monologu. Chcę to wyraźnie podkreślić: to było fenomenalne, jak Lem panował nad
mówionym tekstem. Ludzie czasami strasznie bełkocą, gubią
się, rozchodzi im się wątek, a dygresja pożera dygresję... Pamiętam, że czasem w czasie trwania nagrania miałem obawy:
o rany, a kiedy będzie pointa, przecież on „odjechał”, wszystko
rozklei się konstrukcyjnie – i co ja z tym zrobię? Tymczasem
on, po zrobieniu takiego „objazdu”, zawsze wracał do punktu
wyjścia. I była pointa. Nigdy nie zdarzyło mu się zapomnieć,
o czym mówił godzinę wcześniej – wątki, które poruszał, łączyły się pod koniec w jedną, logiczną całość. Czasem trzeba to
było tylko trochę skrócić.
>>Jak wyglądał typowy dzień twojej pracy z Lemem?
Najpierw dzwoniłem do furtki. Jeśli był w lepszej formie, witał mnie na progu. Czasami, kiedy jeszcze drzemał, bo na ogół
przychodziłem pod koniec jego drzemki, witała mnie pani Basia. Płaszcz czy kurtkę oraz parasol zostawiałem na dole, a później szedłem na górę – już sam. On zawsze siadał na kanapie,
ja na fotelu naprzeciwko. Pani Basia przynosiła herbatę, więc
przy okazji wpadały psy – jeden albo trzy. Po chwili były pacyfikowane, a ja sprawdzałem, czy magnetofon działa. Wtedy on
zaczynał. Chyba, że to była rozmowa do naszej książki. Wtedy
zadawałem jakieś pytanie – a przynajmniej próbowałem. Sam
wiesz, że zadawanie mu pytań niespecjalnie przynosiło skutek.
Natomiast jeśli nagrywaliśmy jego felieton dla „Tygodnika”, najpierw wyjaśniał mi, o czym będzie mówić, później to nagrywaliśmy, a na końcu dopytywałem go jeszcze o interesujące mnie
sprawy. Aż wreszcie kończyliśmy nagranie. Potem zawsze zostawało nam przynajmniej pół godziny dla siebie...
>>Paliliście?
Nie, on już wtedy nie palił. Piliśmy więc herbatę, a do pewnego momentu jadaliśmy jakieś słodycze. Skończyło się to,
kiedy rozpoznano u niego cukrzycę (cukrzycę drugiej fazy,

12

więc była dość niebezpieczna, zwłaszcza że zdiagnozowano ją
dość późno). Pani Basia mówiła wtedy: – Bardzo pana przepraszam, ale nie mogę wam niczego podać do herbaty, bo Staszek
z miejsca by zjadł... Więc była tylko herbata. Zanim dopasowano mu tabletki (zamiast zastrzyków) i wyrównano poziom insuliny, miał absolutny zakaz jedzenia słodyczy. Ale oczywiście
nieustannie go obchodził.
>>W mojej obecności wychachmęcił skądś magicznym sposobem śliwki w czekoladzie.
Bo w pracowni miał skrzętnie pochowane tego typu specjały.
>>O tak, miał! Na przykład chomikował kandyzowane wiśnie, co się wydało, gdy po ich zjedzeniu w mojej obecności zemdlał.
On miał smykałkę do ukrywania rzeczy – jeszcze w fazie,
kiedy pisał. Jak pewnie pamiętasz, Lem pisywał długimi ciągami – przez wiele godzin od samego rana. Szymborska opowiadała mi kiedyś, że na wczasach w „Astorii” wszyscy literaci
zawsze zarzekali się, że będą dużo pisać i pracować nad książkami, a potem zawsze kończyło się to tak, że najpierw schodzili na późne śniadanie, potem szli na spacer, później coś
im wypadało, a wieczorem popijali sobie wódeczkę... Jedynie z pokoju Lema – już od wpół do szóstej rano – dochodził
stukot maszyny do pisania. A kiedy pisał – również w starym
domu przy ul. Narwik – kupował sobie jakieś likiery francuskie
– najpierw w Pekao, a potem w Peweksie. Nie pamiętam na
pewno: może on ich wcale nie kupował, tylko ktoś mu je przywoził? A może to były zwykłe bolsy?
>>Ja pamiętam zielony likier, którym częstował mnie
w czasie naszych rozmów. Ale to było jeszcze w 1980 roku,
w starym domu. Już wtedy by go ukrywał? Nie miałem
wrażenia, by chował kieliszki przed panią Barbarą...
On je chował i od czasu do czasu wypijał sobie łyczek. To był
słodki likier, bo też go pamiętam. Nie krył się z nim jednak jakoś specjalnie, bo nie wynosił chyłkiem butelek. Jego teściowa
odstawiała je później do piwnicy, bo wiadomo, że za czasów
PRL-u niczego się nie wyrzucało, zwłaszcza ładnych butelek
produkcji zachodniej. Lem opowiadał mi, że kiedy zszedł do
piwnicy jeszcze w starym domu, zobaczył całą ścianę wyłożoną tymi pustymi butelkami po likierze. Zrobiło mu się nieprzyjemnie, bo uświadomił sobie, że przesadza.

>>No dobrze, a ile czasu trwały wasze sesje nagraniowe?
Zwykle kończyły się po dwóch godzinach. Lem mnie odprowadzał na dół, gdzie żegnaliśmy się, a on jadł później z panią
Basią wczesną kolację. Potem kładł się spać.
>>Zastanawia mnie, Tomku, fenomen czarnowidztwa
Lema, szczególnie po powrocie z Austrii w 1988 r. My się
wszyscy cieszyliśmy, że komuna się rozpada, świat idzie
do przodu, a on, jak Kasandra albo czarnowidz, siedział
i krakał. Nic mu się nie podobało.
Kinga Dunin po wydaniu pierwszego tomu felietonów
Lema z „Tygodnika Powszechnego” napisała, że stał się jak jej
babcia, która twierdzi, że przed wojną telewizja była lepsza.
>>Andrzej Sapkowski był równie dosadny, mówiąc, że pod
koniec życia i kariery stał się jadowitym dziadkiem, który nienawidził wszystkiego, co nowe i nowoczesne. A nam
się wtedy wydawało, że świat się staje coraz lepszy, bo po
półwieczu odzyskaliśmy wolność. Przecież on to musiał
widzieć.
Po pierwsze, warto zauważyć, że to był moment „tąpnięcia”
recepcji Lema. Odbiór jego książek był wtedy znacznie słabszy
niż wcześniej. Wrócił, ale miał wrażenie, że nikt go tutaj nie
docenia, nie „nosi na rękach”. Poza tym, to był w ogóle fatalny czas dla literatury – okres kompletnego rozchwiania rynku i upadku wielu wydawców. Część z nich (jak np. Wydawnictwo Literackie) przetrwała dzięki nowym inwestorom,
części nie udało się uratować (np. Czytelnik – choć teoretycznie funkcjonuje do dziś). To był też moment wielkiego rozproszenia, a tego Lem wyjątkowo nie lubił. On zawsze chciał, żeby
wszystko było uporządkowane.
A później zdarzyła się jeszcze ta nieszczęsna wpadka z Interartem, który zaczął wydawać fantastykę w jaskrawych kolorowych okładkach – jak klasyczną fantasy i science fiction –
i w końcu zbankrutował. To zresztą przyczyniło się do tego, że
Lem zerwał z Bogu ducha winnym Jarzębskim, który był w Interarcie odpowiedzialny za posłowia do jego książek. Ponieważ dostał wtedy stypendium na Harvardzie, przed wyjazdem
napisał wszystkie brakujące posłowia do kolejnych tomów. Ale
wydawnictwo zaczynało mieć już kłopoty finansowe i nie było
go stać na wydanie następnych książek, więc wmówili Lemowi, że nie mogą tego zrobić, bo Jarzębski ich nie napisał...

Poza tym był to okres, w którym Lem nie umiał się porozumieć ze swoim synem Tomaszem, którego przyszłość widział
w naukach ścisłych. On sobie wyobrażał, że syn zrealizuje jego
marzenie – tym bardziej, że pojechał do Stanów i studiował
w Princeton, otoczony samymi noblistami.... A biedny Tomek
akurat nie dość, że kompletnie nie miał na to ochoty, to jeszcze
Ameryka okropnie mu się nie podobała, więc uciekł stamtąd
przy pierwszej nadarzającej się okazji.
>>(z ciężkim westchnieniem) Biedne dzieci wybitnych ojców...
Los dzieci geniuszy jest najstraszliwszy na świecie.
>>Od razu myślę o dzieciach Różewicza.
A ja Miłosza... W przypadku Lema wszystkie te problemy
zbiegły się ze sobą. On miał wtedy okresy depresji – także po
tym, jak Tomek się już wyprowadził. Ta choroba towarzyszyła
mu już do końca życia.
>>Leczył się na tę depresję?
Miewał lepsze i gorsze dni. Cierpiał też na bezsenność. Bardzo wcześnie chodził spać, około ósmej, ale potem budził się
np. o drugiej w nocy.
Czy się leczył? Łykał prozak, odkąd tylko pojawił się na
rynku. I to z upodobaniem. Nie wiem tylko, czy rzeczywiście na niego działał. Kiedy pojechałem w 1996 r. do Ameryki – pierwszy i ostatni raz w życiu – dostałem od znajomego melatoninę, żeby „wyrównać jet lag”. Kiedy wspomniałem
o tym Lemowi, z miejsca był zainteresowany i chciał, żebym
mu o niej opowiedział. Podobnie zafascynowany był tym prozakiem.
>>No spójrz, tymczasem my, nagrywając z nim rozmowy,
widzieliśmy człowieka błyskotliwego, śmiejącego się, fantastycznego. Czy miałeś świadomość, że on cierpi?
Chwilami miałem.
>>W czym to widziałeś?
Właśnie w napadach czarnowidztwa i smutku. Pękały mu
wtedy hamulce, bywał wściekły i obolały. Nieraz miałem
wrażenie, że siedzę koło kogoś, kto nie jest szczęśliwy i nosi
w sobie zbyt duży ciężar. Przerażający był dla mnie szczególnie jeden wieczór, kiedy zaczął mi opowiadać o wojnie. Jak
wiesz, Lem świetnie potrafił tę opowieść „sprzedać”. Dopiero
w jej trakcie zorientowałem się, że cała ta komiczna historia
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o przekazywaniu akowcom woreczków z prochem, o barszczu
i filiżance, z której zostało mu w palcach tylko uszko – to jest
opowieść o tym, jak został okaleczony, gdy w wyniku wybuchu niemieckiej bomby pękły mu w uszach bębenki. To uszkodziło mu słuch na całe życie i spowodowało znaczną głuchotę.
A opowiadał o tym wszystkim tak lekko i dowcipnie, jakby to
były przygody chłopca, który nadepnął na osę i nic ponadto.
>>Fascynował cię?
Już na samym początku odkryłem, że sposób, w jaki Lem
mówił, był bardzo pokrewny jego prozie. Z niego tryskał strumień niesłychanej narracji, opartej na wielości dróg myślowych, zdumiewających skojarzeniach i wrodzonym talencie
słowotwórczym. To nie był typ człowieka, który w zaciszu swojego pokoju konstruuje szalone gombrowiczowsko-barokowe
fantazje, a wśród ludzi robi się nieśmiały, ledwo duka. Lem nigdy nie tracił rezonu. W tym, co mówił na co dzień, pojawiały
się wszystkie neologizmy, archaizmy, które znamy z Cyberiady.
To było dla niego zupełnie naturalne.
To przypomina mi historię, która zdarzyła się, gdy Lem po
raz kolejny obraził się na „Tygodnik Powszechny”, bo to się,
jak wszyscy wiemy, zdarzało regularnie każdemu. Pamiętamy
to doskonale: Jarzębski, ty i ja. Wszyscy trzej jesteśmy wszak
w posiadaniu „listów rozwodowych”, niekiedy nawet grożących adwokatem, więc wiemy, że do tych niespodziewanych
trzęsień ziemi trzeba się było przyzwyczaić. Z „Tygodnikiem”
też tak było, że od czasu do czasu na jego łamach ukazywała
się jakaś polemika z felietonem Lema lub ktoś napisał tekst,
którego on nie mógł znieść, więc się na nas obrażał. No i okazało się, że pewnego dnia przeczytał u nas artykuł dotyczący aborcji, więc oświadczył nam, że to koniec, zrywa z nami
współpracę i do widzenia.
Pojechaliśmy zatem do niego we dwóch z Krzysztofem Kozłowskim w charakterze negocjatorów. Bardzo to przeżywałem, bo już kilka lat współpracowałem z Lemem, więc czułem
się, jakby mi ktoś odkroił kawałek ciała. No i pamiętam, jak
siedzimy u niego w domu, Krzysztof, którego pan Stanisław
poważał, wyjaśnia sprawę i go przeprasza, ja coś tam od czasu
do czasu wtrącam, natomiast Lem odpowiada nam gwałtownym monologiem, w którym raz za razem przekręca nazwisko
naszego kolegi, który napisał do jego tekstu komentarz, który
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go tak rozjuszył. Robił to w taki sposób, że w każdym kolejnym
zdaniu stawało się ono coraz śmieszniejsze, ale też ilustrowało,
jak bardzo Lem czuje się sponiewierany. Kolega nomen omen
nazywał się Poniewierski, a więc najpierw był on Poniewieralskim, potem Rozdeptalskim, a potem było jeszcze z osiem
innych wersji jego nazwiska. Byłem wtedy tak zdenerwowany, że nie wszystkie zapamiętałem, ale zapewniam, że w każdym kolejnym zdaniu była jego nowa wersja. Z jednej strony
byłem więc w strasznych nerwach, ale z drugiej krztusiłem się
ze śmiechu.
>>Byłeś świadkiem innych jeszcze sytuacji, w których ujawniała się genialność Lema? Oczywiście mam świadomość,
że opowiedzieć o czyimś geniuszu jest bardzo trudno.
Strasznie trudno.
>>W jego książkach dostrzegamy wybitny umysł. Jak ten
umysł funkcjonował w życiu codziennym?
Potrafił błyskawicznie zinterpretować różne rzeczy. Miał
ogromną wiedzę. W jednej rozmowie był w stanie podjąć niesłychaną wielość wątków, równocześnie łącząc je logicznie
ze sobą. Jak wiesz, bywają gaduły, które skaczą z tematu na
temat i nic z tego nie wynika (może poza tym, że rozmówca
umiera z nudy)... U niego przeciwnie – wszystko do siebie nawiązywało, każda dygresja była uzasadniona.
Reagował też bardzo żywo na różne nowiny ze świata nauki. Uważał ją za dziedzinę bezinteresownego dążenia do
prawdy – jeśli nawet nie prawdy ostatecznej, to w każdym razie do jak najwyższego stopnia wiedzy. Regularnie prenumerował czasopisma naukowe. Chciał wierzyć, że ta koszmarna
ludzkość ma jednak takie zakątki, w których jest przyjemnie –
a przynajmniej w miarę przyjemnie. Miał silną tendencję, żeby
idealizować naukowców (szczególnie we wczesnych powieściach, gdzie zatrącało to niemal o kult prometejski)...
Oczywiście zdawał też sobie sprawę, że nauka we współczesnych czasach jest poddana tyranii pieniądza. Wiedział, że
została spolityzowana. Zawsze uważał np., że tzw. wyścig kosmiczny przyczynił się do upadku ZSSR. Ale nawet w sowieckich naukowcach, którzy przecież, jak np. Lew Landau1 wiele
>>1 Lew Dawidowicz Landau (1908–1968) – wybitny fizyk rosyjski, laureat nagrody Nobla, współtwórca sowieckiego programu jądrowego;
w drugiej połowie lat trzydziestych więziony.

przecierpieli, widział pewną czystość. Podobne spostrzeżenie
można zresztą dostrzec u Sołżenicyna.
>>Znaliśmy też Lema od ciemniejszej strony. Dzisiaj niechętnie mówi się o jego napadach złości albo wariackich
awanturach, które urządzał. Kiedyś na przykład wpadł
w furii do Wydawnictwa Literackiego, by dopaść dyrektora Andrzeja Kurza, który na spółkę z cenzurą wycofał nazwisko Stanisława Barańczaka z przekładu Czarnoksiężnika z Archipelagu Ursuli Le Guin, który ukazał się w serii
Stanisław Lem poleca. Podobno redaktorki pochowały się
w toaletach. Pamiętasz takie sytuacje?
Podobno tak było. Słyszałem tę wersję. Wiem, że czasem
robił awantury przez telefon, a potem był tym usatysfakcjonowany. Kiedyś z zadowoleniem mi wyznał: – Rozmawiałem
z panią Małgorzatą Nyczową2, doprowadziłem ją prawie do spazmów.
Pamiętam też historię, którą usłyszałem od pani Barbary Lemowej. W swojej absolutnej lojalności opowiedziała
mi ją dopiero po śmierci męża. Otóż pewnego razu prof. Jan
Błoński dla dowcipu wskoczył mu na plecy, a ponieważ Lem
nienawidził kontaktu fizycznego i miał wstręt do takiej bezpośredniej bliskości, był to dla niego rodzaj koszmaru. Pani
Barbara opowiadała, że siedziały wtedy z Teresą na parterze
i przygotowywały jakiś posiłek albo parzyły herbatę, gdy nagle usłyszały straszne wrzaski. Pobiegły na górę, a tam Lem
obracał się wokół własnej osi, a wirujący w powietrzu jak
na karuzeli Błoński wrzeszczał ze strachu. Teraz zdaję sobie
sprawę, że ten lęk przed dotykiem musiał mieć źródło w jego
traumie.
Kiedyś indziej z kolei byłem sprawcą kompletnej katastrofy, bo namówiłem Lema na udział w audycji telewizyjnej Tok
Szok, którą prowadzili Jacek Żakowski z Piotrem Najsztubem
mniej więcej w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych. Oni
marzyli o tym, żeby zrobić program z Lemem, a ponieważ
planowali nagranie w Warszawie, powiedziałem im, żeby się
stuknęli w głowę, bo o przyjeździe Lema do Warszawy mowy
nie ma. Ponieważ jednak przyjaźniłem się z Żakowskim, którego znałem jeszcze z lat osiemdziesiątych, powiedziałem, że
>>2 Małgorzata Nycz – wydawca; obecnie szefowa Wydawnictwa Literackiego, wówczas redaktorka działu.

jeśli chce, to mogę zapytać pana Stanisława, czy zgodzi się na
nagranie u siebie w domu, o ile zrobią to w miarę sprawnie
technicznie. Oni się szalenie zapalili i zapewnili, że to będzie
błyskiem, a ja – głupi – oczywiście wdałem się w to i przekonałem Lema, że to odbędzie się szybko i tak dalej.
No i skończyło się to prawdziwą katastrofą, bo przyjechał
wóz Polsatu – wielki jak dom – i technicy zaczęli rozwijać kilometry kabli. Lem, który uprzejmie poinformował gości, że ma
dla nich tylko godzinę, uważnie się temu wszystkiemu przeglądał. Minęła godzina, cała willa była już okablowana, ale
ciągle jeszcze nic się nie zaczynało. Dziś to by się pewnie odbyło zupełnie inaczej, ale wtedy były takie, a nie inne wymogi
techniczne. Nie wiem dokładnie, jak to się odbyło, bo przy tym
nie byłem, ale Lem w pewnym momencie powiedział: – A teraz do widzenia państwu. Oni oczywiście w ciągu godziny niczego nie mogli zdziałać (zresztą nie zrobiłaby tego żadna ekipa), a w dodatku mieli pecha, bo trafili na jego gorszy humor,
bo to było świeżo po historii z Telewizją Kraków, gdy jej redaktor przyjechał z ekipą, by zadać tylko jedno pytanie, co skończyło się koszmarną awanturą.
Ja naturalnie przeprosiłem Lema, przypominając mu, że nie
wziąłem za tę przygodę odpowiedzialności, a Najsztub z Żakowskim byli oczywiście bardzo nieszczęśliwi, ale trudno. To
zdarzenie, mam nadzieję, wyjaśnia powody, dla których –
pracując z panem Stanisławem – czasami troszeczkę drżałem,
czy jakiś jego wybuch niezadowolenia o charakterze „ogólnym”, czyli skierowany przeciwko światu, nie obróci się w danym momencie również przeciwko mnie. Czasami wszystko
tak go denerwowało, że wyglądało na to, że eksploduje.
>>To wynikało u niego z niecierpliwości?
Czasami tak, ale niekiedy widziałem, że to jest... (szuka myśli) no taka niezgoda na świat i na to, co się dzieje dookoła.
Albo też na coś konkretnego, czym ktoś go akurat potwornie
wkurzył. Bo tak bywało. Ale momentami wydawało mi się, że
on uwielbiał nastrój napięcia, spięcia i awantury.
>>Moim zdaniem czasem były to teatralizacje.
Na pewno. I to wykonywane z premedytacją – jak ten telefon do pani Nyczowej.
>>Do waszego zerwania też kiedyś doszło. W jakich okolicznościach?
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No tak, to miało miejsce w czasie nagrań do Świata na krawędzi. Trafiło to u mnie na jakiś okres depresji, gdy mi nie
szło, co przełożyło się na spisywanie naszych rozmów z taśm.
No, a jak się czegoś nie robi, to tym bardziej się tego nie robi.
W efekcie doszło do tego, że Lem uznał, że ja mam jakieś tajne
plany wobec tych nagranych kaset, a sporo ich już było, więc
jeśli na dodatek nie przychodzę i nie dzwonię, to nie wiadomo,
co chcę z nimi zrobić. No i wysłał mi taki list jak do ciebie, czyli
w stylu adwokackim, że ze mną zrywa i zabrania mi pod groźbą procesu wykorzystywania nagrań do jakichkolwiek celów, no
i tak dalej, i tak dalej.
Oczywiście jak zwykle naprawiła to wszystko pani Basia,
bo kiedy zadzwoniłem wieczorem w porze, kiedy wiedziałem,
że Lem śpi, wysłuchała moich drżącym głosem wygłaszanych
wyjaśnień, zastanowiła się i powiedziała: – Wie pan co, panie
Tomaszu, w tym tygodniu proszę lepiej do męża nie dzwonić (to
była chyba środa lub coś koło tego), żebym miała czas wysondować grunt, ale może w poniedziałek lub wtorek będzie w sam
raz. No i rzeczywiście, zadzwoniłem, a pani Basia przekazała
słuchawkę panu Stanisławowi. Usłyszałem suche: – Słucham.
No więc wytłumaczyłem mu wszystko raz jeszcze, chociaż
dobrze wiedziałem, że ona już to powtórzyła. – No dobrze –
mówi wreszcie Lem – w takim razie proszę przyjść w czwartek,
ale następnym razem, kiedy pan będzie dzwonił do mnie, proszę
nie robić tego wtedy, kiedy pan wie, że ja śpię.
Pani Basia w swojej absolutnej lojalności oczywiście
wszystko mu powiedziała, no ale to właśnie na tym polegało.
Więc szczęśliwie się wtedy jakoś naprawiło.
>>Czułeś się przy nim jak saper majstrujący przy minie?
Tak. Głównie z powodu jego emocjonalności. Wiedziałem,
że zawsze może raptownie zmienić zdanie. Znając już dość
dobrze jego charakter, zawsze spodziewałem się najgorszego. Tak na wszelki wypadek. Zresztą to była jego dewiza: jeśli
może być gorzej, to będzie... Miałem więc głębokie podejrzenie, że w kontaktach z nim wszystko się może zdarzyć, choć
bardzo się do siebie przywiązaliśmy. Nigdy nie miałem przy
nim tego poczucia bezpieczeństwa, że cokolwiek się wydarzy,
zawsze da się to naprawić i będzie dobrze. Nie do końca. Zawsze odczuwałem lekki lęk. Z drugiej strony, w naszej pracy
dziennikarskiej nie ma w tym nic szczególnego...
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Jako redaktor miałem do czynienia z wieloma pisarzami,
którzy byli zdecydowanie okropniejsi niż Lem – charakterologicznie i pod każdym innym względem. Gdyby nie to, że byli
autorami ważnych dzieł, najchętniej w ogóle nie miałbym
z nimi do czynienia. W życiu prywatnym uciekałbym przed
nimi jak najdalej – nawet na drzewo.
>>To jest ładny obraz – Lem na tle wszystkich innych pisarzy, których znasz. Na czym polegała jego unikalność?
Na wszechstronności umysłowej i ekspresji osobowości.
Jednak była też jeszcze jedna ważna rzecz. Lem był bardzo
obolały na punkcie swojej recepcji w Polsce, ale równocześnie
nie chciał, żeby go chwalić. Ja czasem próbowałem to robić,
bo jeśli kochasz kogoś jako pisarza, to masz mu czasem ochotę powiedzieć, że zrobił coś genialnego. Ale on to zawsze zbywał: – No dobrze, miło mi... To nie był ktoś, kto chciałby tylko
siedzieć i puchnąć z zadowolenia. Na pewno było mu przyjemnie, bo czuł się bezpieczny, że rozmawia z kimś, kto go czytał,
więc nie zada mu nagle pytania w stylu: – A co to są sepulki? Albo: – O czym pan mówi, co to za książka? Nigdy jednak
nie czekał na pochwałę. Różnił się tym od większości pisarzy,
których znam. Oni często domagają się uwagi, a nawet – paradoksalnie – oceny. Pamiętam, jak np. Miłosz dawał mi do
lektury wiersze, które właśnie napisał, i pytał: – Co pan o tym
sądzi?, a ja czytałem z gulą w gardle... No co ja o tym sądzę?
>>Znam ten horror: Czy pan już czytał moją książkę? albo
proszę o opinię...
Rzeczy w tym rodzaju. Akurat Miłosz tak o swoje książki nie
pytał, ale miał potrzebę kontaktu, więc chciał, żebyśmy czytali jego teksty przy nim. A ja tego nienawidzę. Jeśli czytam
wiersz, nigdy nie jestem w stanie od razu wygłosić jego błyskotliwej interpretacji. To jest niemożliwe –przynajmniej ja
tak nie umiem.
>>Lem uważał, że jest w Polsce niedoceniany. W pierwszym
wydaniu Rozmów z Lemem jest rozdział, który nosi (nadany przeze mnie) tytuł Księga skarg i wniosków i liczy sobie
96 stron. Zwracam na to uwagę, bo książka ma w sumie 400
stron. Skomasowałem w nim wszystkie obsesyjne i malkontenckie wątki, które wyskakiwały na taśmach w rożnych
miejscach z regularnością zacinającej się płyty. Najczęściej
dotyczyły rzekomego niedocenienia go przez środowiska

naukowe i literackie, niedostrzegania jego prekursorstwa
w powstaniu licznych teorii naukowych lub odkryć, wreszcie poczucia zapoznania i przebywania na marginesie. Było
tych tematów oczywiście więcej, ale te były najczęstsze
i wypływały w rozmowach niczym oliwa na powierzchnię
oceanu. Dlatego skleiłem z nich rozdział, który bucha frustracją. Czytając twoje rozmowy z nim, nieraz zastanawiałem się, czy musiałeś też wysłuchiwać tylu skarg i narzekań?
W znacznie mniejszym stopniu. Weź pod uwagę, że twoje Rozmowy z Lemem to systematyczny traktat o jego dziele.
Mój Świat na krawędzi to raczej różne przyczynki biograficzne
i zbiór jego poglądów na świat.
>>Może miał na to wpływ fakt, że twoje rozmowy powstały kilkanaście lat później?
Tak – może z biegiem czasu to malkontenctwo w nim osłabło.
>>Przesłuchałem niedawno wywiady Adama Ustynowicza
z Lemem, nagrane dla BBC. On przyjął zasadę, że praktycznie nie zadawał Lemowi pytań, tylko pozwalał mu mówić,
co chciał. W efekcie w kółko słyszymy: nikt mnie nie szanuje i nie docenia! Takie narzekactwo zajmuje jedną piątą
całego materiału.
W Świecie na krawędzi to też się oczywiście pojawia. Takie
skargi powracały wielokrotnie w naszych rozmowach. Mówił
np., że właśnie zaliczono go do pisarzy dla młodzieży. Albo
że w Krakowie są tylko dwaj znani pisarze: Meissner i Lem.
Bardzo też przeżył krytyczną recenzję Leszka Kołakowskiego
z jego Summy technologiae, której nigdy mu nie wybaczył. Kochał za to Helenę Eilstein3, która – będąc filozofką z pokolenia
Kołakowskiego– uwielbiała książki Lema.
>>A jak ty to sobie tłumaczysz? Mamy faceta z gigantycznym potencjałem intelektualnym, a tu nagle taka potrzeba laurów i splendorów...
Trzeba też powiedzieć, że on miał w tym trochę racji. Polscy krytycy faktycznie nie mieli do niego uchwytu4... Na osiem-

dziesięciolecie robiłem bibliografię tego, co Lem opublikował
w „Tygodniku Powszechnym” i co tam o nim napisano. I muszę
przyznać, że te teksty często świadczyły o całkowitym niezrozumieniu jego literatury.
Na przykład Zofia Starowieyska-Morstinowa5 w recenzji
Astronautów (którzy ukazali się, kiedy jeszcze „Tygodnik” wydawano6) użyła określenia, że jest to książka, w której widać
ślad lwiego pazura... On jej to pamiętał do końca życia. Henryk
Krzeczkowski7 (skądinąd bardzo inteligentny człowiek, ale zupełnie z innej bajki) napisał recenzję pod tytułem Książki nieistniejące, więc niepotrzebne. Został zaczerpnięty z Doskonałej
próżni albo z Wielkości urojonej. Do dziś go pamiętam, bo ja za
taki tytuł znienawidziłbym go na całe życie (śmiechy).
Z kolei biedna Małgorzata Szpakowska w Dyskusjach ze Stanisławem Lemem zestawiła jakiś maciupeńki fragment jego
prozy z Przybyszewskim. Kiedy byłem świeżo po jej lekturze,
starałem się delikatnie podpytać Lema, co o niej sądzi, bo wydawała mi się bardzo ciekawa, a samą Szpakowską uważam
za wybitną badaczkę. A on powiedział tylko: – Spokojnie dojechałem do fragmentu z Przybyszewskim i dalej już nie czytałem.
Nie wiem, czy to prawda, bo podejrzewam, że jednak przeczytał do końca. Ale wtedy od razu postanowiłem, że nie będę się
już z nim kłócić – chociaż Szpakowską niezwykle lubię i cenię.
>>Czy tak mądry człowiek nie powinien jednak na głupotę
krytyków reagować zgodnie z zasadą: psy szczekają, karawana jedzie dalej?
Być może powinien. Ale gdyby ktokolwiek starał się kiedyś
opublikować tom w stylu Polska krytyka o Lemie, zawierający
to, co napisano o nim jeszcze przed tobą, Jarzębskim i Czaplińskim – wyszłaby z tego, niestety, żenada. Nie chodzi tylko o to,
że Lem był małostkowy.
Właściwie jedynie Kołakowski zanalizował go wnikliwie.
Napisał wspomnianą polemikę Summy technologiae, z której
jasno wynikało, że ją dokładnie przeczytał i zrozumiał. Zajął

>>3 Helena Eilstein (1922–2009) – polska filozofka pochodzenia żydow-

>>5 Zofia Starowieyska-Morstinowa (1891–1966) – polska eseistka, kry-

skiego, zajmująca się głównie filozofią przyrody, epistemologią, a także
problemami moralności i religii. Po 1969 r. wyjechała do USA. Wykładała filozofię na Uniwersytecie Stanowym Nowego Meksyku w Albuquerque.
>>4 Aluzja do sformułowania prof. Jana Błońskiego, który w ten sposób
odpowiedział na zarzut Lema, że w swoim zarysie literatury nie uwzględnił prozy przyjaciela.

tyk literacki i tłumaczka z francuskiego i niemieckiego. Publicystka „Tygodnika Powszechnego”.
>>6 Aluzja do zawieszenia po odmowie wydrukowania nekrologu Stalina
w marcu 1953 r.
>>7 Henryk Krzeczkowski (1921–1985) – polski pisarz i tłumacz z angielskiego, włoskiego i niemieckiego. Publicysta „Tygodnika Powszechnego”.
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jednak inne stanowisko niż Lem – i to było źródłem ich konfliktu.
>>Z tych wszystkich awantur i narzekań wyłania się obraz
satrapy... Jakim właściwie człowiekiem był Lem?
Na pewno nie był łatwy do określenia. Często mówi się
o nim, że był mędrcem z wieży z kości słoniowej – nieczułym na
sprawy świata, obojętnym. A to nieprawda. On nie był obojętny, przejmował się ludźmi. Umiał być ciepły. To uderzyło mnie
szczególnie już po jego śmierci, gdy czytałem listy, które pisali do siebie z Mrożkiem. Na jego tle Lem wypada jak wcielenie empatii – człowiek, który kocha ludzi i chce dla nich jak
najlepiej, a przede wszystkim potrafi ich zobaczyć. Widzi na
przykład kobietę, która sprząta w jego domu, dostrzega przypadkowych ludzi – i opisuje ich. Natomiast Mrożek w swoich
listach sprawia wrażenie, jakby mieszkał na jakiejś wyspie, na
odludziu, gdzie jest w dodatku zimno i biednie. A on przecież
mieszkał w tym czasie na najpiękniejszym wybrzeżu Europy!
Kiedy przyjechał do Chiavari, zainstalował się u Marii i Bohdana Paczowskich, którzy opiekowali się nim jak dzieckiem. To
byli bardzo ciepli, najlepsi i najczulsi ludzie na świecie, w dodatku świetnie mówiący po włosku. Wszystko mu tam pomagali załatwić. A po jakimś czasie znaleźli dla niego mieszkanie
i wszędzie go obwozili. Zorganizowali mu na przykład spotkanie z Gombrowiczem – zapowiedzieli go wcześniej, zawieźli na miejsce, opiekowali się nim. I wyobraź sobie, że Mrożek
w swoich listach praktycznie w ogóle o nich nie wspomina.
W indeksie do nich pojawiają się tylko raz – we wzmiance
o jednym spotkaniu w Warszawie. I to wszystko. Jakby przez
cały ten czas Mrożek był we Włoszech kompletnie sam. Zgorszony Lem w pewnym momencie napisał do niego: Opamiętaj
się, piszesz, jakby cię zesłali na Syberię... Lem miał więc niewątpliwie konkurentów – tak w narzekactwie, jak i w ponurym
stosunku do świata.
Pan Stanisław nie sprawiał, moim zdaniem, niepotrzebnie
ludziom przykrości. Kiedy pracowaliśmy nad jego felietonami,
tylko raz zdarzyło się, że odrzucił mi zredagowany tekst. Ale
nie z mojego powodu! To było niedługo po opublikowaniu jakiejś nowej książki Józefa Hena, który akurat wtedy miał urodziny, o czym Lem w tym swoim felietonie napomknął. Pozytywnie, bo lubił go jako pisarza, ale jednak dość zdawkowo.

18

Kiedy przyszedłem do niego na drugi dzień, powiedział nagle:
– Wie pan, dałem ten tekst do przeczytania żonie i ona powiedziała, że Henowi wcale nie będzie przyjemnie, nawet przeciwnie, bo to jest napisane w takim tonie, że może mu być przykro.
Dlatego nie chcę tego drukować. Zastanowię się nad tym spokojnie i za tydzień coś innego o nim opowiem. Bo tak naprawdę
on tym felietonem chciał mu zrobić przyjemność – w swoim
tonie i stylu zaznaczyć, że lubi czytać jego książki. Tylko rzeczywiście ujął to w taki sposób, że Hen (który swoją drogą też
jest wściekłym egotykiem i skwapliwie notuje wszystkie opinie o sobie) mógł nie być specjalnie szczęśliwy.
Opowiem ci jeszcze jedną historię. Mój brat był wielbicielem pana Stanisława, występował kilka razy na konferencjach
na jego temat. Lem wiedział o tym, poznał go kiedyś osobiście. I pamiętam, że gdy mój brat przeszedł w 2000 r. ciężki,
podwójny zawał serca, za każdym razem, gdy przychodziłem
do Lema, z miejsca mnie pytał o niego: – Jak brat, czy lepiej?
Fachowo mnie zresztą wypytywał: co mu właściwie zrobili,
gdzie leży, kto się nim zajmuje? To wcale nie były zdawkowe
pytania. Ostatecznie mógł wcale o to nie pytać – raz tylko powiedzieć, że współczuje, i to wszystko...
>>A jakim Lem był mężem, ojcem? Nigdy o tym z panią Basią nie rozmawiałem, z jego synem Tomaszem też nie.
To musiały być dziwne stosunki, szczególnie z Tomkiem. Widać to w jego książce8.
>>Tam jest sporo bólu.
Pamiętam szczególnie scenę opowiadającą, jak Tomek
przygotowywał się do matury. Coś tam napisał i dał ojcu do
sprawdzenia. Lem przeczytał... i za chwilę przyniósł mu własny tekst, który właśnie machnął od ręki... To pozornie wydaje
się bardzo zabawne. Ale przecież nie dla tego chłopaka! W takiej sytuacji można było umrzeć ze wstydu. A to wszystko czyta się tak lekko – podobnie jak groteskowe opowieści Lema,
pod którymi kryje się kompletna makabra.
>>Lem był bardzo wrażliwym człowiekiem. A takie historie świadczą raczej o braku wrażliwości... Jak to pogodzić?
Sam tego nie rozumiem. Pani Basia musiała znosić w ciągu
swojego życia wiele dziwnych rzeczy! A byli przecież szczęśliwym
>>8 Awantury na tle powszechnego ciążenia – autobiograficzna książka
Tomasza Lema, wydana w 2009 r. przez Wydawnictwo Literackie.

małżeństwem przez 50 lat. Lema potrafiła rozsierdzić nawet bardzo błaha sprawa. Na przykład nagle do pokoju wpadają psy,
więc on zaczyna się strasznie irytować, głośno krzycząc: – Basiu,
zabierz te psy! Ale ona miała na niego sposób: gdy przekraczał
jakąś granicę, z uniesioną arystokratycznie głową odpowiadała:
– Staszku, tego nie musiałeś już mówić. I on natychmiast się uciszał. Ona mówiła to zawsze spokojnym głosem, bez cienia irytacji. Miała na niego szczególny wpływ.
>>Byli jeszcze inni ludzie, którzy tak na niego działali?
Wśród przyjaciół Lema doliczyłem się trzech osób praktycznie wyjętych spod jego krytyki. Byli to: Turowicz, Giedroyc
i Szczepański. Ten ostatni, podobnie jak pani Barbara, był
uosobieniem spokoju.
>>Cóż, weredyk z weredykiem musieliby się gryźć – albo
narcyz z narcyzem...
Nigdy nie usłyszałem z ust pana Stanisława krytycznego
słowa o Szczepańskim. Może tylko raz, gdy Lem bardzo ubolewał nad tym, że jego przyjaciel, chory już wtedy na Parkinsona, nie chciał przestać prowadzić samochodu. A miewał już,
charakterystyczne dla początkowej fazy tej choroby, minimalne „wypadnięcia” świadomości. Trwały tylko pół sekundy, ale
to wystarczyło, żeby na przykład władować się autem w ścianę. I Szczepańskiemu zaczęły przydarzać się różne małe wypadki. Kiedyś na przykład jechał ul. Mogilską i rąbnął w latarnię. Ale wciąż uparcie siadał za kierownicę, jeżdżąc do swojej
Kasinki9... Potem już zawsze odwoził go zięć.
>>À propos samochodów: Lem za kierownicą też był dość
szczególnym zjawiskiem. Widziałeś go kiedyś, jak prowadził?
Nie, nigdy.
>>Jeździł jak rzeźnik. Sądzisz, że był ryzykantem? A może
był dziecinny lub ponosiła go adrenalina?
Wiem tyle, co Tomek pisał o ich wspólnym wyjeździe do Austrii. Można umrzeć ze śmiechu...
>>On tego nie zmyślił?
Nie. Myślę, że Lem był ryzykantem. Może uwierzył w swoją
szczęśliwą gwiazdę, pewny że i w tym przypadku fortuna jest

po jego stronie10. Mógł mieć takie poczucie, jeśli wielu ludzi
przed nim zabito, on miał być kolejny, ale przeżył.
>>Mówisz o wierze w szczęśliwe fatum: skoro ocalałem
i jadę przez tyle lat na wysokim c, to wszystko mi się
uda...?
Tak, skoro raz już umarłem i przeżyłem swoją śmierć, to teraz mogę sobie na wszystko pozwolić.
A jednak w pewnym momencie zrezygnował z prowadzenia samochodu. Pani Barbara prowadziła znacznie dłużej niż
on, ale po jakimś czasie też przestała. Myślę, że po prostu już
się bali. Kiedy więc Szczepański był chory i chojrakował, Lem
rozpaczał, że nic mu nie można wytłumaczyć i w końcu się zabije, a przy okazji uśmierci jeszcze kogoś w pobliżu.
Swoją drogą, Szczepański twierdził, że nie rozumie znacznej
części tekstów Lema. I nigdy nie przeczytał np. Summy technologiae...
>>Ja tego nie pojmuję...
Wydaje mi się, że Lem był dla niego nie tylko przyjacielem,
ale też zagadkowym fenomenem. Szczepański podziwiał go
jak coś, co jego zdaniem w ogóle nie powinno istnieć. Może
przesadzam, że nie przeczytał Summy..., ale science fiction jako
gatunek na pewno go nie interesowało. Ale jestem pewny, że
w domu Szczepańskich Lem czuł się bezpiecznie. Oni się fantastycznie dobrali: Danusia była prawdziwym uosobieniem
prostoty i bezpośredniości. Ale bez żadnej amikoszonerii! Choć
Jan miewał miłostki (zwłaszcza po tym, jak wyjechał), to jednak dotrwali razem do końca.
>>Z kim jeszcze Lem się przyjaźnił?
Bardzo lubił Ewę Lipską. Większość ludzi trzymał jednak na
dystans. W pewnym momencie ochłodziły się nawet jego stosunki z Mrożkiem – po tym, jak pan Sławomir zaczął chorować i dziwaczeć. Kiedy przyjechali z Susaną do Polski z Meksyku, przez jakiś czas mieszkali u Lemów. Później przychodzili
do nich na niedzielne obiady. A potem Mrożek nagle się „odpiłował” i zniknął. To musiało być dla niego bardzo trudne: miał
kogoś bliskiego, a on się nagle od niego odsunął. I nie rozumiał zupełnie dlaczego. To się naprawiło dopiero tuż przed
>>10 Aluzja do opisanej w Głosie Pana (wspomnienie dra Rapaporta) eg-

>> Kasinka Mała – wieś w województwie małopolskim, gdzie J.J. Szcze9

pański miał swój dom, do którego przyjeżdżał, żeby odpocząć.

zekucji Żydów we lwowskich Brygidkach dokonanej przez Niemców, którą
wstrzymano (po rozstrzelaniu kilkuset osób) właśnie na Lemie.
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śmiercią Lema. Pamiętam, jak był szczęśliwy, opowiadając, że
był Sławek, zadzwonił, a potem przyszli...
Mieczysław Choynowski11 też w pewnym momencie zerwał
z Lemem stosunki, bo obraził się na niego za ohydną kradzież
książek i złamanie zasad etyki12.
>>Lem autentycznie go podziwiał, bo był klinicznym przypadkiem weredyka, który walił prawdę po oczach bez
względu na skutki. Lemowi tacy ludzie szalenie imponowali. Niepohamowana szczerość i bezpardonowość Choynowskiego spowodowała, że wylądował na uniwersytecie
w Mexico City. Analogicznie Lem cenił też Schopenhauera
– niekoniecznie za to, co napisał, ale właśnie za charakter.
Ale za to, co napisał, też go cenił! Uważał, że był świetnym
pisarzem, nie tylko filozofem.
>>11 Mieczysław Choynowski – polski psycholog i filozof. W latach siedemdziesiątych wyemigrował do Szwecji, a później do Meksyku, gdzie wykładał na Universidad Pedagógica Nacional.
>>12 Lem zatrzymał sobie parę angielskich naukowych książek z rozwiązanego przez władze Konwersatorium Naukoznawczego, co jego szef Choynowski potraktował jako niegodziwość.

>>Zgoda, ale bardziej za to, że zrzucił swoją gospodynię ze
schodów, tak że połamała kości. My wszyscy, którzy dość
dobrze znaliśmy Lema, czuliśmy wobec niego oczywisty
respekt ze względu na jego niewiarygodną wiedzę, ale
również dlatego, że potrafił być gwałtowny lub nieobliczalny. Dlatego nasze relacje układały się okresami raz lepiej, a raz gorzej. Jak wyglądały wasze w ostatnich latach
jego życia?
Choć wcześniej faktycznie bywało różnie, i ty, i ja mieliśmy
szczęście, że ten ostatni okres był czasem pogodzenia. Inaczej
przykro byłoby się rozstać.
>>Widywaliście się i nagrywaliście do samego końca?
Tak. Ostatni felieton nagrałem w przeddzień ataku jego
choroby. Byłem u niego w czwartek po południu, a w nocy już
wylądował w szpitalu. Dlatego można powiedzieć, że ostatni
felieton to było jego ostatnie słowo.
Spisywanie: Dagna Cichoń, Alesia Nikalayeva;
opracowanie: Dagna Cichoń.

„ZAPŁAĆ, BYM MILCZAŁ…”.
O HISTORII PLAGIATU I PLAGIATOWANIA
Urszula Glensk

Słowo plagiarius w antycznej łacinie oznaczyło wyzyskiwacza, handlarza niewolników lub porywacza, „ludokradcę” – kogoś kto porywa człowieka, aby go zniewolić1.
Do drugiego znaczenia nawiązał rzymski poeta Marcus
Valerius (Marcjalis), który, rozszerzając pojęcie, uznał, że
plagiarius może ukraść również tekst literacki. W swoich
Epigramach wielokrotnie rozprawiał się z plagiatorami,
jednemu z nich proponował:
Słyszałem, Fidentynie, że ty wiersze moje
Publicznie deklamujesz podając za swoje.
Albo przyznaj, że moje fraszki ludziom czytasz,
Albo zapłać, bym milczał, i będziemy kwita!2
Prawo rzymskie nie określało zasad prawa autorskiego, jednak pierwsze refleksje na temat własności intelektualnej powstały w antyku i były reakcją na nieuprawnione deklamowanie i publikowanie cudzych utworów. Przed Marcjalisem takie
zwyczaje odnotowali Owidiusz i Horacy, który przestrzegał:
„Ściągać nie wolno – pomysł własny mieć wypada”3. Podobne spostrzeżenia pojawiały w innych kulturach starożytnych.
Kautilja, filozof i politolog indyjski z III wieku p.n.e., pouczał,
że dobry edykt to taki, który nie zawiera w sobie treści dokumentów sporządzonych wcześniej4.
>>1 Artykuł jest rozszerzoną wersją hasła napisanego przez autorkę do
Historycznego słownika terminów literackich. Źródła i przemiany wybranych
pojęć, red. A. Nawarecki.
>>2 Marcjalis (Marcus Valerius), Epigramy. Wybór, tłumaczył i wstępem
opatrzył S. Kołodziejczyk, Warszawa 1998.
>>3 Przeł. Jan Sękowski, cyt. za: H. Markiewicz, Zabawy literackie dawne
i nowe, Kraków 2003, s. 179.
>>4 L.N. Rangarajan, The Arthashastra. edited, rearranged, translated and
introduced by L.N. Rangarajan, New Dehli 1992, s. 213.

Jednym z pierwszych europejskich prozaików, którzy już
pod koniec szesnastego wieku stematyzowali problem nieuczciwych zapożyczeń literackich, był Miguel de Cervantes.
W swojej Przedmowie do opowiadania Cyganeczka podkreślał: „zaznaczę jeszcze, że jestem pierwszym, który pisał nowele w kastylijskim narzeczu, owe bowiem nader liczne nowele, które po kastylsku drukiem ogłoszono, są tłumaczone
z obcych języków, te zaś są moje własne, nie naśladowane ani
kradzione”5. Autor Don Kichote odnosił się w ten sposób do rozpowszechnionej wówczas maniery uprawiania swobodnego
przekładu i przypisywania go sobie przez translatorów, skądinąd nie poskramiających swoich własnych inwencji twórczych.
Granica między przekładem a dziełem autorskim była do czasów oświecenia traktowana dość swobodnie.
Pomimo tych zwyczajów pogląd Marcjalisa, że posługiwanie się cudzą frazą jest kradzieżą, utrwalił się w językach europejskich i pochodzi w nich od formy plagiatus (skradziony): plagiarism – w angielszczyźnie, plagiat – we francuskim
i niemieckim, плагиям – w rosyjskim. Pojęcie to pojawiło się
wraz z rozwijaniem się poczucia wartości pracy intelektualnej
i ochrony autorskiej copyright.
W Słowniku Języka Polskiego Samuela Bogumiła Lindego nie było jeszcze słowa plagiat (tom z wyrazami na „p”
ukazał się w 1811 roku). W polszczyźnie pierwsza definicja pojęcia znalazła się w Encyklopedyji Powszechnej wydanej w 1865 roku: „plagiat (plagiatus, plagium) kradzież literacka, to jest, przywłaszczenie sobie myśli i wyrażeń cudzych,
bez przyznawania się do takiej przymusowej pożyczki: pisarz
dopuszczający się (…) plagiatu, nazywa się plagiatorem
>>5 M. de Cervantes, Nowele przykładowe, przeł. Z. Milner, Warszawa
1949, s. 9.
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czyli plagijataryjuszem. Od plagiatu różni się kompilacyja,
lubo i ona bywa częstokroć tylko zbieraniną plagiatów”6.
W polskiej krytyce literackiej termin ten został użyty po raz
pierwszy w 1840 roku przez Michała Grabowskiego, który obalił
zarzut, że powieść Feliksa Bernatowicza jest plagiatem: „Mając
mówić o Bernatowiczu i pierwszym jego romansie Nierozsądne
śluby, niepodobna przypomnieć dziwnego obwinienia, w które popadł ze strony jenerała Kropińskiego, jakoby wspomniane dzieło jego było plagjatem przesławnego romansu Adolf
i Julia”7. Ułaskawiająca opinia recenzenta jest dość nietypowa,
zważywszy, że autorzy, którym później zarzucano „casus pascudeus”, mieli mniej szczęścia i zwykle nikt nie cofał ani nie uchylał raz wysuniętych oskarżeń – może z wyjątkiem Quo vadis?.
Polscy i francuscy krytycy literaccy toczyli sąd nad powieścią
Sienkiewicza, ale w końcu uwolnili pisarza od zarzutów wraz
z pojawianiem się kolejnych powieści, w których dopatrywano się pierwowzoru dzieła (m.in. w Antychryście Renana, w Męczennikach Dioklecjana Chateaubrinda).
W najbardziej popularnej encyklopedii międzywojennej
Trzaski, Everta i Michalskiego (1927) pojawia się nowy element definicji plagiatu, a mianowicie rozróżnienie na „kradzież naukową, literacką i artystyczną”8. Nieco wcześniej podobna dyferencja gatunkowa pojawia się w The Encyclopaedia
Britannica, gdzie autorzy wskazują, że tego typu przywłaszczenia zdarzają się „w literaturze lub sztuce”9.
Współczesne rozumienie terminu nie odbiega od pierwszych definicji. Za plagiat uznaje się „przypisanie sobie autorstwa dzieła, którego się nie napisało; plagiat może polegać na
kradzieży całego tekstu, jak i takich czy innych jego elementów”10. Zgodnie z tą formułą plagiatem jest nie tylko dzieło
w całości ukradzione innemu autorowi, ale również przejęcie
>>6 Encyklopedyja Powszechna, t. XX, Warszawa 1865, s. 793.
>>7 „Literatura i Krytyka”, Pisma M.Gr. [Michała Grabowskiego], t. II, Wilno 1840.
>>8 Ilustrowana Encyklopedja Trzaski, Everat i Michalskiego z wieloma mapami, tablicami i ilustracjami w tekście opracowana przez dra Stanisława
Lama, t. IV, Warszawa 1927.
>>9 The Encyclopaedia Britannica, vol. 21, wyd. 11, Cambridge 1911.
>>10 M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich, red. J. Sławiński, wyd. 2 rozszerzone, Wrocław–Warszawa 1988, s. 358.
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„takich czy innych jego elementów”, np. pomysłu pisarskiego
czy fragmentów wypowiedzi.
Problem relacji między całością a częścią pojawia się również w definicji zaproponowanej przez Henryka Markiewicza:
„plagiatem nazywamy dziś tylko świadome, utajone przed
czytelnikiem, a naruszające aktualne normy literackie, przejęcie cudzej własności intelektualnej, w tym przypadku – pisarskiej. W naszych czasach za własność taką uznajemy tekst
utworu lub jego fragmenty, jeśli wykazują cechy indywidualnego ukształtowania, oraz z tym samym zastrzeżeniem – zawartość zdarzeniową lub przynajmniej schemat fabularny,
bądź znaczne części tego schematu”11. Uczony, który badał
dzieje plagiatu w literaturze polskiej, zaproponował formułę
biorącą pod uwagę zmieniające się w różnych epokach podejście do imitacji i kompilacji literackich. Idea „niedozwolonego
przepisywania” zmieniała się historycznie.
Pisarze wieków średnich, zakładając, że dar języka jest darem Boga, chętnie pomijali indywidualny charakter wypowiedzi i w sposób nieskrępowany przerabiali teksty innych
autorów. Markiewicz nazywa ten zwyczaj „średniowieczną
praktyką kompilacyjną”, a Tadeusz Mikulski bardziej dosłownie: „korsarstwem literackim”12. Swobodne traktowanie oryginału, najczęściej pochodzącego z literatury antycznej, było
także powszechną manierą literatury renesansowej. Dlatego wokół wielu autorów tego okresu historycy literatury toczyli spór, czy ich twórczość jest jeszcze praktyką imitacji,
czy już plagiatem13. Za uporczywego plagiatora, choć nie pozbawionego kunsztu kompilacji, uznany został Wawrzyniec
Chlebowski. W podpisanej przez niego Krwawej ofierze Jezusa Chrystusa syna Bożego Eugeniusz Land odnalazł 216 wierszy dosłownie powtórzonych za wydaną zaledwie dekadę
wcześniej Pamiątką krwawej ofiary Pana Zbawiciela Naszego
Abrahama Rożniatowskiego. W pozostałych częściach utworu inwencja Chlebowskiego polegała głównie na skracaniu
>>11 H. Markiewicz, Informatorzy i złodzieje. Z dziejów plagiatu w Polsce
(1), „Polityka” 1991, nr 48, s. 24.
>>12 Por. H. Markiewicz, Zabawy literackie, op. cit. s. 181 oraz Korsarstwo
literackie. Z dziejów plagiatu w Polsce (2), „Polityka” 1991, nr 51–52, s. 32.
>>13 M. Kuran, Prolegomena do twórczości Wawrzyńca Chlebowskiego.
Stan badań i kierunki dalszych prac, „Acta Universitatis Lodzensis. Folia Litteraria. Polonica” 2014, nr 3(25), s. 80.

i dopracowywaniu stylistycznym. Po kolejnej dekadzie Stanisław Żeromski sięgnął po wersję Chlebowskiego, aby znowu ją
przepisać pod własnym nazwiskiem. Okolicznością łagodzącą może być w tych przypadkach zwyczaj dowolnego wykorzystywania przez ówczesnych autorów motywów biblijnych
i mitologicznych. Były to ówczesne motywy wędrowne.
W tym miejscu można przywołać stosowny komentarz
międzywojennego intelektualisty Tadeusza Zadereckiego, który w bezradnym sprzeciwie wobec antysemickich publikacji
ks. Stanisława Trzeciaka, rzucił: «Z plagiatuś powstał – w plagiat – się obrócisz»”14.
Chlebowski ma jeszcze jeden udział w historii plagiatu, ponieważ chętnie cytował swoje własne dzieła, a nawet w całości wydawał je pod innymi tytułami. Można go uznać za polskiego pomysłodawcę autoplagiatu.
Powtarzanie cudzych utworów lub ich fragmentów do
XIX wieku traktowano pobłażliwie. Międzynarodową ochronę
praw autorskich wprowadziła Konwencja berneńska o ochronie
dzieł literackich i artystycznych przyjęta w roku 1886, a Polsce
ratyfikowana w marcu 1934.
Manierą dawnej literatury były też spolszczenia i przeróbki
dzieł autorów obcych. Do najbardziej znanych tego typu przykładów (rzecz jasna wbrew planom Franciszka Zabłockiego)
należy Fircyk w zalotach, będący powtórzeniem komedii Jana
Romagnesiego Zakochany fircyk. Teksty sceniczne były szczególnie często przywłaszczane i przerabiane na potrzeby mało
twórczych dramaturgów.
Jednak zapożyczenia wypominano także Szekspirowi. Edmond Malone, osiemnastowieczny badacz teatru, doliczył się
w dramatach szekspirowskich 1771 wersów dosłownie przejętych od wcześniejszych autorów oraz prawie dwa i pół tysiąca wersów lekko przerobionych15. Wiąże się z tym pewien żart
Jana Kotta, który po słabym przedstawieniu szekspirowskim
w Teatrze Narodowym, kpił, że aby się dowiedzieć, kto jest rzeczywistym autorem Makbeta – Marlowe czy Szekspir, musiałby otworzyć trumny poetów i zobaczyć, który z nich obraca się
w grobie.

Zupełnie beztroski pod względem przepisywania cudzej
dramaturgii okazał się Gustaw Broel-Plater, który pod kryptonimem hr. G.B.P. wydał komedię Adama Kazimierza Czartoryskiego, a nawet ją wystawił w teatrze amatorskim, ograniczając
się do zmiany imion bohaterów. Kiedy w Wilnie wybuchł z tego
powodu skandal, plagiator wykupił i zniszczył cały nakład. Stawia go to w dość nietypowej sytuacji, ponieważ zachował się
honorowo, co rzadko zdarza się fałszywym autorom.
W przeciwieństwie do Broel-Platera Maria Rodziewiczówna nie zmieniła imion bohaterów w Dewajtisie (1889), który
osnuła na motywach użytych przez Ursulę Zöge von Manteuffel w powieści Mark Albrecht, czym naraziła się na zarzut plagiatu. Tytułowy dąb także został podglądnięty u niemieckiej
autorki, czemu Rodziewiczówna zaprzeczała, twierdząc, że nie
zna twórczości Manteuffel16.
Jeszcze głośniej musiała reagować Gabriela Zapolska na
stwierdzenia Jana Popławskiego, który zarzucił pisarce, że
w tomie Akwarele splagiatowała opowiadania napisane wcześniej przez innych autorów: francuskiego i rosyjskiego17. Pisarka groziła pozwem, chociaż wiedziała, że potencjalny pozwany przebywa na zesłaniu i nie będzie mógł się bronić w sądzie.
Z podobnymi zarzutami, szczególnie chętnie wysuwanymi
przez przeciwników politycznych, musieli się zmierzyć Wacław
Sieroszewski i Wincenty Rzymowski. Pierwszemu zarzucano
zapożyczenia w opisie podróży po Chinach, drugiemu przejmowanie fragmentów z traktatu Bertranda Russela.
Melchior Wańkowicz anegdotycznie relacjonuje przypadek redaktora Henryka Butkiewicza, wydawcy bulwarowego
dziennika „Kurier Czerwony”. Nieostrożny redaktor podobno
zachwycał się talentem Stanisława Paciorkowskiego i łatwością, z jaką młody autor realizował zamówienie na powieść
w odcinkach, ale tylko do momentu, kiedy jeden z czytelników
gazety zauważył, że publikowana pod nazwiskiem Paciorkowskiego proza to Anna Karenina, tyle że hrabia Wroński staje się
w gazecie księciem Obłońskim.
Po wojnie najgłośniejszy spór o copyright dotyczył zapożyczeń fabularnych, jakie znalazły się w dramacie Kondukt
>>16 G. Pauszer, Niemiecki pierwowzór „Dewajtisu”, „Wiadomości Literac-

>> T. Zaderecki, Talmud w ogniu wieków, Warszawa 1935.
>>15 H. Markiewicz, Informatorzy…, op. cit.
14

kie” 1936, nr 27, s. 8.
>>17 M.Wańkowicz, Karafka La Fontaine’a, Kraków 1981, s. 112.
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Bohdana Drozdowskiego, w którym zapożyczona została historia opisana przez Ryszarda Kapuścińskiego w reportażu
Sztywny. Drozdowski, wówczas zastępca redaktora naczelnego
„Współczesności”, częściowo poczuwał się do winy, ale Związek Literatów Polskich w specjalnym oświadczeniu oddalił
roszczenia reportera, uznając, że ten sam temat i powtórzenie
zdarzeń nie są równoznaczne z plagiatem. W uzasadnieniu decyzji zwrócono uwagę na różnice gatunkowe i dziennikarską
proweniencję tekstu Kapuścińskiego, pierwotnie drukowanego w „Polityce”.
Warto dodać, że podobny spór o prawa autorskie (i podobnie zakończony) wiódł inny reporter – Egon Erwin Kisch –
z teatrem, który wystawił sztukę do złudzenia przypominającą
historię jego bohaterki, tytułowej „Szubienicznej Toni”. Sąd oddalił pozew Kischa, orzekając, że skoro historia jest prawdziwa,
reporter nie ma do niej praw autorskich18. W świetle współczesnego ustawodawstwa przypadek Kischa i Kapuścińskiego musiałby zostać rozstrzygnięty inaczej, ponieważ jedynie
„proste informacje prasowe”, jak mówi ustawa, „nie stanowią
przedmiotu prawa prasowego”19.
Na plagę niedozwolonego zapożyczania tekstów prasowych narzekał Krzysztof Teodor Toeplitz. Twierdził, że zdania
z jego felietonów są notorycznie plagiatowane i nic z tym nie
potrafi zrobić. „Nawet gdybym to udowodnił – konkluduje felietonista – mogę być pewien, że facet ów odpowie mi niewinnie «Cóż ci zależy na jednym zdaniu»”20. Tu znowu nabiera
aktualności fraza Wergiliusza: Hos ego versiculos feci, tulit alter honores – ja te wiersze napisałem, a drugi wziął zaszczyty.
W piśmiennictwie można wskazać trzy rodzaje plagiatów:
zapożyczenia leksykalno-składniowe, niedozwolone powtórzenia konstrukcji tekstów oraz przywłaszczenie sensu wypowiedzi.
W dziełach literackich rzadko zdarza się kopiowanie cudzych tekstów wprost. Plagiaty leksykalno-składniowe (powtarzanie zdań lub całych fragmentów wypowiedzi) można
>>18 E.E. Kisch, Jarmark sensacji, przeł. Stanisław Wygodzki, ze wstępem
M. Szczygła, Warszawa 2014, s. 260–261.
>>19 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, „Dziennik Ustaw” 2006, nr 90, poz. 631, art. 4.
>>20 Cyt. za: H. Wańkowicz, op. cit., s. 111.
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łatwo udowodnić. Styl pisania jest swoistą linią papilarną,
więc przypadkowe powtórzenie dłuższej sekwencji słów jest
niemożliwe, chyba że autor przytacza utarte schematy językowe, np. przysłowia lub związki frazeologiczne („jak Kuba
Bogu, tak Bóg Kubie…”), czy skonwencjonalizowane formy,
np. „najlepsze życzenia zdrowia, szczęścia, pomyślności…”.
W przypadku dłuższych wypowiedzi przypadkowa zbieżność
jest niemożliwa, nawet jeśli dokument ma charakter informacyjny i zawiera informacje powszechnie dostępne czy znane.
W przypadku plagiatów leksykalno-składniowych możliwe
jest elektroniczne porównanie zawartości dzieł. Takie metody wykorzystywane są w programach antyplagiatowych, powszechnie stosowanych przez uniwersytety w celu weryfikacji
prac studenckich. Systemy te sprawdzają powtarzalność fraz
w badanym tekście w porównaniu do innych dokumentów
już wcześniej opublikowanych (przynajmniej tych dostępnych
w internecie). Jedno z branych pod uwagę kryteriów to pojawienie się pięciu kolejnych wyrazów w identycznej sekwencji
i określenie procentowej wielkości takich przypadków w całym tekście.
Plagiatowanie polegające na powtarzaniu konstrukcji cudzego tekstu jest trudniejsze do wykazania. Tu należy wziąć
pod uwagę zbieżność poszczególnych segmentów wypowiedzi oraz przyjętą kolejność prezentacji materiału. W tym przypadku nie wystarcza kryterium ilościowe, niezbędna jest też
interpretacja całości utworu.
Trzeci rodzaj nieuczciwych zapożyczeń to powtórzenie sensu dzieła czy wyników badań naukowych. Tutaj trzeba rozróżnić celowe ukrywanie autora i źródła od sytuacji, w której
autor buduje swoją wypowiedź, przytaczając ustalenia, tezy
i opinie innych naukowców w tekście, i zaznacza źródło swoich inspiracji w formie przypisów lub konkretnych wskazówek
włączonych we własną narrację (np.: „zdaniem Kołakowskiego…”, „twierdzi Kołakowski” itp.).
W przypadku plagiatów o charakterze konstrukcyjnym lub
znaczeniowym konieczna jest indywidualna interpretacja zapożyczeń. Nie są to wartości przeliczalne, niemniej pozostają
łatwo zauważalne w lekturze porównawczej.
Powtórzenie wybranych elementów kopiowanego dzieła (lub „części”, jak to formułuje ustawa o prawie autorskim)

wystarczy, aby tekst w całości uznany został za plagiat. Ktoś,
kto plagiatuje, może jedynie liczyć na to, że jego praktyki nie
zostaną zauważone przez osobę znającą tekst źródłowy lub
przez samego autora oryginału (tak jak zdarzyło się Jackowi
Hugo-Baderowi i jego dyskretnym zapożyczeniom w książce
o wyprawie na Broad Peak).
Nigdy wcześniej plagiatowanie cudzego tekstu nie było tak
łatwe jak w epoce komputerowej, od kiedy sprowadza się do
prostej czynności: ctrl c – ctrl v. Współcześnie szczególnie często zdarzają się skandale związane z plagiatami prac naukowych, w których autorzy niedozwolonych zapożyczeń sięgają
po teksty obcojęzycznych autorów i powtarzają je w rodzimym
języku. Łatwość wymiany informacji w zglobalizowanej komunikacji powoduje jednak czasem zupełnie przypadkowe
odkrycie intelektualnego złodziejstwa nawet po wielu latach.
Jest to możliwe, ponieważ specjaliści z danej dziedziny czytają
te same książki i artykuły.
W 2011 roku opinię publiczną w Niemczech zbulwersowały sprawy znanych polityków, którym udowodniono plagiaty
prac doktorskich. Bohaterem pierwszego skandalu był błyskotliwy minister obrony Karl-Theodor zu Guttenberg, w którego
pracy o prawie konstytucyjnym wskazano 63% zapożyczeń.
Podobne przejęcie cudzej własności intelektualnej udowodniono Annete Schavan, niemieckiej minister oświaty, a także
eurodeputowanej Sylviane Koch-Merin.
Wszyscy oni uważali się za całkowicie niewinnych, przynajmniej do czasu ostatecznego przegrania spraw sądowych. Toczone procesy pokazują, że autentyczni autorzy skopiowanych

dzieł nie są bezradni (wbrew twierdzeniu Toeplitza). Wykazują
najczęściej, że autor plagiatu naukowego powtórzył ich dowodzenie wraz z potknięciami, które znalazły się w tekście pierwotnym. Powtarzanie tych samych błędów w pracach plagiatorów jest zwykle papierkiem lakmusowym, wykazującym
nadużycie intelektualne. Przekonał się o tym konstytucjonalista prof. Bogusław Banaszak, który przegrał proces o plagiat
w polsko-niemieckim Słowniku prawa i gospodarki. Sąd przychylił się do argumentów dr Aliny Kilian, która wykazała, że
w wielu hasłach powtórzone zostały te same błędy i nazewnictwo instytucji nieaktualne dla czasu powstania słownika
pod redakcją Banaszaka.
Rozpowszechnienie się praktyki plagiatowania szkodzi nie
tylko autorom, których dzieła zostały skopiowane, szkodzi
również tekstowym kleptomanom – stają się coraz bardziej
zuchwali i coraz bliżej im do jawnej kompromitacji. Plagiator
okrada autora z dzieła, a własne „dzieło” pozbawia wartości.
Sapienti sat.

Urszula Glensk, Pay if you want me to keep quiet…
On the history of plagiarism and plagiarizing
The article is a description of a history of plagiarism and
an attempt to create a typology of plagiarisms. The article is
an extended version of an entry written by the authoress for
A historical dictionary of literary terms. The sources and transformations of chosen terms (Historyczny słownik terminów literackich. Źródła i przemiany wybranych pojęć, ed. A. Nawrecki).
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W PATRIOTYCZNYM TRÓJKĄCIE BERMUDZKIM:
POLSKA JEST OJCZYZNĄ – KRZYŻ I ORZEŁ – ZDJĄĆ POLSKĘ Z KRZYŻA
Krzysztof Obremski



Cokolwiek jest Polską, jest wolnością; cokolwiek jest
wolnością, zasługa to wymowy. Widzieć to musi każdy, że Tuliusz [Marek Tulliusz Cycero] u nas rzeczpospolitą kształtuje, ożywia, karmi.[…]. Nie nakłonisz
u nas umysłu najkosztowniejszym łańcuchem, ale
zniewolisz złotemi słowami.
Andrzej Temberski SJ (1663–1726)1

„W patriotycznym trójkącie bermudzkim” – to oczywiście
słowa o znaczeniu przenośnym. Trójkąt ma trzy wierzchołki,
tutaj będą nimi trzy książki: ks. Józefa Tischnera Polska jest ojczyzną, Kazimierza Maliszewskiego Krzyż i orzeł oraz Janusza
Palikota Zdjąć Polskę z krzyża. Jakby wbrew temu wszystkiemu, co może nawet przepastnie przeciwstawia te trzy autorskie postacie, już same tytułowe słowa owych książek pozwalają przynajmniej wstępnie przyjąć, że w ich podstawowych
zakresach łączy je właśnie Polska postrzegana w religijnych
wymiarach, te zaś przekraczają granice stanowione biografiami nieformalnego kapelana pierwszej Solidarności ks. Józefa Tischnera, uniwersyteckiego historyka kultury Kazimierza
Maliszewskiego oraz Janusza Palikota, którego Kazimierz Kutz
określił tymi słowami: „Intelektualista, biznesmen i polityk.
A także bezbożnik”2.
Współcześnie, u końca drugiego dziesięciolecia XXI wieku, status ks. Józefa Tischnera jest dwojaki: historyczny
i (przynajmniej w moim osobistym przekonaniu) może nawet nieprzemijający. Ten pierwszy pozostaje uwarunkowany
>>1 Cyt. za: K. Maliszewski, Krzyż i orzeł. Rola chrześcijaństwa w dziejach
kultury polskiej, Lublin 2017, s. 92.
>>2 Słowa pochodzące ze skrzydełka drugiej strony okładki książki Zdjąć
Polskę z krzyża. Janusz Palikot w rozmowie z Cezarym Michalskim, Warszawa 2014.

Solidarnością, ostatnimi latami PRL i pierwszymi latami III
RP. To świat już poniekąd miniony i myśli nim determinowane
niejako siłą rzeczy stają się domeną badań historyków. Natomiast ten drugi – nieprzemijający – status ks. Józefa Tischnera wiąże się z – w kontekście książek Krzyż i orzeł i Zdjąć Polskę
z krzyża – fundamentalnym rozróżnieniem3. Ów nieprzemijający wymiar jego myśli można określić jako sprzężenie zwrotne ‘polskości’ i ‘wolności’:
Nasz naród jest naszą Ojczyzną. Ale Ojczyzna to coś więcej
niż naród. Nie każdy znajduje ojczyznę w narodzie, z którego pochodzi. […] Jesteśmy Polakami nie na zasadzie wymiany, lecz na zasadzie wzajemności [tj. więzi, która łączy
ludzi i czyni ich dziećmi tej samej Ojczyzny]. […] Między
człowiekiem a polskością istnieje wolność. […] Polskość
promieniuje ku nam rozmaitymi blaskami, między innymi
tym właśnie, że możemy ją wybrać. Wybierając Polskę, potwierdzamy w sobie naszą wolność4.

Przyjąwszy sprzężenie zwrotne ‘polskości” i ‘wolności’ jako
nieprzemijający wymiar myśli autora książeczki Polska jest
ojczyzną, przejdźmy do tego fundamentalnego rozróżnienia,
które również zachowuje nieprzemijający status:
Ale ten wybór [Ojczyzny Polski] nie jest łatwy. Dokonuje się
nie tylko poprzez potwierdzenie, ale i poprzez sprzeciw. Źle
>>3 Poza zakresem mojej analizy porównawczej pozostaje nauczanie Jana
Pawła II – instytucjonalnie wielorako ‘bardziej retoryczne’ niż nieformalnego kapelana pierwszej Solidarności, jednak „tu i teraz” (tj. w kontekście
analizy porównawczej książek Kazimierza Maliszewskiego i Janusza Palikota) poznawczo nie tak funkcjonalne. Zob. przyp. 5.
>>4 J. Tischner, Polska jest ojczyzną, [w:] Polska jest ojczyzną. W kręgu filozofii pracy, Paris 1985, s. 109.
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rozumuje ten, kto sądzi, że sprzeciw jest aktem zerwania.
Sprzeciw to w gruncie rzeczy także akt twórczej wzajemności. Ileż to razy historia Polski wyrażała wdzięczność tym,
którzy się Polsce sprzeciwiali! Kresem wzajemności jest dopiero zdrada5.

Tak właśnie rzecz polska ma się w książkach o jakże wymownie przeciwstawnych tytułach: Krzyż i orzeł – Zdjąć Polskę
z krzyża. Niczym w podręczniku teologii politycznej: Kazimierz
Maliszewski potwierdza jedynie w podtytule chrześcijańską,
w istocie zaś tylko katolicką tradycję Rzeczpospolitej, zaś Janusz Palikot przeciwstawia się tak minionej, jak też współczesnej roli polskiego Kościoła. Jak jednak ową negację interpretować: byłaby Tischnera „aktem twórczej wzajemności” czy
„zdradą”?
Już w tym, co pozostaje niejako zewnętrzne, książka Kazimierza Maliszewskiego wskazuje na swój prymarnie wyznaniowy status: tytuł – Krzyż i orzeł (znamienna kolejność: wiara na pierwszym miejscu), podtytuł – Rola chrześcijaństwa
w dziejach kultury polskiej, wydawca – Fundacja Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej. Przyjąwszy tak wszak istotne kryterium oceny każdej publikacji naukowej, jak adekwatność tytułu i podtytułu oraz tekstu nimi opatrzonego, muszę
stwierdzić, że coś w tej książce jest nie tak. Mniejsza bowiem
o to, że jednym zdaniem Wstępu – „N i e k t ó r e nich [dziewięciu rozdziałów książki] zostały opublikowane w różnych
czasopismach i wydawnictwach zbiorowych, i n n e zaś stanowią pierwodruk”6 – Autor oraz Fundacja Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej czytelniczemu audytorium robią
tzw. wodę z mózgu, gdyż owe „i n n e ” dla nich znaczy tylko
>>5 Ibidem, s. 110. Jako istotny kontekst twierdzenia „Źle rozumuje ten,
kto sądzi, że sprzeciw jest aktem zerwania” można wskazać słowa Jana
Pawła II (Warszawa, 2.06.1979): „Trzeba iść po śladach tego, czym (a raczej kim) na przestrzeni [wieków] był Chrystus dla synów i córek tej ziemi. I to nie tylko dla tych, którzy jawnie weń wierzyli, którzy Go wyznawali wiarą Kościoła. Ale także dla tych, pozornie stojących opodal, poza
Kościołem. Dla tych wątpiących, dla tych sprzeciwiających się”. Cyt. za:
K. Maliszewski, op. cit., s. 21. W tych słowach Papieża Polaka pobrzmiewa jeszcze starożytna formuła anima naturaliter christiana (dusza z natury chrześcijańska).
>>6 K. Maliszewski, op. cit., s. 8; podkr. wł. – K.O.
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j e d e n dotąd nieopublikowany rozdział7. Ważniejsze będzie
to autorskie zastrzeżenie Kazimierza Maliszewskiego: „Jednak moje opracowanie [religijnego, tzn. głównie katolickiego aspektu kultury polskiej] nie ma charakteru syntetycznego. Obejmuje jedynie pewne wątki i szczegółowe zagadnienia,
próbujące ukazać niektóre relacje i związki pomiędzy chrześcijaństwem a dziejami i rozwojem polskiej kultury”8. Faktycznie, już nawet rzut okiem na spis treści pozwala dojrzeć, że Autor poprzestał na tylko punktowym przedstawieniu tytułowej
problematyki: od chrztu Polski po Jana Pawła II i Duszpasterstwo Akademickie toruńskich jezuitów w latach 1963–1988.
Tak więc mamy przynajmniej dyskusyjny chwyt reklamowy:
tytuł i podtytuł zapowiadają syntetyczne spojrzenie wręcz panoramiczne, natomiast słowa Wstępu sygnalizują to, co faktycznie po nim nastąpi: zamiast opracowania syntetycznego –
„jedynie pewne wątki i szczegółowe zagadnienia”.
Zarazem taki właśnie punktowy stan historycznej rzeczy
byłby może nawet bezdyskusyjny, gdyby nie teza, jaką przyjął Kazimierz Maliszewski, a która dwakroć została wyraziście
zwerbalizowana:
– twierdzeniem „Podstawy późniejszego rozwoju kultury
chrześcijańskiej w Polsce stworzone zostały w X–XII w. w atmosferze bardzo daleko idącego współdziałania i s y m b i o z y państwa i Kościoła polskiego”9;
– tytułem rozdziału II: Rozważania o s y m b i o z i e tradycji chrześcijańskiej i narodowej w kulturze staropolskiej od XIV
do XVIII w. (podkr. wł. – K.O.).
Oczywiście o jakiejkolwiek luce, stanowionej trzynastym
stuleciem, niepodobna tu mówić, jej pojawienie się wiąże się
bowiem z raczej naturalną dla jedynie punktowej narracji Autora nieciągłością.
To jednak nie owa trzynastowieczna quasi-luka nakazuje krytycznie ocenić twierdzenia o „s y m b i o z i e państwa
>>7 Niestety, również wcześniejsza książka Kazimierza Maliszewskiego
(tj. Z dziejów staropolskiej kultury i cywilizacji, Lublin 2010) analogicznie pozwala stwierdzić, że Autor oraz Fundacja Servire Veritati Instytut Edukacji
Narodowej czytelniczemu audytorium robią tzw. wodę z mózgu, gdyż również w niej „niektóre rozdziały i fragmenty” dla nich znaczy tylko jeden dotąd nie opublikowany rozdział.
>>8 K. Maliszewski, op. cit., s. 7–8.
>>9 Ibidem, s. 20; podkr. wł. – K.O.

i Kościoła polskiego” czy „s y m b i o z i e tradycji chrześcijańskiej i narodowej w kulturze staropolskiej od XIV do XVIII
w.”. Tym, co wręcz przekreśla jakąkolwiek symbiozę, jest bowiem to wszystko, co jej przeczy, a nad czym Autor przechodzi
w milczeniu, bez jakiegokolwiek choćby zająknięcia się. Rzecz
nie w marginalnej, lecz fundamentalnej materii, stanowionej
na przykład tym, że:
– konflikt króla Bolesława Śmiałego oraz biskupa Stanisława Szczepanowskiego to stan nieskrywanej wojny króla Polski
i biskupa Kościoła;
– kiedy do czasu wiążący się jedynie ze sporami majątkowymi konflikt króla Kazimierza Wielkiego i biskupa krakowskiego Jana Bodzanty stał się również materią obyczajową,
wówczas biskupiego wysłannika, tj. wikariusza katedry krakowskiej ks. Marcina Baryczkę, oskarżony o niemoralne prowadzenie się ostatni z Piastów na tronie rozkazał utopić w Wiśle, za co został obłożony biskupią klątwą;
– na polach grunwaldzkiej bitwy oddziały Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, wsparte dwoma tysiącami pogańskich jeźdźców tatarskich, stanęły przeciwko
państwu Zakonu Najświętszej Marii Panny – wszak jawnie
wspieranemu przez Kościół10;
– to papieski dyplomata legat Julian Cesarini nakłonił Władysława III, aby złamał postanowienia pokojowego traktatu
z 1444 r. i zaatakował Turków – w wymiarze politycznym klęska pod Warną może być oceniana jedynie negatywnie;
– o relacjach króla Kazimierza Jagiellończyka z Kościołem
można powiedzieć kulturalnie (były skrajnie szorstkie) bądź
potocznie (żyli jak pies z kotem);
– aby przerwać oskarżanie Żydów o porywanie i rytualne
mordowanie chrześcijańskich dzieci, jak też o kradzieże hostii w celu nakłuwania ich i następnie tłocznia krwi Zbawiciela, król Stefan Batory w 1576 r. wydał edykt, w którym pod
karą śmierci zabronił formułowania takich zarzutów, jak też

wykorzystywania tortur do wymuszania samooskarżających
zeznań11;
– dla katolika apologia Piotra Skargi może być bezproblemowa, jednak Polak nie powinien mu zapomnieć tego, że ów
„szermierz kontrreformacji” jako przedstawiciel zakonu jezuitów dążył do założenia w Krakowie konkurencyjnej wobec
Akademii uczelni kościelnej; analogicznie katolik może zrozumieć i zaakceptować, jednak Polak może jedynie przyjąć
do wiadomości argumenty jezuity, który wytrwale atakował
Konfederację Generalną Warszawską z 1573 r. – ów pierwszy
w Europie akt tolerancyjny, gwarantujący równouprawnienie wszystkim bez wyjątku wyznaniom „rozróżnionym wiarą i nabożeństwem”; nawet jeśli w epoce rozbiorów proroctwa Skargi mogły wydawać się „jasnowidzeniem”, to przecież
dziś należy powiedzieć, że było to proroctwo chybione, skoro
Rzeczpospolita została podzielona przez trzy chrześcijańskie
potęgi – wbrew temu, że do końca (tak jak chciał tego Skarga)
pozostawała wręcz spleciona z Kościołem12;
– katolik może wierzyć w cudowną obronę maryjnego
sanktuarium w Częstochowie, jednak Polak powinien pamiętać o tym, że: obraz Matki Boskiej został zawczasu wywieziony w bezpieczne miejsce; przeor jasnogórskich paulinów
ksiądz Augustyn Kordecki w liście do gen. Burcharda Müllera
z 25.11.1655 r. oddał katolicki klasztor pod opiekę protestanckiego króla Karola Gustawa; wśród ok. 1500 oblegających jasnogórskie mury żołnierzy niemal połowę stanowili… Polacy
– do katolickiej wiary w opiekę Opatrzności nad Rzeczpospolitą Obojga Narodów w latach szwedzkiego potopu „niezbyt pasuje pomoc tatarskiego władcy Mehmeda IV Gireja,
który uspokoił front południowo-wschodni. Ba, zgłosił się nawet do pomocy”13;
– odsiecz wiedeńska miała dwa wymiary: dla katolika była
pobożną powinnością, jednak dla Polaka krokiem wiodącym
ku narodowej katastrofie, jaką będą już osiemnastowieczne
>>11 A. Zieliński, Sarmaci, katolicy, zwycięzcy. Kłamstwa, przemilczenia

>>10 Zapewne grunwaldzki śpiew Bogurodzicy to jedynie wytwór propagandy zwycięskiej strony – Zob. S. Kwiatkowski, Śpiewy grunwaldzkie. Dlaczego rycerstwo Władysława Jagiełły miałoby śpiewać „Bogurodzicę” podczas kampanii w Prusach w 1410 roku?, „Przegląd Zachodniopomorski”, t.
221 (50) (2006), z. 4. Ponadto: K. Obremski, Czy faktycznie pod Grunwaldem
śpiewano Bogurodzicę? (w druku).

i półprawdy w historii Polski, Warszawa 2015, s. 122.
>>12 Zob. K. Obremski, Czy faktycznie Piotr Skarga był prorokiem „upadku
Polski i niedoli rozbiorowej”?, „Pamiętnik Literacki”, t. 108 (2017), s. 145–
157.
>>13 J. Wasilewski, Opowieści o Polsce. Retoryka narracji, Warszawa 2012,
s. 180.
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rozbiory (wszak Rzeczpospolita Obojga Narodów ocaliła jedną
z trzech rozbiorczych potęg); innymi słowy: w 1683 r. Polonia
semper Fidelis właśnie swą wiernością Kościołowi sama siebie
nakierowała w stronę wiodącą ku utracie niepodległości14;
– tak Jan III Sobieski, jak też August II Mocny wiedli z Rzymem spory o wykonywanie prawa patronatu przez polskiego
króla i respektowanie praw prymasa polskiego jako równorzędnego – za panowania tego drugiego nastąpiło zerwanie
stosunków dyplomatycznych między Rzeczpospolitą i Rzymem15;
– z jednej strony przez całe XVII i XVIII stulecie Rzeczpospolita stawała się coraz bliższa Kościoła katolickiego, a zarazem, z drugiej strony, pod pobożną „powierzchnią” konfederacji barskiej skrywała się masońska „głębia”:
W występującym w imię tradycji polsko-katolickiej przeciw
równouprawnieniu wyznań chrześcijańskich obozie konfederacji barskiej znaleźli się wolnomularze nawet w kierownictwie centralnym […]. Pozostawali jednak i w tej
sytuacji rzecznikami postępu i idei Oświecenia. […] Nici
powiązań wolnomularskich łączyły emigracyjnych konfederatów-wolnomularzy z Dreznem […]. Koneksje loży
umożliwiły też konfederatom wydrukowanie w Augsburgu
niezmiernie tanio protestu przeciwko I rozbiorowi16.
Otóż polskie duchowieństwo en masse, choć z początku deklarowało dla ruchu barskiego szerokie poparcie, to
w znacznej części zachowało też dystans wobec wojny. Owszem, pojawiali się kapelani poszczególnych oddziałów,
pojawiali się i biskupi […]. Ale polska hierarchia, tak jak
i Kuria rzymska, nie były polską awanturą zachwycone i hasło obrony „wiary i wolności” wcale do nich nie przemawiało. Co prawda barzan popierał nuncjusz papieski – był to
>>14 Rozdwojenie Polaka i katolika jest werbalizowane choćby tymi słowami: „Nie mogę [Krzysztof Koehler] polubić Wiednia, bo nie mogę zapomnieć o rozbiorach i udziale w nich austriackiej cesarzowej. Nie potrafię. To
nie tylko kwestia wdzięczności, lecz także logika siły: Wiedeń otworzył Austrii drogę do wielkości i… paradoksalnie coraz bardziej zamykał ją przed
Polską”. K. Koehler, Palus sarmatica, Warszawa 2016, s. 263.
>>15 J. Staszewski, August II Mocny, Wrocław 1998, s. 232.
>>16 L. Hass, Wolnomularstwo w Europie Środkowo-Wschodniej w XVIII
i XIX wieku, Wrocław 1982, s. 107–108.
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jednak jego osobisty wybór. Toteż na przykład częstochowscy paulini wcale nie pragnęli przygarnąć w swoich murach
wojsk barskich, bo nie w smak im było wystawianie klasztoru na szwank. A co za tym idzie, konfederaci musieli opanować Jasną Górę wbrew mnichom. Ale francuscy filozofowie, nie mający pojęcia o polskiej rzeczywistości, właśnie
w intrygach kleru widzieli źródło barskiego ruchu i jego „fanatyzmu”. Nie wiedzieli, biedacy, że w gruncie rzeczy barska Generalność była w znacznym procencie… masońska,
a pobożnych słów używała, przestrzegając specyficznie rozumianej polskiej poprawności politycznej17.

– Sejm zwany Wielkim oraz Konstytucja 3 Maja w poważnym zakresie były dziełem… masonów:
Wolnomularzami […] byli w zdecydowanej większości
przywódcy i najwybitniejsi członkowie stronnictwa patriotycznego. Z czterech głównych twórców Konstytucji 3 Maja
– Stanisław August, Ignacy Potocki, Hugo Kołłątaj i Scipione Piattoli – tylko Kołłątaj nie był adeptem „sztuki królewskiej”. Inni jej uczniowie, jak Julian Ursyn Niemcewicz, Józef
Weyssenhoff i Aleksander Linowski, znaleźli się w rozszerzonym od końca marca 1791 r. gronie dopuszczonych do
tajemnicy prac konstytucyjnych, spotykającym się u Scipione Piattolego na Zamku Królewskim. […] Obóz reform,
obóz patriotyczny miał stosunkowo szersze poparcie w organizacji wolnomularskiej niż w społeczeństwie18.

– insurekcja kościuszkowska to również powieszenie dwóch
zdradzieckich biskupów Kościoła katolickiego: Józefa Kossakowskiego oraz Ignacego Jakuba Massalskiego.
Takie wyliczenie zapewne mogłoby być dłuższe, jednak
już wystarczy, aby twierdzenia o „s y m b i o z i e państwa
i Kościoła polskiego” czy „s y m b i o z i e tradycji chrześcijańskiej i narodowej w kulturze staropolskiej od XIV do XVIII w.”
zaliczyć do pobożnych życzeń. Zarazem podobno diabeł tkwi
>>17 J. Kowalski, Niezbędnik konfederaty barskiego. Awantury, kuranty, pieśni konfederackie i zaściankowe. Poznań 2008, s. 116.
>>18 L. Hass, Sekta farmazonii warszawskiej. Pierwsze stulecie wolnomularstwa w Warszawie (1721–1821), Warszawa 1980, s. 240–241.

w szczegółach – jak na przykład w tym zdaniu Kazimierza Maliszewskiego: „Po krótkiej fascynacji nowinkarstwem reformacji w XVI w. odstręczony od protestantyzmu oschłym racjonalizmem przywarł on [Sarmata] żarliwie do katolicyzmu
w przekonaniu o jego nieomylnej doskonałości”19. Tak więc
przegraną reformacji – twierdzi Kazimierz Maliszewski – należy przypisać jedynie „oschłemu racjonalizmowi” ewangelików. Wbrew niemu powiem/napiszę: jedynie ignorant może
zawierzyć takiemu wyjaśnieniu, które pełnym milczeniem pomija działania Kościoła najogólniej nazywane kontrreformacją. Jest czymś przynajmniej nagannym, kiedy ktoś, kto jak
Kazimierz Maliszewski sam siebie określa słowami „historyk
kultury”20, udaje bądź przynajmniej udaje, że nie wie o tym, co
(na przykład) w czasie bezkrólewia po abdykacji Jana Kazimierza uchwalił sejm konwokacyjny (1668 rok): odtąd odstępstwo
od katolicyzmu będzie karane wygnaniem. Ponadto przywołajmy chociażby dzieje polskich arian, którym po szwedzkim
potopie dano alternatywę: przejście na katolicyzm lub emigracja. Fakt ich zdrady jednak niczego nie wyjaśnia – Rzeczpospolitą i jej króla Jana Kazimierza zdradzali również katolicy
(kapitulację pod Ujściem podpisał nawet przyszły Jan III Sobieski), a sami siebie jakoś rozgrzeszali21.
Jedynie doktrynerski status twierdzeń o „s y m b i o z i e państwa i Kościoła polskiego” czy „s y m b i o z i e tradycji chrześcijańskiej i narodowej w kulturze staropolskiej od XIV
do XVIII w.” przyjął kliniczną, a raczej pobożnie patologiczną postać w eufemistycznym wysłowieniu tego, czego Kazimierz Maliszewski unika niczym diabeł święconej wody. Tym czymś przez
niego wypartym jest słowo „tumult”. Mniejsza o to, że słowo
>>19 K. Maliszewski, op. cit., s. 28.
>>20 Ibidem, s. 8.
>>21 „Można więc uznać, że w świadomości odbiorców propagandy katolickiej degradacja społeczna środowisk innowierczych dokonała się jeszcze
przed potopem szwedzkim, po którym «prawna kategoria zdrady uległa
w Rzeczypospolitej Obojga Narodów niemal całkowitej dewaluacji i relatywizacji», bowiem nie ukarano żadnego ze zdrajców katolickich, przypisując wszystkie nieszczęścia Rzeczypospolitej dysydentom”. U. Augustyniak,
Wpływ konfesjonalizacji katolickiej na dyskurs polityczny w Rzeczypospolitej
XVI–XVIII wieku. Wizje państwa i społeczeństwa, [w:] Wartości polityczne
Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Struktury aksjologiczne i granice cywilizacyjne, red. A. Grześkowiak-Krwawicz, współpraca J. Axer, Warszawa 2017,
s. 84–85.

„tumult” wielokrotnie pojawia się w poświęconych Toruniowi
1724 r. publikacjach Stanisława Salmonowicza, już nie mówiąc
o tym, że nawet jawnie pobożny historyk Jacek Kowalski pisze
o tym zabobonie antysarmackim, jakim było to, „…że tumult
toruński to polska zbrodnia sądowa”22. Tymczasem Kazimierz
Maliszewski poprzestaje na znamiennych dlań eufemizmach:
W konsekwencji w yd a r ze ń 1724 r. w kościele Najświętszej Panny Marii w Toruniu został osadzony zakon bernardynów […]23
Następnie [Andrzej Temberski] pełnił funkcję rektora kolejno w trzech [jezuickich] kolegiach – w Rawie, Lublinie
i w Toruniu, w trudnym okresie na rok p r ze d w yda r ze n i a m i w 1724 r.24
Protestanci uważali go [Laurenta Marczewskiego] za głównego promotora dekretu w s p raw i e to ru ń s ki e j […]25
Rektorem kolegium toruńskiego w latach 1723–1726 był
Kazimierz Czyżewski (1673–1746), stając się mimo woli
jednym z głównych aktorów d ra m at yc z nyc h w yd a r ze ń 1724 r. […] S p rawa to ru ń s k a wypełniła cały
czas jego rektorstwa […]26
Znaczną rolę w w yd a r ze n ia ch 1724 r. odegrał Kazimierz Wieruszewski […]. Chociaż Wieruszewski na stałe nie
przebywał w Toruniu, w 1724 r. okazał się jednym z czołowych polemistów i rzeczników strony jezuickiej w toczącym
się procesie przeciwko władzom protestanckim [Torunia]27

Jakie „wydarzenia 1724 r.”? Jaka „sprawa toruńska”? Co to
za „dramatyczne wydarzenia 1724 r.”? Co było przyczyną jezuickiego „procesu przeciwko władzom protestanckim” Torunia? Czytelnik Krzyża i orła żadnego wyjaśnienia nie znajdzie
w liczącym niemal czterdzieści stron rozdziale Zakony i kongregacje katolickie w Prusach Królewskich w okresie potrydenckim
>>22 J. Kowalski, Sarmacja. Obalanie mitów. Podręcznik bojowy, Warszawa
2016, s. 226–235.
>>23 K. Maliszewski, op. cit., s. 84; podkr. wł. – K.O.
>>24 Ibidem, s. 92; podkr. wł. – K.O.
>>25 Ibidem, s. 93; podkr. wł. – K.O.
>>26 Ibidem, s. 93–94; podkr. wł. – K.O.
>>27 Ibidem, s. 94; podkr. wł. – K.O.
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jako ośrodki religijności i kultury. Jednak wyjaśnienie pochodzenia owych eufemizmów jest proste: skoro tumulty religijne
zasadniczo przeczą twierdzeniu o „s y m b i o z i e państwa
i Kościoła polskiego” czy też „s y m b i o z i e tradycji chrześcijańskiej i narodowej w kulturze staropolskiej od XIV do XVIII w.”,
to tym gorzej dla nich – aby ocalić doktrynerskie twierdzenie,
należy zignorować to, co im przeczy: tumulty. Tak historyk dla
osób wierzących staje się duszpasterzem, a dla niewierzących
doktrynerskim propagandzistą. Wszak owa magiczna postawa
‘nie ma słowa – nie ma desygnatu’ była znamienna dla komunistycznej propagandy, tu poprzestańmy na jednym wymownym przykładzie: kiedy latem 1980 r. strajki rozprzestrzeniały
się po całym terytorium PRL, partyjne media wpierw ignorowały je, by z czasem nazwać „nieuzasadnionymi przerwami w pracy” – słowo „strajk” nie mogło przejść przez usta ludzi władzy,
gdyż przekreślało komunistyczną ideologię. Analogicznie, gdyż
w tym samym celu, tj. aby ocalić doktrynerską ideologię, Kazimierz Maliszewski niczym diabeł święconej wody unika słowa
„tumult”. Ponieważ zignorowanie tego wszystkiego, co w relacjach państwa i Kościoła było konfliktowe, to warunek konieczny zasadności twierdzeń o „s y m b i o z i e państwa i Kościoła polskiego” czy też „s y m b i o z i e tradycji chrześcijańskiej
i narodowej w kulturze staropolskiej od XIV do XVIII w.”.
O książce Zdjąć Polskę z krzyża, będącej zapisem rozmowy Janusza Palikota z Cezarym Michalskim, Zbigniew Mikołejko pisze:
To nie są szyte tanimi emocjami rozmówki dwóch nawiedzonych antyklerykałów, którzy chcą po prostu – jak to się
powiada – „dokopać” Kościołowi. Idzie tu bowiem o rzeczy
niezwykle istotne, fundamentalne. Po pierwsze, o odczarowanie Kościoła w Polsce, o ukazanie go w nagiej i nierzadko niepięknej prawdzie społecznego istnienia – bez sakralnych kostiumów i masek, w jakie tak lubi się przyodziewać,
bez namaszczenia i niby to metafizycznego dymu kadzideł.
Po drugie, o pytanie, czy i jak polskość, czyli to coś, co kiedyś nazywano „cywilizacją polską”, jest bez Kościoła i katolicyzmu możliwa? Możliwa teraz właśnie, na nowym niejako rozdrożu dziejów28.
>>28 Słowa pochodzące z drugiej strony okładki książki Zdjąć Polskę z krzyża.
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Tak więc wraz z rozmową Janusza Palikota i Cezarego Michalskiego dochodzimy do trzeciego punktu wyznaczającego
patriotyczny trójkąt bermudzki. To już waga najcięższa z ciężkich, wszak mniejsza nawet o personalia rozmówców, kiedy
przynajmniej jeden z nich jawnie sprzeciwia się wezwaniu samego Jana Pawła II do Polaków: „abyście nie podcinali sami
tych korzeni, z których wyrastamy”29.
Dla Kazimierza Maliszewskiego wiara katolicka jest wartością najwyższą z najwyższych, czego dowodzi sam tytuł książki: Krzyż i orzeł. Dla Janusza Palikota ta sama wiara katolicka
pozostaje zasadniczą antywartością, jakże wymowny tytuł
rozmowy z Cezarym Michalskim brzmi: Zdjąć Polskę z Krzyża.
Znamienna różnica uwiarygodnia przeciwieństwo antagonistycznych stanowisk: wywód akademickiego historyka kultury jest faktograficzny i o obrazowości jako sztuce plastycznych
przedstawień słownych trudno tu mówić, natomiast wypowiedzi polityka są zarówno faktograficzne, jak też obrazowe30. Janusz Palikot bynajmniej nie skrywa swej wdzięczności dla Marii Janion, która pozwoliła mu zrozumieć, czym dla
Polaka jest wiara religijna: „wprost nazwała tego Boga religii, także Boga polskiego katolicyzmu, wampirem. Wypijającym krew tego społeczeństwa, odbierającym energię,
niszczącym kapitał społeczny”31. Takie skrajnie krytyczne postrzeganie wiary rzymsko-katolickiej z jej polskim Kościołem
wiąże się z inną fundamentalną różnicą: dla Kazimierza Maliszewskiego krzyż i orzeł współtworzą relację równorzędnych
wartości, w której pierwsze miejsce wśród aksjologicznie równych elementów tytułu należy przyznać wierze (kolejność tytułowych słów wszak zapewne nieprzypadkowa). Biegunowo
przeciwnie Palikot: dla niego wiara to fundamentalna antywartość. Taka antagonistyczna waloryzacja jest wręcz sprzężona z przeciwnymi obrazami dziejów Polski: dla Kazimierza Maliszewskiego pięknie pobożna przeszłość determinuje właśnie
taką teraźniejszość i prowadzi ku podobnie pięknie pobożnej
przyszłości – natomiast według Janusza Palikota nad kato>>29 Cyt. za: K. Maliszewski, op. cit., s. 197.
>>30 Analiza porównawcza może być poszerzona o przynajmniej jeszcze
dwie książki: K. Maliszewski, Z dziejów staropolskiej kultury i cywilizacji, Lublin 2010; J. Palikot, Pop-polityka, Gdańsk 2009.
>>31 Zdjąć Polskę z krzyża, op. cit., s. 49; podkr. aut. – K.O.

licką przeszłością Polski należy po prostu przejść do porządku
i skoncentrować się na deklerykalizacji III RP, aby jej przyszłość
była piękna, tj. z takim statusem Kościoła, jaki jest mu dany
w zachodnioeuropejskich państwach demokratycznych. Innymi słowy: według pobożnego historyka niech teraźniejszość
oraz przyszłość będą takie, jaka była przeszłość – według bezbożnego polityka niech świecka przyszłość będzie przeciwieństwem klerykalnej przeszłości i wręcz faryzejskiej teraźniejszości (pedofilia księży, działalność Komisji Majątkowej…). Takie
biegunowo przeciwstawne postrzeganie triady przeszłość –
teraźniejszość – przyszłość to jednak tylko najogólniejszy wymiar przesłań obydwu porównywanych książek.
Jeśli zostało tu dowiedzione, że Kazimierz Maliszewski
przechodzi w milczeniu nad tym, co wręcz przekreśla jakąkolwiek symbiozę Polski i Kościoła, to należy również podobnie krytycznie przeanalizować argumentację Janusza Palikota. Także on pomija milczeniem to wszystko, co przeczyłoby
jego antykościelnemu stanowisku i tym samym stałby się on
(jedynie biegunowo przeciwstawnym) doktrynerem? Piszący
te słowa jako główne przemilczenie autora książki Zdjąć Polskę
z krzyża wskaże swoiście opozycyjny status Kościoła w dekadach Polski zwącej się Ludową oraz jego rolę w tzw. transformacji ustrojowej. To znaczy: nawet jeśli faktycznie „Nie mamy
już komunizmu i nie będzie Kościoła w jego funkcji feudalnej
władzy totalnej. To były bliźniaki jednojajowe – feudalny Kościół i komunizm”32, to przecież może nawet niepodobna zaakceptować takiego hurtowego utożsamienia ich: „bliźniaki jednojajowe”. Analogicznie trudno przejść do porządku nad tym,
że przez Janusza Palikota nawet nie została wspomniana rola
Kościoła w tzw. transformacji ustrojowej:
W rozmowach toczonych głównie w Magdalence i Klarysewie pod Warszawą, a także w parafii kościoła św. Anny
w Wilanowie, brali udział po stronie kościelnej: bp gdański
Tadeusz Gocłowski i ks. Alojzy Orszulik, dziś [2003 r.] biskup
łowicki, a także abp Bronisław Dąbrowski, ówczesny sekretarz Episkopatu Polski. Ich rola sprowadzała się do tonowania napięć i uwiarygadniania wstępnych ustaleń, przede
>> Ibidem, s. 222. Zob. M. Kula, Religiopodobny komunizm, Kraków
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2003; R. Imos, Wiara człowieka radzieckiego, Kraków 2003.

wszystkim dotyczących zgody na reaktywowanie NSZZ „Solidarność”. Ich obecność pomagała szczególnie stronie opozycyjnej […]. Kościół był też obecny – przez swych przedstawicieli – w rozmowach „okrągłego stołu” toczących się
już oficjalnie, przed kamerami telewizyjnymi, w warszawskim Pałacu Namiestnikowskim. Niewątpliwie w odczuciu
społecznym obecność hierarchów nadawała wynikom rozmów wiarygodności, co pozwoliło bezkrwawo wyjść narodowi z komunizmu33.

Szczególnie ostatnie zdanie pozwala dostrzec, jak narracja
historyka splata się z aksjologią, wszak wynika z niego, że to
gwarantowana przez katolickich hierarchów wiarygodność
rozmów toczonych przy „okrągłym stole” zapewniła Polsce pokojowy tryb transformacji ustrojowej. Paradoksalnie to, co dla
Jana Żaryna pozostaje tytułem chwały Kościoła, dla Antoniego
Macierewicza będzie powodem hańby:
Rozmowy Okrągłego Stołu przeszły do polskiej tradycji jako
świadectwo zdrady narodowej, skuteczna próba oszukania społeczeństwa przez elity komunistyczne, które porozumiały się ze swymi agentami wyłuskanymi spośród polskiego ruchu oporu oraz ze swymi dawnymi towarzyszami,
którzy w tym ruchu brali udział od lat 70. […] Wszystko, co
zdarzyło się w latach, jakie nastąpiły po rozmowach Okrągłego Stołu, potwierdza, że polscy politycy, w tym także
koś c i e l n i , grzeszyli albo brakiem wiedzy, albo…34

W kontekście takiego oskarżenia Kościoła o współuczestniczenie w okrągłostołowej zdradzie narodowej może nawet
łagodniej zabrzmi oskarżenie Janusza Palikota o to, że transformacja ustrojowa została wykorzystana niczym sposobność
kościelnego skoku na „Solidarność”, jak też na państwo:
Przecież my do tej pory podświadomie wiemy, że cała ta
zabawa w podtrzymywanie martyrologii, w księży heroicznych [jak Jerzy Popiełuszko], to jest tylko część prawdy
>>33 J. Żaryn, Dzieje Kościoła katolickiego w Polsce (1944–1989), Warszawa 2003, s. 567–568.
>>34 Cyt. za: J. Wasilewski, op. cit., s. 320; podkr. wł. – K.O.
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o strategii Kościoła. Druga część to jest absolutne współdziałanie z władzą przy pacyfikowaniu nastrojów
i przejmowaniu tych resztek po Solidarności przez Kościół35.

Kościół utrwala wzorce polskich zachowań sprzed stu,
dwustu lat, w czasach kiedy one są już w ogóle niefunkcjonalne dla Polaków, choć oczywiście pozostają opłacalne dla
samego Kościoła39.

Można powiedzieć, że faktografia zostaje podporządkowana nazwom – niejako siłą werbalnej rzeczy sprzężonym z wartościowaniem: chwała może być hańbą, wierność – zdradą,
zacna troska o zachowanie spokoju społecznego – niecnym
pacyfikowaniem nastrojów. Nawet „resztki po Solidarności”
mogą stać się przedmiotem dwojakiego wysłowienia: przez
Kościół były ‘przejmowane’ czy ‘ocalane’?
O porównania Janusza Palikota z Kazimierzem Maliszewskim tym trudniej, że ich spojrzenia biegną w przeciwne strony: pierwszy na teraźniejszość patrzy jako na wyzwalanie się
z klerykalnego dziedzictwa, drugi zaś widzi ją jako kontynuację katolickiej tradycji36. Jeśli jednak ich spojrzenia przypadkowo i jedynie wycinkowo spoczną na tym samym, to jest na
polskiej kontrreformacji, wówczas będą postrzegać ją biegunowo przeciwnie (rzecz nie tyle w faktografii, ile w skrajnych
ocenach), zaś kiedy w ich książkach pojawi się słowo ‘symbioza’, wówczas jego nie tyle znaczenia, ile przede wszystkim
waloryzacje również będą antagonistyczne: Kazimierza Maliszewskiego „symbioza państwa i Kościoła polskiego” contra
Janusza Palikota „narodowa, autorytarna prawica, z tym Kościołem zawsze tutaj żyjąca w symbiozie”37. Najogólniej zasadniczą różnicę między nimi można zwerbalizować dwiema
przeciwnymi odpowiedziami na pytanie o przeszłość: ‘zachować’ contra ‘odrzucić’.

Dla tych dwóch wypowiedzi jakiekolwiek stanowisko kompromisowe wydaje się jedynie iluzją…
Należy jeszcze wskazać szereg jakże istotnych przeciwieństw pomiędzy przesłaniami obydwu porównywanych
książek. Pierwsze przeciwieństwo wiąże się z postawą wobec
tradycji. Autor Krzyża i orła może jawić się jako nieodrodny potomek Romana Dmowskiego, który twierdził:

W obecnych czasach globalizacji i uniformizujących form
kultury masowej […] bardzo ważne staje się zachowanie
tożsamości polskiej kultury i tradycji, odwoływanie się do
własnych, społecznych, kulturowych i umysłowych korzeni:
dziedzictwa narodowego, religijnego i kulturowego38.
>>35 Zdjąć Polskę z krzyża, op. cit., s. 34–35; podkr. aut. – K.O. (zob. s. 42).
>>36 Przeciwstawienie przyjęte za: E. Kotarski, Dziedzictwo i tradycja. Szkice o literaturze staropolskiej, Gdańsk 1990, s. 5–6.
>>37 Zdjąć Polskę z krzyża, op. cit., s. 21.
>>38 K. Maliszewski, op. cit., s. 20.
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Katolicyzm nie jest dodatkiem do polskości, zabarwieniem jej na pewien sposób, ale tkwi w jej istocie, w znaczniej mierze stanowi jej istotę. Usiłowanie oddzielenia u nas
katolicyzmu od polskości, oderwania narodu od religii i od
Kościoła, jest niszczeniem samej istoty narodu40.

W takim kontekście już nawet sam tytuł książki – Zdjąć
Polskę z krzyża – dwakroć brzmi bluźnierczo: antypolsko
i antykatolicko. Cóż bowiem można powiedzieć o tej patriotycznej i zarazem antykościelnej wypowiedzi Janusza Palikota: „Rozważanie, co jest słabością i zacofaniem Kościoła katolickiego w Polsce, a co słabością i zacofaniem Polaków przez
ten Kościół wychowywanych, to dzielenie włosa na czworo”41? Tu chodzi o imponderabilia: Polska pozostaje konstytuowana przez wiarę rzymsko-katolicką z jej Kościołem (Krzyż
i orzeł) czy też jest przez nią zarazem konstytuowana oraz
wręcz dewastowana (Zdjąć Polskę z krzyża)? Chociaż werbalnie to Roman Dmowski może wydawać się pierwszoplanowym protagonistą Janusza Palikota, jednak p o ś r e d n i o
zostaje zakwestionowane również jakże istotne twierdzenie
Kazimierza Maliszewskiego o „s y m b i o z i e państwa i Kościoła polskiego” czy „s y m b i o z i e tradycji chrześcijańskiej
i narodowej w kulturze staropolskiej od XIV do XVIII w.”, wszak
tę symbiozę Janusz Palikot zasadniczo zawęża:
>>39 Zdjąć Polskę z krzyża, op. cit., s. 122; podkr. aut. – K.O.
>>40 Cyt. za: Zdjąć Polskę z krzyża, op. cit., s. 10.
>>41 Ibidem, s. 12.

Cezary Michalski: Zatem postanowiłeś odrzucić kapitulację
Brzozowskiego, Dmowskiego, Kołakowskiego, Króla, Michnika po to, żeby obalić feudalną władzę Kościoła w Polsce.

Działalność Skargi i jego twórczość pisarska […] była podporządkowana walce o jedność Kościoła, o wzmocnienie władzy [katolickiego monarchy] i reformę obyczajów
w Polsce46.
[Skarga] widział w tym państwie [ówczesnej Rzeczpospolitej] wyłącznie narzędzie do likwidowania reformacji w Polsce. Mówił o tym jasno47.

Janusz Palikot: I narodowej, autorytarnej prawicy, z tym
Kościołem zawsze tutaj żyjącej w symbiozie 42.
[Kościół] wzmacnia w tym kraju [Polsce] wszystkie siły antymodernizacyjne, antyeuropejskie ant ypolskie, realnie
proputinowskie, mówię zupełnie serio…43

– Jan Paweł II?
Właśnie z polskiego i chrześcijańskiego dziedzictwa wywodzi się wielka postać polskiej i zarazem europejskiej kultury
naszych czasów, jakim [sic!] był niewątpliwie Jan Paweł II –
zaliczony niedawno w poczet świętych Kościoła katolickiego – którego duchowość stanowi jakby kwintesencję głębokich pokładów polskiej wiary i kultury chrześcijańskiej,
sięgającej do jej korzeni z X w.48
[Na Januszu Palikocie robi wrażenie to, że] Najpierw on
[Jan Paweł II] odmawia przyjmowania leków, które zmniejszają cierpienie, ale pozbawiłyby go świadomości. A potem
odstawia leki i urządzenia, które odroczyłyby śmierć, ale
pozostawiłyby przy życiu tylko to, co już nie byłoby nim. Jak
on podjął decyzję, że umiera i kiedy umiera. On popełnia
samobójstwo jako papież49.

To już fundamentalna różnica: Kazimierza Maliszewskiego
symbioza Kościoła z Polską pojmowaną wręcz najogólniej versus Janusza Palikota symbioza Kościoła z „narodową, autorytarną prawicą” i Rosją Putina. Przy tak zasadniczo przeciwnym
rozumieniu ‘symbiozy’ jakikolwiek rzeczowy dialog staje się
wyzwaniem nierealnym, wszak nieprzypadkowo mistrzowie
scholastycznych dysput jako ich wstępny warunek konieczny
traktowali uprzednie przyjęcie znaczeń słów współtworzących
terminologię.
Zarazem diabeł kryje się w szczegółach, także one pozwalają dostrzec antagonistyczne statusy wypowiedzi Kazimierza
Maliszewskiego i Janusza Palikota:
– personalizm?
Wielkim atutem chrześcijaństwa w rywalizacji z kultami
określanymi jako pogańskie był wreszcie jego personalizm.
[…] Osoba ludzka nie znajdowała w religii słowiańskiej
odpowiedzi na najbardziej istotne dla niej pytania. Wręcz
przeciwnie – dla chrześcijaństwa najważniejszy był pojedynczy człowiek, dla którego indywidualnego zbawienia
dokonać się miały cuda Wcielenia i Odkupienia44.
Jeszcze dzisiaj [tj. tyle lat po studiach filozoficznych na
KUL], jak mnie ktoś próbuje przekonać do personalizmu
chrześcijańskiego, to wybucham śmiechem45.

– Skarga?
>>42
>>43
>>44
>>45

Ibidem, s. 21; podkr. wł. – K.O.
Ibidem, s. 121.
K. Maliszewski, op. cit., s. 10–11.
Zdjąć Polskę z krzyża, op. cit., s. 37, Zob.s. 141–142.

Owe trzy z pewnością istotne różnice, związane z personalizmem, Skargą oraz Papieżem Polakiem, prowadzą ku temu,
co zapewne najgłębsze: ku dwóm przeciwnym światom wartości.
Najogólniej owe dwa światy można określić jako dwie
Polski: kościelną (symbioza państwa z Kościołem) oraz
świecką (rozdzielność państwa i Kościoła). Innymi słowy:
Rzeczpospolita przeważona Kościołem katolickim (ostatecznie kolejność tytułowych słów książki jest znacząca:
Krzyż i orzeł) contra Rzeczpospolita niezależna od jakichkolwiek kościołów. Kazimierz Maliszewski najwyżej ceni
>>46
>>47
>>48
>>49

K. Maliszewski, op. cit., s. 39.
Zdjąć Polskę z krzyża, op. cit., s. 85.
K. Maliszewski, op. cit., s. 20–21.
Zdjąć Polskę z krzyża, op. cit., s. 63, zob. s. 29.
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Kościół i Polskę, Janusz Palikot – jedynie Polskę. Państwo
wyznaniowe contra państwo świeckie. W pierwszym dominującą siłą integrującą państwo i społeczeństwo jest wiara rzymsko-katolicka z jej Kościołem, w drugim powinno
być prawo – teoretycznie i praktycznie w pełni niezależne od wyznaniowej materii. To przeciwstawienie pozostaje
zwrotnie sprzężone z dwiema postawami wobec przeszłości stanowionej Pierwszą Rzeczpospolitą: dla Kazimierza Maliszewskiego jest ona najpiękniejszą tradycją (stąd
emocjonalna identyfikacja z przeszłością), dla Janusza Palikota jedynie historycznym dziedzictwem po poprzednich
pokoleniach, któremu świadomie rzuca (dla przeciwników
– bluźniercze) wyzwanie.
Obydwa, jakże zasadniczo przeciwstawne, przedstawienia III Rzeczpospolitej nie są bynajmniej urojonymi
obrazami, przeciwnie: Kazimierz Maliszewski znajduje argumenty w przeszłości, Janusz Palikot – w teraźniejszości. Jednak to nie rozdzielność Polski „tam i wtedy” oraz
Polski „tu i teraz” może stać się definitywnym wyjaśnieniem, dlaczego obydwaj Autorzy tak antagonistycznie
postrzegają swą Ojczyznę drugiego dziesięciolecia XXI
wieku. Owym wyjaśnieniem bowiem jest to, co można nazwać „jednością różnorodności”. To znaczy ta sama
Rzeczpospolita może być traktowana niczym niewyczerpywalany zbiór argumentów, w którym można znajdować przesłanki wielorakich stanowisk, wystarczy bowiem
eksponować jedne, a ignorować drugie fakty, okoliczności
czy oceny. Jedynie przykładowo:
– zwycięska bitwa pod Wiedniem i jeszcze piękniejsze zwycięstwo w drugiej bitwie parkańskiej contra sromotna przegrana w pierwszej bitwie parkańskiej (Jan III Sobieski uciekał
w… bieliźnie) oraz dla wiedeńskich zwycięzców mordercza
kampania węgierska;
– lwowski jezuita Szymon Majchrowicz mógł jeszcze
w 1764 r. twierdzić, że naród polski dzięki bogobojnemu przywiązaniu do prawdziwej wiary katolickiej przeżywa stan rozkwitu – jednakże pod tym warunkiem, że w swoim pobożnym
wykładzie dziejów Polski zatrzymał się na 1695 r. (kiedy to
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pięciotysięczna armia polska przegoniła siedemdziesięciotysięczne wojska tatarskie)50;
– w ostatnich latach można przeciwstawiać: ks. Jacek Stryczek i „Świąteczna paczka” contra o. Tadeusz Rydzyk i wezwania do ofiar na jego inwestycyjne przedsięwzięcia.
Jeśli można powiedzieć, że książki Polska jest ojczyzną, Krzyż
i orzeł oraz Zdjąć Polskę z krzyża przenośnie wyznaczają patriotyczny trójkąt bermudzki, to uzasadnienie tegoż twierdzenia
będzie następujące: książki Kazimierza Maliszewskiego oraz
Janusza Palikota jedynie pozornie współtworzą dialog adwersarzy, w istocie bowiem brzmią niczym kakofonia dwóch
monologów, tj. konfesyjnego i świeckiego. Zaś sam iluzoryczny dialog, będący wszak – powtórzę – jedynie kakofonią monologów, również nie powinien wydawać się czymkolwiek nowym, gdyż w Polsce przynajmniej od czterech stuleci są znane
„równoległe monologi” zwolenników katolicyzmu trydenckiego i protestantyzmu51. W taką kakofonię dawnych i współczesnych monologów niczym w przepastne otchłanie trójkąta
bermudzkiego wpadają argumenty i kontrargumenty wywodzone z Polski traktowanej niczym hipermarket z wielorakimi
argumentami oraz kontrargumentami.

Krzysztof Obremski, In a patriotic Bermuda triangle
“In a patriotic Bermuda triangle” – these are metaphorical words. A triangle has got three tops, here the tops will be
three books: by a priest Józef Tischner Poland is the homeland
(Polska jest ojczyzną), by Kazimierz Maliszewski A cross and
an eagle (Krzyż i orzeł) and by Janusz Palikot Take Poland off
the cross (Zdjąć Polskę z krzyża). Into the cacophony of the old
and the modern dialogues and monologues like into cavernous depths of Bermuda triangle fall the arguments and counterarguments deriving from Poland treated as a hypermarket
with multiple arguments and counterarguments.
>>50 Zob. K. Obremski, „Psalmodia polska”. Trzy studia nad poematem, Toruń 1995, s. 142–144.
>>51 U. Augustyniak, op. cit., s. 57.

NIE(PRZE)MOC KOMUNIKACJI.
ODPOWIEDŹ PAWŁOWI KULIGOWSKIEMU
Michał Rydlewski

Przede wszystkim chciałbym podziękować Pawłowi Kuligowskiemu za jego tekst pt. Podłość filatelisty1. To napisana z klasą oraz erudycją krytyka mojej recenzji książki Ostatnie Królestwo Bartosza Jastrzębskiego2. Warto było napisać
kilka słów o książce tego drugiego, aby sprowokować tak interesującą wypowiedź. Ponadto sądzę, iż niezależnie od różnic pomiędzy nami sprawiliśmy przyjemność Bartoszowi Jastrzębskiemu, tocząc spór o jego ostatnią książką, co zapewne
przełoży się na zainteresowanie nią. I dobrze.
Wspomniany spór dotyczy głównie sposobu odczytania
Ostatniego Królestwa, a mówiąc dokładniej, różnych odczytań – tak z grubsza rzecz biorąc widzę sens tekstu Pawła Kuligowskiego. Autor Podłości filatelisty nie polemizuje ze mną
w szczegółowych zarzutach, jakie stawiam Bartoszowi Jastrzębskiemu. Przyjął on inną strategię: wchodzi na inne piętro i mówi o swoim odczytaniu jego książki. Wydaje się, że
w ujęciu Pawła Kuligowskiego to piętro wyższe, „właściwe”,
tj. zgodne z intencjami autora książki. Pewnie tak jest, wszak
obaj Panowie dobrze się znają i pewnie wielokrotnie dyskutowali o Ostatnim Królestwie (taka sugestia pada w tekście
Pawła Kuligowskiego). Taka strategia jest zrozumiała. „Jeśli
Michał Rydlewski – mógłby powiedzieć autor Podłości filatelisty – błędnie («niewłaściwie») odczytuje książkę Bartosza Jastrzębskiego, to nie ma sensu polemizować z jego argumentami, gdyż podniesione przezeń kwestie są, by tak to ująć,
jego problemami. Są one zasadne tylko wewnątrz przyjętego
słownika, poprzez który odczytuje on książkę wrocławskiego
>>1 P. Kuligowski, Podłość filatelisty. Na marginesie recenzji Michała Rydlewskiego, „Znaczenia” 2016, nr 15.
>>2 M. Rydlewski, Analiza semiotyczno-strukturalna światopoglądową dekonstrukcją podszyta. Przykład „Ostatniego Królestwa” Bartosza Jastrzębskiego, „Znaczenia” 2016, nr 15.

kulturoznawcy”. Takie postępowanie jest zrozumiałe i logiczne. Problem w tym, że książki można czytać na różne sposoby
i nie zawsze musi być to zgodne z intencjami autora (spójrzmy chociażby, jak genialnie przeczytał Platona Eric A. Havelock3). Przeczytałem po prostu książkę Bartosza Jastrzębskiego
w inny sposób, niż przeczytał ją Paweł Kuligowski, gdyż faktycznie posługujemy się innymi słownikami. Nie sądzę, żeby
moje odczytanie musiało być z tego tylko powodu „niewłaściwe” – jest po prostu inne: wskazuje na pewne problemy myśli Bartosza Jastrzębskiego, jakie pojawiają się przy odczytaniu
moim słownikiem. Ufam, że nie jestem osamotniony w sproblematyzowaniu idei głoszonych przez niego w swojej książce, co jest także zachętą, aby w naszą polemikę, czy rozmowę,
włączyli się inni.
Nasze różne odczytania wspomnianej książki to główny
punkt, na którym skupię swoją uwagę w niniejszym tekście,
przy czym nie chodzi mi jedynie o wymianę zdań pomiędzy
Pawłem Kuligowskim a mną, ale wydobycie na powierzchnię
pewnego problemu: komunikacyjnej niemocy czy nawet swoistej nie(prze)mocy komunikacyjnej.
W recenzji książki Bartosza Jastrzębskiego zaproponowałem jej strukturalistyczne odczytanie, choć przecież wiem, że
Bartosz Jastrzębski nie jest strukturalistą (czy w Polsce ktoś
nim jeszcze jest?). Miało to na celu pokazanie, że rzeczywistość, tutaj na ziemi, jest społecznie skomplikowana, ma swoje
różne odcienie i nie da jej się – w moim przekonaniu – poszeregować w tak twardo ujęte opozycje, jak czyni to Bartosz Jastrzębski. Moim zdaniem, co sugerowałem w recenzji, wzniósł
się on na taki wysoki poziom oglądu, iż stracił z pola widzenia istotne na ziemi rozróżnienia. Sporej części strukturalistów
>>3 E.A. Havelock, Przedmowa do Platona, przekład i wstęp P. Majewski,
Warszawa 2007.
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w ogóle nie interesowała rzeczywistość, tak jak nie jest nią zainteresowany Bartosz Jastrzębski. Patrzyli ze swoich wyżyn
akademickiego dyskursu i szeregowali rzeczywistość na lewo
i prawo, górę i dół, męskie–żeńskie etc. Wszystko jest jasne,
pewne, poszeregowane w opozycje, żadnych odcieni czy przestrzeni mediacji. W tym sensie wyobraźnia autora Ostatniego
Królestwa ma charakter strukturalistyczny.
Wbrew temu, co pisze Paweł Kuligowski, zauważyłem „wysokie roszczenie” książki Bartosza Jastrzębskiego, choć bez
wątpienia recenzja tego pierwszego zwróciła moją uwagę na
jego istotowość. Odwołanie do strukturalizmu, zbanalizowanego zresztą przeze mnie na użytek tekstu, było więc pewnego rodzaju zabiegiem metaforyczno-ironicznym, by przywołać tylko wspomnianą przez Pawła Kuligowskiego opozycję
„Ja–reszta świata”. Chciałem jedynie pokazać, że nie musimy
myśleć opozycjami. I nie piszę tych słów, aby się wycofywać
ze swojego ujęcia. „Paweł Kuligowski wykazał słabość odczytania strukturalistycznego, a Ty teraz zamieniasz status swojej tezy na ironiczny” – można by powiedzieć. Nic z tych rzeczy: dalej twierdzę, że wyobraźnią autora Ostatniego Królestwa
rządzi myślenie opozycjami. Przyglądam się wiadomej książce
– potraktujmy ją przez chwilę jako mit społeczności plemiennej – i dostrzegam w niej same opozycje. Patrzę na Bartosza
Jastrzębskiego tak, jak antropolog na „dzikiego” (chcę zrozumieć „punkt widzenia tubylca”). Faktycznie, może się wydawać, że to ja jestem strukturalistą (jak pisze Paweł Kuligowski), a nie Bartosz Jastrzębski, jeśli, moim zdaniem, myśli on
opozycjami. Pamiętajmy, że Claude Lévi-Strauss w Smutku tropików ogromnie biedził się z problemem poznania plemion, które badał. „Mogłem ich dotknąć, a nie mogłem ich
zrozumieć” – mówił francuski etnolog (cytuję z pamięci). Nie
wchodząc w komplikacje teorii interpretacji i kontrowersji, co
jest w tekście, a co poza nim, zauważę jedynie, że Bartosz Jastrzębski to nie „dziki”, a ja nie jestem europejskim etnologiem
– obaj jesteśmy w jednej, humanistycznej wspólnocie interpretacyjnej, w związku z czym miałem poczucie odnajdywania
opozycji w książce Jastrzębskiego, a nie ich narzucania. Ponadto nie sądzę, żebym był jedynym czytelnikiem, który dostrzega tam opozycje (czy ci wszyscy również będą strukturalistami?). Kończąc ten wątek uznajmy, za Pawłem Kuligowskim, że
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strukturalistyczna metafora jest możliwym hermeneutycznym
tropem w lekturze Jastrzębskiego (choć jego zdaniem tropem
nie najlepszym, z czym nawet, przy pewnych zastrzeżeniach,
mogę się zgodzić). Przyznam szczerze, że dzisiaj żałuję tej ironicznej metaforyki, bo przysłoniła, jak widać, to, o co mi chodziło.
Niż sam strukturalizm (niech jego metafora nie przysłoni
nam najważniejszego), taki czy inny (było ich kilka, nie mówiąc już o mutacjach z innymi paradygmatami), prawdziwy
czy domniemany, znacznie ciekawsze jest odczytanie Pawła
Kuligowskiego, które nie przejmuje się pytaniami, jakie stawiam w swojej recenzji. Wynika to z tego, że gdzie indziej
kierujemy wzrok, jak celnie uchwycił to Paweł Kuligowski.
Faktycznie, nasze palce wskazują inne kierunki, duet Jastrzębski–Kuligowski kieruje palec ku górze, moja dłoń stara się kierować ku ziemi, by odwołać się do symboliki obrazu Szkoła
ateńska Rafaela.
W takim ujęciu musi się pojawić pytanie o możliwą komunikację pomiędzy nami. Już na wstępie swojego tekstu mówi
o niej Paweł Kuligowski. Jego zdaniem, moja recenzja ujawnia
„konieczne i typowe nieporozumienia”, które mogą być „dobrą okazją, by wskazać i sfunkcjonalizować ogólną niemożliwość pewnego rodzaju dyskusji”. Otóż ta dyskusja nie może
być toczona za pomocą argumentów. W Podłości filatelisty Paweł Kuligowski opisuje ciąg możliwych presupozycji określających możliwą dyskusję z Bartoszem Jastrzębskim, „[…] decydując zarazem o tym, iż byłaby ona niemożliwa, gdyby miała
się sprowadzać, jak zdaje się sugerować ten drugi [Michał Rydlewski], do wymiany argumentów. «Argumenty nikogo nie
przekonują», przypomina Emerson. Są pojedynczymi słowami w tkance wielkich figur myśli, a więc symboli. Otwarta dyskusja to demokratyczny przesąd, a nie standard, którego trzeba się trzymać, żeby zapewnić rzetelność konkluzji.
Inaczej popadniemy w kolejną logomachię pod pozorem rozróżniania wariantów liberalizmu. Nie liberalizm jest w książce Jastrzębskiego istotny, tylko aktualna postać nowoczesności – tej nowoczesności, która stała się, czym jest, poprzez ciąg
nie tyle empirycznych przypadków, ilu strukturalnych konsekwencji aksjologicznych założeń renesansowego antropocentryzmu, który z kolei wyniósł kulturę Zachodu na jej wyżyny

i zarazem implikował jej upadek czy w każdym razie zmierzch
(pisał o tym paradoksie Bierdiajew)”.
Cóż, trudno mi się zgodzić z poglądem, że argumenty nikogo nie przekonują – mnie tak. Na tym polega – moim zdaniem – komunikacja w humanistyce, choć dzisiaj coraz bardziej jej akcent przesuwa się na komunikowanie w postawie
raczej zaangażowanej niż zdystansowanej. Jeśli zatem nie argumenty, to co? Jeśli dobrze rozumiem, przekonują jedynie
„wielkie figury myśli, a więc symbole”. Takie jest pisarstwo
Bartosza Jastrzębskiego (w tym miejscu się całkowicie z Kuligowskim zgadzam). Zdaniem Pawła Kuligowskiego: „Pisarstwo wysokiej próby, jakim pisarstwo Jastrzębskiego bez wątpienia jest, wypowiada się w erudycyjnych znakach wysokiej
abstrakcji, posługuje się topiką, obrazowaniem mitologicznym, metaforą piętrową (budowaną na metaforach zastanych) i najsubtelniejszymi cieniami polszczyzny – którymi tak
pięknie zachwycał się Cat-Mackiewicz, kiedy siedział zasępiony i milczący w czytelni British Museum – dlatego dyskusja
z tym pisarstwem nie jest dyskusją, w której za pomocą argumentów oddzielamy kolejne absurdy od epistemologicznego
brudu wyjściowej paplaniny i wypatrujemy, co z tego zostanie, jak skończymy”.
Rozumiem to następująco: albo grasz w grę komunikacyjną
zaprojektowaną przez Bartosza Jastrzębskiego, albo nie możesz z nim dyskutować, nie możesz krytykować, bo nie masz
dostępu do tego, co on mówi – nie rozumiesz głębi, gdyż nie
wzniosłeś się na odpowiednio wysoki poziom (boski poziom).
Byłbym skłonny nawet w pewnym zakresie uznać takie dictum, gdyby nie jedna, zasadnicza sprawa: gdyby Bartosz Jastrzębski nie odnosił się, i to w dużej mierze niesprawiedliwie
i w trybie katastroficznym, do tego, co na ziemi. „Samobójstwo dokonywane przy ogłuszających rytmach skocznej muzyki, samozagłada na wesoło i najlepiej «po pijaku». Na tym,
w lwiej części, polega ta nasza chuda jak bałtycki śledź nowoczesność, którą niektórzy tak się ekscytują, jakby była co najmniej Nowym Jeruzalem – albo jego całkiem rozrywkowym
przedsionkiem”. Bartosz Jastrzębski, jak widać, wygłasza jedynie jakieś swoje niezwykle subiektywne opinie, z jakiejś obserwacji czyni diagnozę, tworzy parabolę opartą na jakimś
drobnym wycinku tego, czym nowoczesność jest (o ile w ogóle

można tak to ująć; podobną scenę można było zobaczyć i w innych okresach historycznych).
Nie jest prawdą, jak pisze Paweł Kuligowski, że Bartosz Jastrzębski jest oddalony od „marności tego, co bieżące”, że penetruje światy odległe od codzienności. Uważam, że jest wręcz
przeciwnie: nieustannie diagnozuje stan kultury współczesnej,
której ewidentnie nie lubi i nie ceni (ma do tego prawo). Jaki
sens ma pisanie o ogłuszającej muzyce, chłopcach w rurkach,
bywalcach galerii handlowych, politykach kompromitujących
demokrację, demokratycznym tłumie? Tłum jest tutaj dobrym
przykładem tego, co mam na myśli. Nie uzyskałem satysfakcjonującej mnie odpowiedzi na pytanie o dzisiejsze odniesienie słowa „tłum”. Nic tutaj nie pomoże przytaczanie przez Pawła Kuligowskiego biblijnych słów, gdyż nie o to pytałem. Nie
przekonał mnie Paweł Kuligowski pisząc, iż Bartosz Jastrzębski jest daleki od „ledwie skrywanej pogardy” wobec tłumu,
jak to określiłem. „Pogarda dla tłumu jest gestem humanistycznym, a nie ściśle konserwatywnym (Odi profanum vulgus
et arceo…) – zauważa Paweł Kuligowski. – Zawiera w sobie
odcień lekceważenia, które wynika z estetycznej raczej niż polityczno-teologicznej oceny roli, jaką w procesie dziejowym
odgrywa «tłum»”. Jego zdaniem złożoność konserwatywnego
stosunku do „nieoświeconego tłumu” wyrasta z chrześcijańskiego korzenia i katolickiej antropologii, w której zawarte jest
przekonanie o „[…] ułomności rozumu, który poddany presji społecznego kontekstu nie potrafi być samodzielny («łaska
Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna»)”. Słowem: „Humanistycznemu lekceważeniu towarzyszy w nim coś większego, starszego niż humanizm”. Słowa Pawła Kuligowskiego nie
zmieniają jednak faktu, że dalej pozostajemy na poziomie pogardy i lekceważenia. Czy pogarda humanistyczna jest mniej
pogardliwa niż ściśle konserwatywna? Co zmienia fakt, że lekceważenie wyrasta z takiego a takiego korzenia? Co mają zrobić ci, którzy nie akceptują „złożonego konserwatywnego stosunku”? Czy pozostaje im jedynie pogodzenie się z płynącym
z góry lekceważeniem?
Moim zdaniem Bartosz Jastrzębski w swoim teologiczno-politycznym wznoszeniu się ku boskiemu oglądowi osiągnął
taki pułap, z którego wszystko zlewa się w jedno, w związku
z czym nie ma co silić się na jakieś definiowanie, precyzję czy
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ścisłość, gdyż jest to po prostu niepotrzebne. Można porównać
ze sobą demokrację i totalitaryzm, zestawić wszystkie konstruktywizmy, można pomieszać liberalizm (tych jest co najmniej kilka) z neoliberalizmem etc. Na mieszanie tych dwóch
ostatnich zezwala nawet Bartoszowi Jastrzębskiemu Paweł
Kuligowski pisząc, iż i tak – z pewnej wysokości – zachowujemy „spójność w obrębie przyjmowanego modelu”.
Przyznam, że nie mam ochoty wzbijać się tak wysoko, aby
tracić wszystkie te niezwykle ważne dla mnie rozróżnienia. Ale
to moja decyzja, tak jak Bartosz Jastrzębski podjął swoją. Niepokoi mnie jednak taka łatwa rezygnacja z dyskusji toczonej
za pomocą argumentów. Teraz widzę to wyraźnie, że recenzowana przeze mnie książka Bartosza Jastrzębskiego ma po prostu nauczać, więcej nawet, ona ma nawracać (uwierz, a zrozumiesz). Nie idzie tutaj o żadne argumenty, czy wybierzemy
taki model kapitalizmu, czy inny, klasyczny liberalizm czy libertarianizm nie ma znaczenia – wszystko to jest małe z perspektywy Boga. Bartosz Jastrzębski zaproponował swoją wizję (bardzo szczątkową) modelu politycznego, jaki powinien
panować, wyrugowawszy znienawidzoną demokrację: to jakiś
monarchiczny związek ołtarza i tronu oraz Kat mający prawo
fizycznego likwidowania naruszających porządek społeczny
ustanowiony na mocy praw boskich. Nie jestem pewien, czy –
historycznie rzecz biorąc – związek tronu i ołtarza był korzystny zarówno dla państwa, jak i Kościoła, z kolei figura Kata to
wręcz zaproszenie do zinstytucjonalizowanej przemocy wobec
tych, którzy np. nie są wierzący. Nie uzyskałem odpowiedzi,
jak miałyby wyglądać stosunki społeczne w takim społeczeństwie. Nawet jeśli eseistyka Bartosza Jastrzębskiego jest literaturą (właściwie to już nie wiem, jak zaklasyfikować Ostatnie
Królestwo), to literaturą roszczącą sobie prawo do posiadania
wpływu, rządzenia wyobraźnią – mam zatem prawo dopytywać o to, jak to ma wyglądać, i niewiele pomaga tłumaczenie, że to jakiś wyższy, boski poziom abstrakcji, gdyż ostatecznie to tutaj na ziemi wszystko będzie się rozgrywało, i to także
ja będę ponosił konsekwencje. „Nie liberalizm jest w książce
Jastrzębskiego istotny, tylko aktualna postać nowoczesności”
– pisze Paweł Kuligowski. Problem w tym, że aktualna postać neoliberalnego kapitalizmu ma fundamentalne znaczenie
dla postaci nowoczesności, w związku z czym jak najbardziej
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wybór jego wariantu ma znaczenie (uważam, że z tej wersji
trzeba jak najszybciej zrezygnować). To nie jest logomachia,
czyli spór o słowa, ale o to, co za słowami się kryje i co te słowa
mogą powołać do życia. Zamiast pięknych figur myśli i symboli wolę zdecydowanie namysł nad ich wpływem.
Jak zauważa Paweł Kuligowski: „Jastrzębski proponuje swojemu czytelnikowi, wprost i nie wprost, obszerną listę lektur,
które tworzą konieczny i zarazem koniecznie w całości niezaktualizowany kontekst jego literackiej wypowiedzi. Rydlewski
w odpowiedzi proponuje własny kanon teoretycznego kontekstu. Rakiety obu panów minęły się w ogromnej odległości”. Trudno, żeby się nie minęły, kiedy oba kanony są z różnych przestrzeni – uświęconej słowem Boga i świeckiej, kiedy
mamy dwa słowniki: boski i ludzki. Czy to jednak oznacza,
że Bartosz Jastrzębski może bezkarnie i w dużej mierze fałszywie krytykować zbudowany przez siebie obraz demokracji, liberalizmu, lewicy, współczesnej kultury? Jak pisze Paweł
Kuligowski: „Mówienie, że malarz niesprawiedliwie potraktował tło portretowanego obiektu («ledwie zarysował liberalne zamczysko z lewej, które rozrywa przecież widnokrąg»),
samo jest niesprawiedliwe na mocy zasady, na którą się powołuje. Pełny opis dowolnego świata – oddający sprawiedliwość wszystkiemu – byłby nieskończony”. Zapewniam, że nie
wymagałem od Bartosza Jastrzębskiego dogłębnego wnikania w model lewicowo-liberalny. Nigdzie nie domagałem się
„pełnego opisu”, „oddawania sprawiedliwości wszystkiemu”.
Chodziło mi jedynie o to, żeby nie tworzyć z demokracji, nowoczesności czy liberalizmu karykatury, co zrobił Jastrzębski,
świadomie, jak się domyślam (jest zbyt inteligentny na to,
żeby było inaczej), wybierając niekiedy patologicznie przykłady. Jeśli z Boskiego Punktu Widzenia demokracja jest identyczna z totalitaryzmem, to dyskusja między nami faktycznie jest
niemożliwa. Nie widzę sensu podejmowania takiej gry. Nie
mam ochoty stawiania się w roli ucznia, którą wyznacza mi
Bartosz Jastrzębski. Taka dyskusja nie ma sensu, gdyż Nauczyciel po prostu wie lepiej i bez podania mi żadnych argumentów stara się mnie nawrócić.
Tytuł tekstu Pawła Kuligowskiego odczytuję następująco: Michał Rydlewski, pisząc o sprawach przyziemnych, zarzuca jednocześnie Bartoszowi Jastrzębskiemu, że ten zbiera

znaczki, czyli że skupił się na czymś innym. Paweł Kuligowski
pisze: „Równie dobrze można by zarzucać filateliście, że zbiera znaczki zamiast ratować świat. Albo miłośnikowi gwiazd,
że patrzy w górę zamiast patrzeć w dół”. Ta opinia jest nietrafna. Nie zarzucam Bartoszowi Jastrzębskiemu, że zajmuje się tym a tym. Chciałbym jedynie, aby był sprawiedliwy
w ocenie drugiej strony, tła, na którym przedstawia swoją
wizję konserwatyzmu. Mógłbym z łatwością zbudować wizję konserwatyzmu rodem z „Gazety Wyborczej”. Tylko po co?
Można budować piękne konstrukcje językowe, posługiwać
się metaforami, symbolami, erudycyjnymi obrazami, ale jeśli nie ma to za sobą pociągać wymiany myśli na poziomie
argumentów, to zamykamy samych siebie w niebezpiecznej
przestrzeni, bo coraz mniej racjonalnej: przestrzeni przekonywania bez rozmowy. Wtedy to rodzi się przemoc. „Ach, podły
ten Jastrzębski, zamiast zajmować się tym, czym inni, to robi
coś zupełnie odrębnego, o czym inni myślą, że nie ma znaczenia” – zdaje się kierować ironiczne ostrze w moją stronę
Paweł Kuligowski. Wcale tak nie uważam. Nigdzie nie napisałem, że uważam jego „robotę” za niepotrzebną. Wręcz przeciwnie. W naszej wspólnocie musi istnieć miejsce zarówno
dla tych chcących naprawiać świat, jak i dla filatelistów. Najważniejsze jest to, żeby mogli się od czasu do czasu ze sobą
komunikować. Jeśli nie chcemy zamieszkiwać dwóch różnych
światów, to musi istnieć płaszczyzna naszego porozumienia
(tą np. jest nauka).
I na koniec: kwestia trywialności. Zamiast o pragmatyzmie
wolałbym mówić o gładkości komunikowania, która działa
najlepiej wtedy, kiedy poziom refleksyjności względem konsensusu językowego a priori jest minimalny. Inny niż ten wspomniany przez autora Podłości filatelisty kontekst trywialności
zarysowuje nam przywołany przez Pawła Kuligowskiego obraz mitologiczny. Zdaniem autora Podłości filatelisty: „Sytuacja
jest […] «trywialna» wtedy, kiedy docieramy do końca drogi,
którą podróżujemy, i stajemy przed koniecznością dokonania
wyboru pomiędzy dwiema innymi, biegnącymi w przyszłość.

Mitologicznym obrazem tej sytuacji jest opowieść o Heraklesie
na rozstajnych drogach. Zwlekanie z wyborem jest możliwe
tylko w obrębie egzystencjalnego deadline’u, a więc musi być
ostatecznie wykluczone. Dopóki nie dokonamy wyboru, pozostajemy «trywialni». Trwałą cechą nowoczesności jako dekadencji jest właśnie skłonność do tak pojętej «trywialności»,
a więc do unikania ryzyka i odpowiedzialności nawet wtedy,
kiedy mamy do czynienia z presją egzystencjalnej «sytuacji
granicznej» – której teoretycznym kontekstem jest światopogląd i stojący u jego podstaw system wartości”.
Rozumiem, że Bartosz Jastrzębski nie jest trywialny w tym
sensie, gdyż on już wybrał jedną z dróg. Pojawiają się jednak
pytania: kto będzie definiował ową „sytuację graniczną”? A kto
będzie wyznaczał innym ludziom te dwie drogi? Bartosz Jastrzębski mówiący w imieniu Tradycji i Boga?
Moim zdaniem owa trywialność może mieć w pewnych sytuacjach dobre skutki, gdyż zabezpiecza przez zbyt pochopnym podejmowaniem decyzji, bezrefleksyjnym rzucaniem się
w wir danych działań warunkowanych pewnością, że posiadło
się Prawdę. To jest właśnie unikanie ryzyka w postaci niezamierzonych konsekwencji oraz odpowiedzialność za nie. Można więc spojrzeć na tę kwestię inaczej – tak rozumiana trywialność wcale mnie nie przeraża. Może gdyby większa dawka
tak rozumianej trywialności towarzyszyła elitom politycznym
wprowadzającym po 1989 roku neoliberalną wersję kapitalizmu, to nie staliby oni na rozstaju dróg i mówili „albo – albo”
(albo niczym nieskrępowany wolny rynek, albo interwencjonizm państwowy). Nie było trzeciej drogi? Oczywiście, że była,
trzeba było tylko słuchać tych, którzy o niej mówili (a takich
ekonomistów było kilku). Znacznie ciekawsze wydaje mi się
poszukiwanie trzeciej drogi, a nie uznawanie, że do wyboru
są zawsze tylko dwie (mitologiczny obraz, nieuwzględniający
w tym miejscu konkretu, nie jest w tym przypadku dobrą podpowiedzią, gdyż blokuje namył i wyznacza de facto kierunek).
Myślenie krytyczne, i szczególnie wymiana argumentów, ma
nadal dla mnie znaczenie.
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DWIE DEFINICJE ZAGŁADY.
SPÓR POMIĘDZY RAFAŁEM LEMKINEM I HERSCHEM LAUTERPACHTEM
Renata Łukaszewska

Dwa lata po zamachu na World Trade Center Susan Sontag napisała Widok cudzego cierpienia, swoje ostatnie dzieło,
w którym zebrała przemyślenia o obrazach wojny w mediach,
przede wszystkim w fotografii. Jedną z bardziej gorzkich myśli
autorki jest stwierdzenie, iż dzisiaj już nikt – nawet pacyfiści
– nie wierzy w to, że wojnom można położyć kres. „Mamy tylko nadzieję (na razie daremną), że można zaprzestać ludobójstwa i wymierzyć sprawiedliwość tym, którzy w sposób rażący
łamią prawa wojenne”1.
Istotą tych praw jest przekonanie o konieczności uniknięcia niepotrzebnego cierpienia. Wojna, na ile to możliwe, ma
być konfliktem pomiędzy dwoma państwami, a nie pomiędzy
ludźmi. Choć w świecie wypełnionym obrazami ciał uchodźców i przypadkowych ofiar zamachów brzmi to równie niewiarygodnie, co myśl o końcu wszelkich wojen.
Największe przestępstwa wojenne to te popełniane na cywilach: zbrodnie przeciwko ludzkości, czyli masowe morderstwa, oraz ludobójstwo, czyli eksterminacja całych grup społecznych, etnicznych, wyznaniowych. Zbrodnia przeciwko
ludzkości jest zawsze częścią większego planu, na przykład
usunięcia ludności z jakiegoś terenu. Ludobójstwo polega na
wyeliminowaniu ze społeczeństwa grup ludzi ze względu na
ich narodowość, religię czy przynależność etniczną, stanowiące o ich odrębności.
Różnica pomiędzy ludobójstwem i zbrodniami przeciwko ludzkości polega na tym, że w przypadku zbrodni przeciwko ludzkości ochronie prawnej podlega każde pojedyncze życie
stracone w wyniku masowego mordu, bez względu na motywację sprawcy. Ludobójstwo natomiast zakłada motywowaną
politycznie lub ideologicznie eksterminację grup społecznych

ze względu na ich odmienność. Można powiedzieć, że kategoria
zbrodni przeciwko ludzkości jest szersza od ludobójstwa, gdyż
zakłada celowe prześladowanie dużych grup ludzi niekoniecznie
należących do jednej społeczności wyznaniowej lub narodowej;
może dotyczyć zbrodni popełnianych z jakiegokolwiek powodu,
nie tylko różnicy religijnej lub narodowościowej. Ludobójstwo
to działanie mające na celu wyeliminowanie ze społeczeństwa
konkretnej grupy etnicznej, wyznaniowej lub rasowej.
Przy oskarżeniu o zbrodnię przeciwko ludzkości mniejszą
rolę odgrywa motywacja sprawców, a większą skutek ich działania – śmierć lub cierpienie bardzo dużej liczby pojedynczych
ludzi. W ludobójstwie chodzi natomiast o wyeliminowanie
bardzo konkretnej grupy ludzi, z bardzo konkretnych powodów. Sprawcy odpowiadają w tym przypadku za prześladowanie społeczności jako całości.
Oba terminy zostały użyte po raz pierwszy w procesie norymberskim i oba sformułowali żydowscy prawnicy z Polski
– Hersch Lauterpacht oraz Rafał Lemkin. Ich prace pozwoliły ukarać nazistowskich zbrodniarzy za zbrodnie popełniane
w gettach, obozach zagłady i za masowe egzekucje. Dały też
początek współczesnej koncepcji praw człowieka.
Choć służyły temu samemu celowi, konkurowały ze sobą
w teorii. Jeden prawnik – cywilista – uważał koncepcję drugiego za niebezpieczną. Drugi – karnista – sądził o pomyśle pierwszego, że nie uwzględnia w swojej definicji motywacji sprawcy.
Historię tego konfliktu opowiedział adwokat Philippe Sands,
profesor prawa i dyrektor Centrum Sądów Międzynarodowych
i Trybunałów na wydziale prawa University College London.
W zeszłym roku ukazała się napisana przez niego reporterska
książka East West Street2 poświęcona obu prawnikom. Niniejszy

>>1 S. Sontag, Widok cudzego cierpienia, Kraków 2016, s. 11.

>>2 Ph. Sands, East West Street, Londyn 2016.
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szkic jest próbą pokazania teoretycznego sporu pomiędzy Lemkinem i Lauterpachtem, opisanego przez Philippe’a Sandsa.

>>3 Roman Longchamp de Bérier do tego stopnia miał wpływ na teorię

1921 roku, jeszcze przed pierwszym semestrem, śledził doniesienia z berlińskiego procesu Sogomona Tehliriana, oskarżonego o zabójstwo Talaata Paszy, wielkiego wezyra Imperium
Osmańskiego.
Tehlirian zeznał, że dokonał zamachu w odwecie za masowe morderstwa Ormian w czasie I wojny światowej. W ciągu niecałych dwóch lat, w wyniku działań rządu Imperium
Osmańskiego, życie straciło ponad milion ludzi, w tym cała rodzina Tehliriana, która zginęła w czasie pogromu w Erzurum.
Berliński sąd uznał, że oskarżony o zabójstwo Tehlirian działał
usprawiedliwiony szczególnymi okolicznościami, i uniewinnił
Ormianina.
Lemkin opisał w swoich wspomnieniach wrażenie, jakie
wywarł na nim berliński proces. Wielką niezgodę wzbudziło
w młodym studencie to, że Ormianin musiał bronić się przed
sądem za zabójstwo jednego człowieka, a odpowiedzialni za
śmierć miliona ludzi Turcy nigdy nie zostali pociągnięci do jakiejkolwiek odpowiedzialności.
Zapamiętał rozmowę o sprawie z jednym ze swoich lwowskich wykładowców. Na pytanie, dlaczego Ormianie nie otrzymali pomocy od innych państw, profesor miał odpowiedzieć,
że nie istnieje prawo międzynarodowe, które regulowałoby
te kwestie. Nawet jeśli zginęło tak wielu ludzi? Tutaj profesor,
którego nazwiska Lemkin nie chciał ujawnić, posłużył się przykładem: wyobraź sobie człowieka, który ma stado kur. Zabija
je wszystkie. W sumie, dlaczego nie? To jego kury. Jeśli próbujesz mu przeszkodzić, wkraczasz na jego teren, w zakres jego
kompetencji, a tym samym łamiesz prawo. Taka ingerencja
byłaby potraktowana jako zamach na suwerenność tego państwa, czyli w skali międzynarodowej przestępstwo największe.
Lemkin odpowiedział, że Ormianie to przecież ludzie, nie
kury.

polskiego prawa cywilnego, w szczególności prawa zobowiązań, że jego
poglądy i koncepcje są przywoływane w toczących się aktualnie sprawach,
np. dotyczących kredytów frankowych.
>>4 Juliusz Makarewicz jest autorem przedwojennego kodeksu karnego,
zwanego Kodeksem Makarewicza, uznanego za przełomowy i nowoczesny
również za granicą.
>>5 „New York Times” w artykule z 30.11.1918 donosił o 1100 zamordowanych Żydach. Ostatecznie ustalono, że podczas pogromu zginęły 64 osoby. Zob. Ph. Sands, op. cit., s. 69.

Lauterpacht
On również czytał o masowych mordach Ormian. Z artykułów, jakie ukazywały się na ten temat w prasie brytyjskiej
i amerykańskiej, zapamiętał sformułowanie „zbrodnia przeciwko ludzkości”. Przypomni sobie o nim za 25 lat podczas rozmowy z Robertem Jacksonem, amerykańskim prokuratorem,

Lauterpacht
Był o trzy lata starszy od Lemkina. Urodził się 16 sierpnia
1897 roku w Żółkwi w rodzinie żydowskiej. Jego matka Deborah nosiła perukę, symbol ortodoksyjnej tradycji, i prowadziła
dom z koszerną kuchnią. Ojciec Aron był przedsiębiorcą.
Kiedy Lauterpacht skończył 13 lat, cała rodzina przeprowadziła się do Lwowa, gdzie już w czasie I wojny światowej
Hersch rozpoczął studia prawnicze na uniwersytecie. Studiował prawo cywilne u Romana Longchamps de Bérier3, prawo
międzynarodowe u Józefa Buzka i prawo karne u Juliusza Makarewicza4, który za sześć lat będzie wykładał ten sam przedmiot Rafałowi Lemkinowi.
Kiedy skończyła się wojna, Lauterpacht otrzymał polski
paszport, z którego skorzystał, by wyjechać do Wiednia, gdy
tylko zdał egzaminy końcowe w 1919 roku. Opuszczał Lwów
zrujnowany walkami Polaków z Ukraińcami, kilka miesięcy
po pogromie, w czasie którego polscy nacjonaliści spalili synagogę i zamordowali ponad sześćdziesięciu Żydów. Sprawa,
nagłośniona m.in. przez „New York Times” 5, skończyła się dla
Polski podpisaniem międzynarodowego zobowiązania do poszanowania praw mniejszości wyznaniowych i etnicznych –
tzw. Małego Traktatu Wersalskiego, który jednocześnie stanowił warunek przystąpienia Polski do „dużego” traktatu
podpisanego na początku 1919 roku.
Lemkin
W czasie kiedy Lauterpacht był już w Wiedniu, Lemkin zaczynał swoje studia na Uniwersytecie Lwowskim. W czerwcu
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któremu pomoże ustalić brzmienie norymberskiego aktu
oskarżenia.
Na Uniwersytecie Wiedeńskim Lauterpacht kontynuował
studia prawnicze. Jego profesorem był Hans Kelsen, wybitny
filozof prawa, autor projektu austriackiej konstytucji. Pierwsza praca doktorska Lauterpachta dotyczyła prac Ligi Narodów,
drugą poświęcił zagadnieniom z dziedziny nauk politycznych.
W tym czasie założył także, działającą do dziś, Światową Unię
Studentów Żydowskich (World Union of Jewish Students), której pierwszym honorowym prezydentem został Albert Einstein.
W czasie, kiedy antysemityzm w Austrii stawał się coraz
głośniejszy, coraz bardziej śmiały i bezwzględny, Lauterpacht
ponownie podjął decyzję o wyjeździe. Nie wiedział, że równolegle z nim, na tej samej uczelni, studiuje Otto von Wächter,
przyszły dowódca SS, który będzie kierował Die Grosse Aktion
we Lwowie, w wyniku której zginie niemal cała rodzina Lauterpachtów.
W 1923 roku wyjechał do Wielkiej Brytanii ze świeżo poślubioną Rachel. Tam jego kariera potoczyła się bardzo szybko. Otrzymał posadę asystenta w London School of Economics,
gdzie napisał trzeci doktorat o prawie cywilnym i międzynarodowym. Wydał też książkę na temat funkcji prawa międzynarodowego, opublikował raport o międzynarodowych sprawach cywilnych, brał udział w opracowaniu nowego wydania
podręcznika prawa międzynarodowego Lessy Oppenheima.
W 1933 roku został adwokatem, a w 1937 zaproponowano
mu prestiżową posadę wykładowcy prawa międzynarodowego na Uniwersytecie w Cambridge. Będzie tam uczył do 1955
roku.
Przed wojną kilka razy odwiedzili go Deborah i Aron, ostatni raz w 1935 roku. Opowiadali wtedy, co dzieje się we Lwowie, choć bez szczegółów, tylko, że jest coraz ciężej i że mają
coraz mniej pieniędzy. Lauterpacht proponował, by przenieśli
się do Londynu, ale rodzice nie chcieli wyjeżdżać ze Lwowa.
Lemkin
Na lwowskim uniwersytecie poznał Emila Rappaporta, wybitnego karnistę i wówczas sędziego Sądu Najwyższego, również Żyda. Dzięki tej znajomości zaraz po studiach mógł wyjechać do Warszawy, gdzie otrzymał posadę sekretarza w Sądzie

Apelacyjnym. Brał udział w seminarium prof. Wacława Makowskiego, jednego z głównych twórców– obok Juliusza Makarewicza – polskiego międzywojennego kodeksu karnego.
Równocześnie kontynuował rozpoczęte na studiach badania nad europejskimi systemami prawa: dwukrotnie przetłumaczył sowiecki kodeks karny (jego starszą i nowszą wersję), opublikował krytyczną pracę o faszystowskim kodeksie
karnym obowiązującym we Włoszech, wydał studium Sędzia
w obliczu nowoczesnego prawa karnego i kryminologii zawierające wyniki badań nad systemami prawa karnego Polski,
Włoch, Łotwy, Jugosławii, Danii, ZSRR, Turcji, Chin, Argentyny,
Peru i wielu innych projektów z całego świata. We współpracy
z Duke University Law School wydał także angielskie tłumaczenie polskiego kodeksu karnego.
W latach trzydziestych został podprokuratorem okręgowym najpierw w Brzeżanach, a później w Warszawie. Dzięki Rappaportowi zaangażował się w prace Generalnej Komisji Kodyfikacyjnej Rzeczpospolitej Polskiej, pracującej nad
nowym prawem międzywojennej Polski. Brał udział w międzynarodowych konferencjach o prawie karnym w Warszawie,
Brukseli i Paryżu. W 1933 roku na konferencji w Madrycie odczytano jego referat, w którym otwarcie krytykował „barbarzyństwo” nazistowskich regulacji prawnych ograniczających
wolności grup wyznaniowych6. Jeszcze przed wojną zrezygnował z posady prokuratora i otworzył prywatną praktykę przy
ul. Krakowskie Przedmieście, jako adwokat.
Kiedy Niemcy zaatakowali Westerplatte, wyjechał z Warszawy do rodzinnego Wołkowyska, gdzie spędził kilka dni
z matką Bellą i ojcem Josefem. Były to ostatnie odwiedziny
i ostatnie ich spotkanie. O śmierci rodziców Lemkin dowie się
już po wojnie, od przypadkiem ocalałego brata. Nigdy jednak
nie dowie się, że zostali zamordowani w Treblince.
Uciekł z Polski do Stanów Zjednoczonych przez Szwecję,
Rosję i Japonię. Zamierzał skorzystać z propozycji posady na
Uniwersytecie Duke w Północnej Karolinie, którą odrzucił
przed wojną. W czasie kilku miesięcy spędzonych w Szwecji
>>6 Szczegółowe informacje o publikacjach i wystąpieniach Lemkina pochodzą z artykułu Ryszarda Szawłowskiego, Rafał Lemkin (1900–1959).
Polski prawnik twórcą pojęcia „ludobójstwo”, „Sprawy Międzynarodowe”
2005, nr 2.
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gromadził i analizował wszystkie niemieckie rozkazy, dekrety, zarządzenia i jakiekolwiek inne dokumenty, do jakich
udało mu się dotrzeć i które potwierdziłyby strategię działań nazistowskiej partii. Lemkin znał dotychczasowe zmiany
w niemieckim prawodawstwie i przypuszczał, że wszystkie
działania rządu Rzeszy są częścią większego planu. Miał nadzieję odkryć jego schemat.
Dokumenty, takie jak kartki żywnościowe z określoną liczbą kalorii zależną od narodowości, wypełniły całą jego walizkę. Zabrał ją ze sobą, kiedy nadarzyła się okazja, by wyjechać
ze Szwecji. Przez Moskwę, następnie koleją transsyberyjską
do Władywostoku, statkiem przez Japonię, trafił do Stanów.
W kwietniu 1941 roku przyjechał do Durham w Północnej Karolinie, gdzie został wykładowcą na tamtejszym Uniwersytecie Duke. Przez kolejne miesiące opracowywał dokumenty,
szukał wzorów postępowań, śledził ścieżki decyzyjne. Rozmawiał też z politykami, którym opowiadał o swoich pomysłach. Był przy tym bardzo zaborczy, emocjonalny i nie zawsze
dbał o konwenanse, więc nie wszyscy traktowali go poważnie.
Mimo to w 1942 roku udało mu się zostać konsultantem przy
Departamencie Wojny w Waszyngtonie.
Amerykańscy politycy mogli ignorować Lemkina, ale kiedy pod koniec 1942 roku opublikowane zostały raporty Jana
Karskiego oraz nota dyplomatyczna Edwarda Raczyńskiego –
obie informujące o niewyobrażalnych zbrodniach holokaustu
na terenach Polski – alianci nie mieli już wyboru. We wspólnie
ogłoszonej deklaracji zobowiązali się do podjęcia działań mających przerwać nazistowskie działania i ukarać osoby za nie
odpowiedzialne.
Badania Lemkina pozostawały jednak niewykorzystane.
Ogromny materiał zbierany od początku wojny, przez lata dokładnie opisany, ciągle był ukryty w jego gabinecie. Nie widząc
innej możliwości, Lemkin postanowił opublikować wszystko
drukiem i do końca 1943 roku przygotował ponad 700-stronicową książkę, którą zatytułował Rządy państw Osi w okupowanej Europie. Jej pierwsza część omawiała kwestie prawne
i administracyjne na terenach okupowanych przez III Rzeszę –
niemieckie prawodawstwo, rolę sądów, zagadnienia własności. Ostatnia prezentowała zgromadzoną dokumentację. Najważniejsza jednak była część druga, rozpoczęta rozdziałem,
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który Lemkin nazwał Genocide, od greckiego genos (plemię
lub rasa) i łacińskiego cide (znaczącego tyle, co zabijać). Sformułowanie w polskiej wersji – genocyd – nie przetrwało we
współczesnej polszczyźnie. Zamiast niego posługujemy się
słowem „ludobójstwo”, również stosowanym przez Lemkina,
zapożyczonym od niemieckiego Völkermord, które pojawiło się
wcześniej m.in. w Narodzinach tragedii Fryderyka Nietzschego.
W drugiej części książki Lemkin szczegółowo opisywał nazistowskie metody prześladowania i wyniszczenia grup społecznych, w szczególności Żydów, Polaków i Romów. Eksterminacja odbywała się stopniowo. Okupant najpierw identyfikował
członków danej społeczności, których oznaczał (np. Gwiazdą
Dawida noszoną na ramieniu). Usuwał jej członków z sądów
i instytucji państwowych, pozbawiał ich praw obywatelskich.
Wykluczał z życia naukowego, kulturalnego i społecznego. Następnie odbierał im dobra materialne i ograniczał dostęp do
żywności. W końcu zupełne odizolowywał członków grupy
w gettach, tymczasowych miejscach pobytu. Tam ludobójstwo
dokonywało się poprzez głód i epidemie. Do ostatecznej zagłady prowadziły wyniszczające przymusowe prace i masowe
morderstwa dokonywane, jak się później okazało, w ramach
uprzemysłowionego systemu zabijania.
W 1944 roku „New York Times” opublikował pierwsze artykuły o obozach koncentracyjnych w Polsce. Książka Lemkina
ukazała się w listopadzie tego samego roku.
Lauterpacht
Lauterpacht zrecenzował Rządy państw osi dla „Cambridge Law Journal”. Jego ocena była krytyczna, zwłaszcza wobec
nowego słowa. Lauterpacht napisał, że książka oferuje cenny
teoretyczny opis i przegląd nazistowskich metod okupacji, ale
genocide uznał za pojęcie niebezpieczne. Zakładało ono ochronę grup, umniejszając tym samym znaczenie ochrony jednostki. Ryzyko koncepcji Lemkina polegało, zdaniem Lauterpachta,
na tym, że przyjęcie ochrony grup za podstawę prawa międzynarodowego może doprowadzić do uprzywilejowania pewnych grup względem innych. Ochronie prawa międzynarodowego powinno podlegać przede wszystkim każde pojedyncze
życie ludzie, tak samo ważne i cenne, bez względu na przynależność do jakiejkolwiek społeczności.

Mówił o tym już podczas wykładów w USA, do wygłoszenia których został zaproszony w 1939 roku. Kiedy wybuchła
wojna, był więc w Stanach razem z żoną i kilkuletnim synem.
W 1941 roku sam wrócił do Europy, by kontynuować pracę naukową. W tamtym czasie, zanim Niemcy wkroczyli do Lwowa,
otrzymał ostatni list od matki, ocenzurowany przez sowiecki
urząd.
W czerwcu 1945 roku Lauterpacht spotkał się z Robertem
Jacksonem, sędzią amerykańskiego Sądu Najwyższego, którego poznał jeszcze w roku 1939. Wojna się skończyła, a Churchill, Roosevelt i Stalin podjęli decyzje o ukaraniu dowódców
III Rzeszy. Jackson, który kierował zespołem oskarżycieli, jacy
mieli wystąpić z ramienia Stanów Zjednoczonych na planowanym procesie w Norymberdze, poprosił Lauterpachta o opinię na temat listy zarzutów sformułowanej przez przedstawicieli alianckich rządów. Znalazły się na niej: agresja, zbrodnie
przeciwko ludności cywilnej popełnione w czasie agresji, pogwałcenie praw wojny, prowadzenie nielegalnej wojny, członkostwo w SS i Gestapo związane z przestępczym charakterem
tych organizacji. Lauterpacht uznał zarzuty za zbyt ogólne. Zaproponował, by każdemu nadać tytuł, jakąś nazwę, którą następnie doprecyzuje się poprzez wymienienie konkretnych
działań i zachowań, jakie wchodzą w zakres czynu. Tak jak
w kodeksie karnym – każdy czyn zabroniony ma jedną nazwę
i przypisane jej znamiona określające okoliczności, w jakich do
niego dochodzi.
Lauterpachtowi najbardziej nie podobał się zapis dotyczący przemocy wobec cywili, który sugerował, że karze podlegają prześladowania związane wyłącznie z atakiem na inne
państwo. Nie obejmował więc prześladowań przed wojną
czy przestępstw wobec własnych obywateli. Lauterpacht zaproponował więc inne sformułowanie – zbrodnie przeciwko
ludzkości. Było ono już znane i kojarzone z masowymi morderstwami, a dodatkowo z prawnego punktu widzenia mogło być
na tyle pojemne, by uwzględnić w nim wszystkie nazistowskie
zbrodnie, również te sprzed wojny.
Jackson włączył pomysły Lauterpachta do projektu aktu
oskarżenia, zatwierdzonego później przez przedstawicieli Wielkiej Czwórki. 8 sierpnia zawarto oficjalne porozumienie w przedmiocie ścigania i karania głównych przestępców

wojennych Osi Europejskiej7. Powołano Międzynarodowy Trybunał Wojskowy mający sądzić nazistowskich dowódców
w Norymberdze. W artykule szóstym Karty Międzynarodowego Trybunału Wojskowego, ustanowionej również na mocy
porozumienia, znalazła się lista trzech głównych zarzutów:
zbrodnie przeciw pokojowi, zbrodnie wojenne (Lauterpacht
zasugerował, by tym szerszym określeniem zastąpić „agresję”)
i zbrodnie przeciwko ludzkości, definiowane jako:
morderstwa, wytępianie, obracanie ludzi w niewolników,
deportacja i inne czyny nieludzkie, których dopuszczono się
przeciwko jakiejkolwiek ludności cywilnej, przed wojną lub
podczas niej[;] albo prześladowania ze względów politycznych, rasowych lub religijnych, przy popełnianiu jakiejkolwiek zbrodni wchodzącej w zakres kompetencji Trybunału
lub w związku z nią, niezależnie od tego, czy było to zgodne, czy też stało w sprzeczności z prawem kraju, w którym
zbrodni dokonano8.

W angielskiej wersji zapisu po słowach „przed wojną lub
podczas niej” postawiono średnik. Na tym etapie prac nie
zwrócił on niczyjej uwagi, ale później, w trakcie procesu, sędziowie Trybunału stwierdzą, że oskarżeni nie mogą być sądzeni za zbrodnie popełnione „ze względów politycznych, rasowych lub religijnych” przed wojną, jak Noc Kryształowa,
gdyż akt oskarżenia – przez feralny średnik – nie obejmuje
tych czynów.
Lemkin
W chwili ogłoszenia porozumienia pracował w zespole Roberta Jacksona i bezskutecznie zabiegał o to, by genocide znalazło się na liście zarzutów wobec nazistów. Jackson był jednak
ostrożny wobec pomysłów Lemkina. Nie chciał, by zarzuty stawiane jego książce podważyły pracę całego zespołu. Podczas
swojej przemowy inaugurującej proces nie wymienił słowa, na
którym tak zależało Lemkinowi, mimo że sporą część wystąpienia poświęcił mechanizmom opisanym w Rządach państw Osi.
>>7 Podpisane również przez Polskę we wrześniu 1945. Dz.U. 1947 r., nr
63, poz. 367.
>>8 Ibidem.
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Minęło 130 dni procesu, a ludobójstwo nie zostało ani razu
wymienione na norymberskiej sali rozpraw. Podczas gdy Lauterpacht miał miejsce przy stole brytyjskich oskarżycieli, Lemkin, odsunięty w cień przez Jacksona, był zmuszony śledzić
przesłuchania na odległość, ze Stanów.
Zaczął słać listy – do polityków, dziennikarzy, dyplomatów.
W tajemnicy przed Jacksonem wybrał się w podróż do Norymbergii, gdzie osobiście przekonywał osoby zaangażowane
w proces o konieczności włączenia ludobójstwa do zarzutów.
Uważał, że pojęcie zbrodni przeciwko ludzkości nie uwzględnia całego zakresu przestępstw popełnionych przez nazistów. Dla Lemkina, specjalisty od prawa karnego, najważniejszy w oskarżeniu był motyw. Zgadzał się z Lauterpachtem, że
morderstwo jednego człowieka jest zbrodnią straszną i każde
życie powinno być chronione przez prawo. Ale miliony Żydów
nie były mordowane tylko za to, że są ludźmi, ale za to, że należą do pewnej konkretnej grupy etnicznej i wyznaniowej. Albert Speer, Rudolf Hess, Hans Frank, Alfred Rosenberg, Hermann Göring, Joachim von Ribbentrop, którzy nie ukrywali się
ze swoim antysemityzmem, nie odpowiadali przez Trybunałem za morderstwo przypadkowych ludzi.
Genocide padło na norymberskiej sali rozpraw po raz
pierwszy z ust brytyjskiego prawnika Maxwella Fyfe’a, asystenta Hartleya Schawcrossa. Fyfe podczas przesłuchania Konstantina von Neuratha, protektora Czech i Moraw z ramienia
NSDAP, zapytał oskarżonego, czy wie, że postawiony jest mu
zarzut ludobójstwa. Neurath, odpowiedzialny za morderstwa
członków czeskiej inteligencji, nie umiał odpowiedzieć na pytanie, więc Fyfe wyjaśnił, że chodzi o eksterminację grup rasowych i narodowych.
Kolejny raz słowo wymówił w imieniu swojego klienta
obrońca Alfreda Rosenberga, skrajnego antysemity, który zasiadł na ławie oskarżonych za stworzenie pseudonaukowych
podstaw nazistowskiej teorii rasy. Obrońca oświadczył, że praca Rosenberga na rzecz NSDAP miała wyłącznie charakter badawczy i że oskarżony, jak sam powiedział, nie jest génocidaire – ludobójcą.
Później słowo Lemkina było wymawiane na sali jeszcze kilkakrotnie przez brytyjskich, francuskich i sowieckich oskarżycieli.
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Lauterpacht
Kiedy proces dobiegał końca, Lauterpacht sporządził szkic
mowy końcowej dla Hartleya Showcrossa, głównego oskarżyciela ze strony Wielkiej Brytanii. Ponad siedemdziesięciostronicowy tekst mówił dużo o potrzebie ustanowienia prawa
międzynarodowego chroniącego prawa i wolności każdego
człowieka, ale niewiele o zbrodniach Hitlera i eksterminacji
Żydów. Lauterpacht w ogóle nie wspomniał też o zbrodniach
przeciwko innym narodom, jednak nie dlatego, że uznawał je
za mniej istotne. Starał się, by ostatnie wystąpienie Wielkiej
Brytanii było możliwie najbardziej pragmatyczne, pozbawione
osobistych odniesień i emocji – tak, by mogło później posłużyć
w tworzeniu nowych międzynarodowych standardów. Zachowanie profesjonalnego dystansu musiało być niewyobrażalnie
trudne. Zwłaszcza po wysłuchaniu zeznań świadków opowiadających o zbrodniach w gettach, obozach, również we Lwowie, kiedy wiedział już, jak zginęli jego rodzice i rodzeństwo.
Showcross w swoim wystąpieniu wykorzystał ostatecznie
kilkanaście stron ze szkicu Lauterpachta. Opisując zbrodnie
Hansa Franka posłużył się pojęciem Lemkina – genocide, którego sam Lauterpacht oczywiście nie wymienił w swoim tekście.
Po ogłoszeniu wyroku 1 października 1946 roku zbrodnie
przeciwko ludzkości stały się oficjalnie częścią międzynarodowego prawa wojennego. Lauterpacht wrócił do Cambridge,
gdzie kontynuował swoje badania nad prawem międzynarodowym i ochroną praw człowieka. W 1955 roku został sędzią
Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości ONZ z ramienia Wielkiej Brytanii. Rok później otrzymał tytuł szlachecki.
Zmarł w 1960 roku. Do dzisiaj na Uniwersytecie w Cambridge
działa założone przez jego syna, Elihu, Lauterpacht Centre prowadzące badania nad prawem międzynarodowym.
Lemkin
Choć świat usłyszał o ludobójstwie, Lemkin był zdruzgotany
wyrokiem Trybunału, który nie uwzględnił genocide w swoim
orzeczeniu i wyłączył z procesu nazistowskie zbrodnie popełnione przed wojną. Dzień ogłoszenia wyroku nazwał „najczarniejszym” w swoim życiu.
Kilka tygodni później Zgromadzenie Ogólne ONZ uznało, że
zbrodnie wymienione w Karcie Międzynarodowego Trybunału

Wojskowego – w tym zbrodnie przeciwko ludzkości – powinny być częścią ogólnego prawa międzynarodowego. Członkowie ONZ stwierdzili także, że częścią tego prawa powinno
być również ludobójstwo, które jest zbrodnią wojenną. Lemkin otrzymał więc szansę na włączenie swojej teorii do prawa. Przez kolejne dwa lata pracował nad projektem traktatu,
przyjętego ostatecznie przez ONZ w 1948 roku jako Konwencja
w Sprawie Zapobiegania i Karania Zbrodni Ludobójstwa. Później, niemal do końca swojego życia, zabiegał o to, by konwencję podpisało jak najwięcej państw, nigdy nie znajdując jednak
poparcia dla swojej teorii u Lauterpachta.
Lemkin zmarł w 1959 roku w Nowym Jorku. Od 1950 do
1959 roku był dziesięciokrotnie nominowany do Pokojowej
Nagrody Nobla9. Obecnie sygnatariuszami jego konwencji jest
niemal 150 krajów na całym świecie, a jej postanowienia były
wykorzystane w procesach dotyczących ludobójstwa w Rwandzie i Serbii.
>>9 Dane pochodzą z bazy Fundacji Nobla dostępnej na stronie nobelprize.org (data dostępu: 18.08.2017).

Renata Łukaszewska, Two definitions of Annihilation. A conflict between Rafał Lemkin and Hersch
Lauterpacht
The article presents history of establishing two concepts of
international law, described by a British lawyer Philippe Sands
in his latest book. The first term – crimes against humanity –
it is mass murders of civilians, was created by Hersh Lauterpacht and assumed legal protection of each single life. Another term, genocide, it is a crime of people’s extermination
because of their group belonging, was created by Rafał Lemkin who claimed that whole social groups, varied with respect
to nationality, ethnic origins or religion should be protected.
Both terms were introduced during II World War and were
aimed at pressing charges against Nazi criminals. Though only
crimes against humanity were listed on the indictment in the
Nuremberg trial. Both Luterpacht and Lemkin claimed that
their concepts are contradictory on the grounds of the theory
of law. None of the lawyers has ever supported the attempts
of the other to introduce the competitive term into the international law.
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PRZEMOC W LABORATORIUM „MIKROFIZYKI WŁADZY”:
MARKA PIWOWSKIEGO I JANUSZA GŁOWACKIEGO REJS
Krzysztof Obremski



Tak naprawdę jedynym bohaterem komedii Piwowskiego jest mikrospołeczność, która zawiązała się na
statku.
Maciej Łuczak, „Rejs”1



[…] wiele scen filmu Piwowskiego, także scen komicznych, realizuje okrutny, upiorny spektakl
z udziałem maltretujących i maltretowanych.
Marek Hendrykowski, „Rejs”2

Podniesienie trapu łączącego statek wycieczkowy z toruńskim nadbrzeżem Wisły można porównać do zamknięcia bram
koszar za przybywającymi do jednostki wojskowej poborowymi, którzy tak jak w koszarach, tak też na pokładzie stanowili
zróżnicowaną społeczność: przez pomost łączący pokład i stały ląd dosłownie marszowym krokiem przeszedł jedynie Wuefmen, natomiast przynajmniej poważna część reszty pasażerów już przypominała tych, których zawodowi żołnierze
pogardliwie określają słowem „cywilbanda”. Za postrzeganiem
wycieczkowej rekreacji jako swoistego szkolenia rekrutów
przynajmniej wstępnie przemawiają dwa argumenty: sprawa
zamiany łóżka oraz nauka kroku marszowego.
Zdawałoby się, że doprawdy niepodobna zrozumieć, dlaczego pytanie Sidorowskiego o zamianę już przezeń zajmowanego łóżka na o wiele wygodniejsze wolne łóżko stojące w tej samej kajucie wprawiło Kaowca w taką konfuzję, że
odpowiedział nielogicznie: „właściwie można się zamienić, to

>>1 M. Łuczak, „Rejs”, szczególnie nie chodzę na polskie filmy, Warszawa
2002, s. 49.
>>2 M. Hendrykowski, „Rejs”, Poznań 2005, s. 63.

znaczy… nie można. Chyba tak”3. Trudno zasadnie domniemywać, czy ten już odbył dwuletnią zasadniczą służbę wojskową (ówcześnie obowiązkową): z jednej strony jego wiek
wskazywałby na to, że miał ją już za sobą, z drugiej strony nawet sam sposób, w jaki wszedł na pokład, pozwala przyjąć, że
skutecznie od niej uchylał się. Jakkolwiek byśmy domniemywali (krótkie włosy Kaowca wskazywałyby na to, że niedawno
wyszedł z wojska?), to właśnie ogólnowojskowy kult porządku
może wyjaśnić, dlaczego na pytanie Sidorowskiego Kaowiec
nie mógł po prostu odpowiedzieć twierdząco. Ponieważ nawet, zdawałoby się, doprawdy bezproblemowa zamiana łóżek,
wymagająca jedynie przeniesienia pościeli, byłaby poważnym
naruszeniem już ustanowionego porządku4.
Także pokładowa nauka kroku marszowego pełniejszy
sens zyska nie tylko wyłącznie jako komiczne zderzanie się
pokracznych „poborowych” (Filozof! Poeta!) z doprawdy elementarną musztrą5 (ostatecznie to właśnie Marek Piwowski
>>3 Czy jest to jedna z „logik o wielu wartościach” (M. Łuczak, op. cit.,
s. 28)? Relatywizm jako świadomość względności prawdy we współczesnym świecie to nadinterpretacja tego, co najprawdopodobniej pozostawało filmowym pogłosem ówczesnej dialektyki marksistowsko-leninowskiej
filozofii (z jej prawem jedności przeciwieństw).
>>4 W 1978 r. odbywałem roczną służbę wojskową w Szkole Oficerów Rezerwy. Po niej trafiłem do pułku czołgów, stamtąd zostałem wysłany na
poligon w Drawsku Pomorskim i na własne oczy mogłem zobaczyć rejsopodobną sytuację: pierwszego dnia oddziały przybyłe z różnych jednostek
ustawiały łóżka w namiotach, następnie specjalna komisja „łóżkowa” oficerów przeszła po namiotach i wskazała to ustawienie łóżek, według którego miały być przestawione wszystkie pozostałe. Widziałem również jak jesienią, tuż przed przybyciem inspekcji, dowódca jednostki nakazał zerwać
wszystkie jeszcze wiszące na drzewach liście, aby żaden nie leżał na trawniku.
>>5 Inne rejsopodobne wspomnienie z LWP (konkretnie: Ośrodka Szkolenia Wojsk Lądowych im. Rodziny Nalazków w Elblągu). Poborowi ćwiczyli krok marszowy. Obok placu w samochodzie przejeżdżał sam dowódca
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będzie reżyserem filmu Krok – 1997 r.), lecz również, a może
nawet przede wszystkim, w kontekście tego, co w dziele Michela Foucaulta Nadzorować i karać. Narodziny więzienia stanowi materię rozdziału opatrzonego tytułem Dyscyplina.
Maszerowanie pasażerów to nie tylko swoista forma rekreacji fizycznej:
Lejtmotywem całego filmu były właśnie zbiorowe marsze
po pokładzie, odbywające się w rytm wojskowej muzyki.
W ten sposób chciałem zobrazować tezę, że nasz system
coraz bardziej zmierza w kierunku militaryzacji. Hipoteza
ta okazała się jak najbardziej prawdziwa. Potwierdziła się
dziesięć lat później, w momencie wprowadzenia stanu wojennego6.

Musztra była, jest i pozostanie „produkcją”:
Druga połowa XVIII wieku: żołnierz zostaje czymś, co można wyprodukować. Z nieforemnego ciasta, z nieporadnego
ciała zrobiono odpowiadającą zapotrzebowaniom maszynę; wytresowano, krok po kroku, zachowanie; zaplanowany przymus powoli wnika w każdą część ciała, opanowuje
je, nagina całość, nadaje mu nieustanną gotowość i znajduje przedłużenie w automatyzmie nawyków. […] Dyscyplina wzmaga siły ciała (w ekonomicznym sensie użyteczności) i zarazem osłabia te siły (w politycznym sensie
posłuszeństwa)7.
OSWL. Zobaczył, jak jeden z rekrutów maszerował doprawdy pokracznie
(tzn. jednocześnie wysuwał do przodu ręce i nogi). Dowódca rozkazał zatrzymać samochód, wyszedł z niego i krzyknął: „Wiaderski!” (dowódca Szkoły Oficerów Rezerwy). Ten podbiegł, zameldował się i został (eufemizm!)
skrytykowany. Zaledwie dowódca OSWL odjechał, porucznik Wiaderski
krzyknął: „Krajewski!” (dowódca kompanii). Analogicznie: ten podbiegł, zameldował się i został (eufemizm!) skrytykowany. Następnie porucznik Krajewski krzyknął: „[Kowalski – tego nazwiska już nie pamiętam]!” (pomocnik dowódcy plutonu – już nie żołnierz zawodowy, lecz sorowiec). Również
ten podbiegł, zameldował się, po czym został (eufemizm!) skrytykowany.
Następnie wydał rozkaz: „Pluton! W dwuszeregu zbiórka!”. Poborowi stanęli
karnie, po czym zostali zapytani: „A kogo ja mam opierdolić?”.
>>6 Słowa Marka Piwowskiego cyt. za: M. Łuczak, op. cit., s. 86–87.
>>7 M. Foucault, Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, przeł. T. Komendant, Warszawa 1998, s. 131–134.
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Poniekąd jeszcze gorzej niż w koszarach działo się na pokładzie wycieczkowego statku: jeśli rekreacja pod kierunkiem Kaowca oraz Wuefmena miała wzmacniać efekty pracy zawodowej ludu pracującego miast i wsi (znamienne hasło z nadbrzeża:
„Pracujesz na lądzie, wypoczywaj na wodzie”), to tym bardziej
nic dziwnego było w tym, że gospodarki państw wspólnoty socjalistycznej ogólnie nazwano „gospodarką niedoboru”.
W wycieczkowych realiach i sporadyczna przemoc fizyczna (dupnik8), i praktykowana przez duet Kaowiec – Wuefmen
przemoc psychiczna nie muszą być postrzegane wyłącznie jako
wyraz ich osobistych dewiacji (sadyzm?), można bowiem obie
formy przemocy postrzegać w kontekście tradycji stanowionej sprzężeniem zwrotnym prawdy i tortur. Powszechnie jest
przyjmowane, że to starożytnym Grekom należy zawdzięczać
filozoficzne dopracowanie kategorii „prawdy” – kłopot jednak
wiąże się z tym, że jak dowiodła Page duBois (książka Torture
and Truth – New York 1991), „wyobrażenie prawdy, sposoby
dochodzenia do wiedzy prawdziwej oraz odróżnianie prawdy
od fałszu kształtowały się w starożytnej Grecji w bliskim związku z sądowo zinstytucjonalizowaną praktyką torturowania niewolników”9. Jednym z następstw takiego stanu rzeczy staje się
ta konstatacja: „częścią naszego dziedzictwa przejętego od Greków, częścią naszego rozumienia idei «prawdy» i jej jednolitości
(unitary) jest i to, że prawda w ostatecznym rozrachunku może
być uzyskana dzięki torturowaniu”10. Tak więc w ustroju niewolniczym prawda była wydobywana z tych, którzy nie należeli do
wspólnoty ludzi wolnych – analogicznie można powiedzieć, że
w wycieczkowej społeczności ludźmi wolnymi pozostawali jedynie Kaowiec oraz Wuefmen, zaś wszyscy inni pasażerowie to
jedynie materia ich działań – tym przypominali niewolników.
Sędzia (z jego dowodzeniem zasadności wyrzucenia Mamonia
z rady rejsu) pozostawał postacią dwoistą: jako sprzymierzeniec
>>8 „[…] Stanisław Tym i Andrzej Dobosz klepią się po tyłkach, zgadując,
kto kogo uderzył. Zirytowane władze kazały wyciąć tę scenę, bo nie wiadomo, kto kogo bije w dupę. Piwowski i Głowacki interweniowali u samego ministra, który po namyśle przysłał depeszę: «Przywrócić scenę dupnika.
Minister Kultury i Sztuki»”. A. Saramonowicz, „Rejs”, [w:] W. Orliński, A. Saramonowicz, Swojskie absurdy, „Gazeta Wyborcza” 1999, nr 274, s. 31.
>>9 A. Zybertowicz, Przemoc i poznanie. Studium z nie-klasycznej socjologii
wiedzy, Toruń 1995, s. 238.
>>10 Ibidem, s. 239.

Kaowca – sprawca przemocy, jako jeden z ćwiczących krok
marszowy – ofiara przemocy Wuefmena. Tym samym unaoczniał, jak społeczne role sprawcy przemocy i jej ofiary mogły łączyć się w jednej postaci. Podobnie było w skali stanowionej
całą wycieczkową społecznością: pasażerowie zarazem „produkowali” i „konsumowali” własną przemoc.
Na pokładzie władzę z czasem coraz bardziej absolutną
zdobywało dwóch uzurpatorów – przy znikomym sprzeciwie pasażerów (opierający się nauce kroku marszowego Filozof, śpiący w kajucie Sidorowski, siłą przymuszony do uczestniczenia w zgaduj–zgaduli staruszek, Mamoń i napis „Głupi
kaowiec”). Kaowca i Wuefmena dzieliła jednak istotna różnica: władza pierwszego była „instytucjonalna” (nadana mu na
podstawie zatrudnienia przez Kapitana), a władza drugiego to władza swoiście „ludowa” (Wuefmen pochodził z „ludu”
i jego działalność była legitymizowana wszak niewymuszanym przemocą fizyczną podporządkowaniem się pasażerów:
zaledwie krótka wypowiedź na zebraniu wybierającym radę
rejsu oraz gimnastyczne popisy pozwoliły mu zniewolić męską część wycieczkowej społeczności). Obydwu połączyła paradoksalna relacja niezgodnej zgodności: władza Kaowca była
jedynie pozornie praworządna, gdyż wzięto go za kogoś, kim
wszak nie był – władza Wuefmena nie była mu jakkolwiek
dana, a jednak poniekąd legitymizowało ją podporządkowanie się jej przez męską część wycieczkowej społeczności. Jednego i drugiego „ducha poruszyciela” między innymi różniło to, że w pierwszym wymowa przeważała nad mową ciała,
w drugim było odwrotnie.
W procesie zniewalania wycieczkowej społeczności obydwaj uzurpatorzy swoimi działaniami unaocznili, jak umiarkowana może pozostawać przemoc fizyczna wobec przemocy
psychicznej: dupnik i wyniesienie opierającego się udziałowi w zgaduj-zgaduli pasażera to jakże niewiele wobec nie-fizycznego oddziaływania. Rzecz nie tylko w sile przekonywania obydwu uzurpatorów i zarazem podporządkowywania
się im, może nawet czymś istotniejszym dla zrozumienia ich
przemożnej władzy był nie tyle nawet brak zdecydowanego oporu (Sidorowski tłumaczył się z nieobecności na próbie;
napis „Głupi kaowiec” sam siebie unieważnił jako dziełko męskiej ręki w damskiej toalecie), ile własne zaangażowanie się

wycieczkowej społeczności w zniewalające ją działania (kuriozalna piramida z męskich ciał).
Obydwaj uzurpatorzy do czasu bezkolizyjnie współdziałali i sukcesywnie coraz pełniej zniewalali wycieczkową mikrospołeczność – dopiero finalna maskarada pozwoliła dostrzec,
że bez reszty przegrali: w nocnej ciemności nie słychać śpiewu
kobiecego chórku, nie widać piramidy męskich postaci, jedynie przerażali koszmarni przebierańcy – zarazem niemi i wymowni w ich upiornym wyrazie twarzy oraz nienaturalnych
ruchach marionetek. Czymże bowiem był finalny taniec? Jednocześnie nie tyle zwieńczeniem czy tylko zakończeniem pracy
kulturalno-oświatowej oraz nauki układów gimnastycznych,
ile też ich przekreśleniem, wszak podopieczni uzurpatorów
wykazali się tak daleko podążającą inwencją, że można mówić
o „przedobrzeniu”: poszli o wiele dalej, niż było to zaplanowane przez Kaowca oraz Wuefmena. Tym samym finalne widowisko artystyczne stało się zaprzeczeniem ich zamierzeń oraz
działań. Zarazem Sędzia pozostał kimś dwoistym: swoją prawniczą kompetencją współdyscyplinował wycieczkową społeczność, aby samemu najwyraziściej spośród wszystkich stać się
ofiarą własnej przemocy – w ostatniej scenie już nie ma Kaowca ani Wuefmena, on zaś upiornie współuczestniczył w tańcu postaci przypominających marionetki.
Paradoksalnie: sama przemoc psychiczna dwóch uzurpatorów, Kaowca i Wuefmena, przy jedynie wszak tylko incydentalnej przemocy fizycznej, pozwoliła im bez reszty zniewolić wycieczkową społeczność, zaś finalne odrzucenie ich
władzy w końcowym tańcu przebierańców miało coś z wyboru między dżumą a cholerą: wyzwoliwszy się spod władzy
samozwańczych dyktatorów, dotąd jednak żywe postacie pasażerów teraz były już tylko marionetkami. Znamienna dla
przemocy szkoda, jaką poszczególnym pasażerom wyrządzili
Kaowiec i Wuefmen, finalnie i zarazem najpełniej wyraziła się
właśnie w tym, że niezależnie od sympatii czy też przeważnie
antypatii, jaką poszczególni pasażerowie mogą wywoływać,
w ostatniej scenie wszyscy oni już nie byli ‘postaciami’, lecz
tylko ‘marionetkami’ – wyzwolonymi spod władzy ich twórców. Ta dehumanizacja to następstwo działania przemocy,
która – co gorsza – nie pochodziła z zewnątrz (żadnej inwazji
jakichkolwiek ‘innych’ czy ‘obcych’ na pokład statku nie było),
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lecz z wnętrza wycieczkowej społeczności. Po prostu znamienna dla letniego wypoczynku aura z czasem coraz pełniej zaczynała odsłaniać swe ciemne i zarazem skrywane strony, począwszy od słów Mamoniowej: „Nikt tu nikogo pod pistoletem
nie zatrzymuje, wprost przeciwnie, ja tu siedzę z prawdziwą
przyjemnością” – słowa te zabrzmiały niczym deklaracja masochistycznego samozniewolenia, zaś następująca po nich
wymiana spojrzeń Mamoniów mogłaby być ilustracją formuły „człowiek człowiekowi wilkiem”. Spojrzeń nie dopełnionych
jakimkolwiek słowem, a zarazem jakże wymownych.
Należy sformułować pytanie o relacje między intencjami Kaowca i Wuefmena a następstwami ich działań. Obydwu uzurpatorom trudno przypisać świadomość tego, że krzywdzili wycieczkową społeczność, jeśli zaś nawet bywali świadomi tego, że
ich działania napotykają opór pasażerów, to zapewne kierowali
się tą zasadą realnego socjalizmu, którą najwyraziściej zwerbalizował… Kim Ir Sen: „Masy nie mogą rozeznać dokładnie, kto
broni ich interesów, a kto im szkodzi”11. Tę zasadę Piotr Wierzbicki nazwał „aksjomatem rezerwy ostatecznej”, który brzmiał:
„działanie władzy skierowane pozornie przeciw ludowi, przeciw
interesom ludu jest w istocie działaniem w imię ludu, w obronie jego prawdziwych interesów”12. Ta zasada mogła rozwiewać
ewentualne wątpliwości uzurpatorów, a przynajmniej Kaowca, wszak w jego optymistycznym rozumieniu smutnej piosenki pełnym głosem zwerbalizował takie rozumowanie, o którym
autor Struktury kłamstwa napisał: „Pod parasolem logiki dialektycznej kłamstwo czuje się jak u pana Boga za piecem”13.
W pokładowym laboratorium „mikrofizyki władzy”14 zamiast wyraźnego przeciwstawienia dwóch stron (sprawców
przemocy i jej ofiar) niezmiennie widzimy stan przenikania się
– szczególnie w postaci Sędziego. Wycieczkowa społeczność
coraz szerzej i głębiej stawała się ogarnięta tym zboczeniem,
jakie jest znane pod nazwą „sadomasochizm”. Od samozniewalającej deklaracji Mamoniowej aż po finalny bal przebierańców narastały okrucieństwo i radość tych, którzy w rozmaitych
Cyt. za: P. Wierzbicki, Struktura kłamstwa, Warszawa 2009, s. 34.
Ibidem.
Ibidem, s. 26.
Por. A. Banasiak, Michel Foucault – mikrofizyka władzy, „Literatura na
Świecie” 1988, nr 6, s. 330–338.

>>11
>>12
>>13
>>14
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proporcjach byli zarazem sprawcami przemocy i jej ofiarami.
Z jednej strony emocjonalnie zimny czy raczej lodowaty Sędzia i doktrynerski Poeta z jego ponowieniem doktryny poezji
realizmu socjalistycznego, z drugiej Śpiewak – jako element
kuriozalnej piramidy radośnie zakładający sobie czyjąś nogę
na swoje ramiona, w czym było więcej masochizmu niż jakiejkolwiek kultury fizycznej. Przeciwstawianie winnych i niewinnych byłoby o tyle iluzoryczne, o ile każdy mógł być zarazem
sprawcą przemocy i jej ofiarą – różnice dotyczyłyby jedynie
świadomości czynionego zła i zakresu osobistego zaangażowania w jego szerzenie. Czy owa świadomość w ogóle pojawiała
się? Co najwyżej wyjątkowo – należy pamiętać o doprawdy tępym wyrazie twarzy Kaowca rzucającego samozatapialne koło
ratunkowe (byłby ten gag nawiązaniem do udzielonej Czechosłowacji „bratniej pomocy” w 1968 r.?).
O wyraziste przeciwstawianie winnych i niewinnych tym
trudniej, że pokładowa przemoc nie miała jakichkolwiek zniewalających wycieczkową społeczność atrybutów – żadnych
insygniów czy formuł: Kaowcowi władza była powierzona
przez Kapitana z trudem czytającego krótki tekst schowany
w czapce, zaś Wuefmen sam ją sobie zdobył swą gimnastyczną sztuką. W finalnej scenie wycieczkowy lud pracujący miast
i wsi wyzwolił się i przekreślił działania obydwu uzurpatorów,
wszak przygotowywane przez nich „tańce z pokazami artystycznymi” nie okazały się tym, co zamierzali. Happy end?
Przeciwnie: wśród przebierańców rozpoznajemy już nie ‘postacie’, lecz tylko ‘marionetki’.
W laboratorium „mikrofizyki władzy” przemoc nie została zinstytucjonalizowana (nawet PRL jakby zaginął gdzieś na
brzegach Wisły), jednocześnie okazuje się czymś, co w pełnej postaci lub tylko cząstkowo skrywało się bodaj w każdym
członku wycieczkowej społeczności – wyraziściej w mężczyznach niż w kobietach (nauka kroku marszowego i układy
gimnastyczne mocniej dyscyplinowały niż próba piosenki kobiecego chórku). Współudział ofiar przemocy w jej stosowaniu
wobec samych siebie co prawda bywał nieświadomy (Poeta?)
lub świadomy (Filozof?), ale dany bodaj wszystkim członkom
wycieczkowej społeczności – nawet Mamoń przemoc poniekąd usankcjonował swoim wszak przyzwalającym podporządkowaniem się wyrokowi sądu działającego w trybie zaocznym.

Wycieczkowa społeczność to przedmiot studium przemocy
w postaci klinicznej (patologicznej). Przemocy współtworzonej
przez pojedyncze postacie, nieprzesłoniętej aparatem przymusu,
własnością środków produkcji czy różnicami statusów społecznych, by już o materii światopoglądowej nawet nie wspomnieć.
Przejście po trapie było niczym przekroczenie bramy nie tylko
koszar, lecz również więzienia. W nim początkowo wszyscy pasażerowie stawali równi – wyłączywszy jednak tych dwóch, którzy przyszli „Służbowo!”. Najwymowniejsze było nie samo słowo
siłą rzeczy przywołujące Służbę Bezpieczeństwa, lecz zwycięski
krok obydwu pasażerów na gapę. Tak pokład zdobywała władza tożsama z przemocą, tymczasem jeszcze ucieleśniona tylko dwoma pasażerami. Z czasem sieć relacji współtworzących
sprzężenie zwrotne władzy i przemocy zaczynała poszerzać się,
by w zróżnicowanym tempie zniewalać coraz dłuższymi i mocniejszymi łańcuchami mikrospołecznych zależności: porozumiewanie się z jednymi jakby siłą rzeczy było zarazem wymierzone w drugich, przy czym przeciwstawianie sprawców przemocy
i jej ofiar stawało się coraz trudniejsze, a może nawet iluzoryczne. W świecie wycieczkowej społeczności władza i przemoc były
wręcz rozpraszane zarówno w wymiarze pionowym (Kaowiec
i Wuefmen – pasażerowie), jak też poziomym (Sędzia – Poeta
– Filozof – Śpiewak Józio – Mamoń – Śpiewak). Sprawowanie
władzy i podporządkowywanie się jej, a tym samym stosowanie
przemocy i bycie jej ofiarami pozostawało jedynie kwestią proporcji, nie zaś zero-jedynkowej alternatywy.
W rejsowej „mikrofizyce władzy” mechanizmy społeczne
przypominają walec, który niczym nieprzemożona siła ugniata i zrównuje wszystkich do jednego poziomu – niezależnie
nawet od sił ewentualnego sprzeciwu. Co może najstraszniejsze: w Nadzorować i karać władza i wiedza to siły współdziałające, natomiast w świecie przedstawionym Rejsem o wiedzy
tak dalece trudno mówić, że zamiast niej siłą sprzymierzoną z władzą jawi się zwykła głupota najszerzej rozumianego
ludu pracującego miast i wsi – od Sidorowskiego (przedstawiciela klasy robotniczej?) przez Filozofa i Poetę (przedstawicieli inteligencji pracującej) aż po Kaowca i Wuefmena z ich
nieznanym statusem społecznym. Rzecz jednak zawiera się nie
tyle w PRL z jej realnym socjalizmem (Rejs był „wyrafinowaną

satyrą na siermiężną rzeczywistość gomułkowskiego PRL-u”15), ile w tym, co najogólniej można nazwać potęgą demagogii: w wycieczkowym laboratorium „mikrofizyki władzy” tę
współtworzyła nie elitarna wiedza, lecz powszechna głupota.
Wycieczka ludu pracującego miast i wsi coraz pełniej stawała się charakteryzowana dyscypliną koszar czy więzienia16
– doprawdy naturalna rodzajowi ludzkiemu przemoc psychiczna jedynie sporadycznie była wspomagana przemocą fizyczną,
a instytucja państwa z jego prawem oraz aparatem przymusu to
już coś niekoniecznego. Uwiecznione filmową kamerą doświadczenie w laboratorium „mikrofizyki władzy” nakazuje przyjąć:
przemoc wymaga od człowieka jedynie drugiego człowieka i takiego ograniczenia przestrzeni, które nie pozwoli mu schronić się
przed jej zasięgiem. Cytadele bądź choćby więzienia o złagodzonym rygorze odbywania kary są niepotrzebne – wystarczy nawet pokład wycieczkowego statku i niemożność zejścia na ląd.
W najgłębszym swoim wymiarze Rejs jest filmem dokumentującym działanie przemocy – mikroświat „tu i teraz”,
zdawałoby się jedynie wycinkowy, to zarazem świat „wszędzie
i zawsze”. Unaoczniana wycieczkową społecznością „mikrofizyka władzy” prowadzi do „makrofizyki władzy” – o wymiarze
nawet szerszym niż realny socjalizm i PRL:
Historycy idei chętnie przypisują filozofom i prawnikom
XVIII wieku sen o społeczeństwie doskonałym; istniał również wojskowy sen o społeczeństwie; jego zasadniczym
punktem odniesienia nie był stan natury, ale starannie dopasowane do siebie tryby wielkiej machiny; nie umowa
społeczna, ale nieustanny przymus; nie prawa człowieka;
ale wzrastająca tresura; nie wola powszechna, ale automatyczna podatność17.

Osiemnastowieczny sen o społeczeństwie doskonałym? Jego ziszczeniem się w Polsce rozciągającej się na obu
>>15 A. Saramonowicz, op. cit., s. 31.
>>16 „Rocznica [urodzin] Kapitana staje się celem wzniosłym, z założenia
dobrym, zmuszającym do zaangażowania, jak i skłaniającym do poddania
się dyscyplinie wewnątrzgrupowej. […] Należy dodać, że ów cel nadrzędny, cel dobry uprawomocnia użycie przemocy”. K. Dabert, Świat chaosu czy
chaos świata, „Kwartalnik Filmowy” 1997, nr 18, s. 41–42.
>>17 M. Foucault, op. cit., s. 164.
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brzegach Wisły miała być „świetlana przyszłość” komunizmu.
Tymczasem jednak to realny socjalizm pozostawał etapem
wiodącym ku spełnieniu się komunistycznego snu. Wyrywaniem PRL z owego snu był najpierw Marzec 1968, a następnie
Grudzień 1970. Rejs zaś realizowano w 1969 roku.
Trudno o jednoznaczność ocen, tym bardziej, że oko kamery
filmowej ma coś z panopticonu: to medium konstytuujące grę
widzialności i niewidzialności pojedynczych pasażerów, uwięzionych nie w celach, lecz w kajutach wycieczkowego statku
i obserwowanych na jego pokładzie – swoistym „spacerniaku”,
nieogrodzonym więziennym murem. Kamerę filmową i panopticon połączyły ich prewencyjne funkcje: ona i on zawczasu powinny powstrzymywać człowieka przed złem.
Jakże znamienny może być zapewne jedynie przypadkowy
zbieg okoliczności: w Rejsie miejscem wyruszenia wycieczki
był Toruń. Doprawdy mniejsza o to, że jeden z inicjalnych dialogów Rejsu:
– Bardzo przepraszam, ale ja [Gapowicz z aparatem fotograficznym] jestem nietutejszy tutaj i trochę się zgubiłem.
Do śródmieścia prosto?
– Prosto.

to postawienie topografii miasta na wspak (śródmieście
pozostawało na prawym, a więc przeciwnym niż ten wskazany
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brzeg Wisły). Znamienne bowiem może być to, że w samym
centrum Torunia stoi zbudowany w drugiej połowie XIX stulecia tzw. okrąglak. Więzienie niegdyś idealne (Jeremy Bentham
i panopticon), w którego kolistym wnętrzu strażniczą wieżę
zastąpiły schody (wbudowane w nie pomosty ułatwiały permanentną obserwację widocznych za kratami więźniów osadzonych w celach bez drzwi – te dopiero później wstawiono).

Krzysztof Obremski, Violence in a laboratory of “Microphysics of power”: Marek Piwowski and Janusz
Głowacki’s Rejs
Lifting of the gangplank joining a cruise ship with Toruń
quay of Vistula can be compared with closure of gates behind
recruits arriving at a military unit. On board, more and more
absolute power was taken by the two usurpers: Kaowiec and
Wuefmen. In the “microphysics of power” laboratory, instead
of explicit opposing of the two sides (the culprits and victims
of the violence) one can constantly observe a state of penetration – especially in the Judge. Immortalized by the movie camera experiment in laboratory of “microphysics of power” imposes the following assumption: violence requires from
a man only another man and such a limitation of a space
which will not let him hide from it.

ŚMIERĆ I UTRATA JAKO KULTUROWE TABU I ŹRÓDŁO TRAUMY,
W ODNIESIENIU DO SERIALU THE LEFTOVERS (POZOSTAWIENI)
Hanna Kowalska

Społeczne mechanizmy śmierci i utraty
Pisząc o traumie, Mark Seltzer dąży do zniwelowania dychotomii kształtujących się na płaszczyźnie pomiędzy prywatnym a publicznym oraz przede wszystkim ich naturalną
konwergencją, która zdaniem Seltzera tworzy publiczną dysfunkcję. „Patologiczną sferę publiczną przenikają w każdym
punkcie niejasne i zmienne związki między jednostkowością
i prywatnością podmiotu z jednej strony, a zbiorowymi formami przedstawienia, prezentacji i świadectwa z drugiej. Na linii
tych powiązań trauma pojawia się jako punkt przecięcia tego,
co «psychospołeczne». […] Pojęcie traumy funkcjonuje zatem
nie tylko jako swego rodzaju przełącznik między porządkiem
cielesnym a psychicznym. To także punkt przełącznikowy między tym, co jednostkowe i zbiorowe, między prywatnym i publicznym porządkiem rzeczy”1.
Przywołany mechanizm jest bardzo dobrze widoczny w Pozostawionych (tytuł oryginalny: The Leftovers – co należy przetłumaczyć jako „resztki”), serialu Damona Lindelofa produkowanego w latach 2014–2017 przez stację HBO i powstałego
na kanwie powieści Toma Perroty pod tym samym tytułem.
Bohaterami obu historii są ludzie, którym pewnego dnia, dokładnie czternastego października, w niewyjaśnionych okolicznościach zniknął ktoś bliski. Przez trzy sezony twórcy serialu przyglądają się losom tych, którzy zostali opuszczeni,
zmuszeni mierzyć się z traumą wywołaną tym osobliwym
dramatem i zakłóceniami, które spowodował on w ich życiu.
Twórcy Pozostawionych, co należy podkreślić, przyglądają się
przede wszystkim konsekwencjom wydarzeń, niekoniecznie szukając przyczyn nagłego zniknięcia bliskich serialowych
bohaterów. W historii tej konfrontują się zarówno wymogi

i zachowania społeczne, jak i zwyczaje jednostek, zaś na ich
przecięciu konstytuuje się trauma o charakterze historycznym – zakotwiczona w zdarzeniu ulegającym klarownej
specyfikacji. Jak pisze Dominick LaCapra, „wydarzenia traumatyczne w doświadczeniu traumy historycznej można określić, podczas gdy trauma strukturalna nie jest wydarzeniem,
ale wywołującym niepokój warunkiem możliwości, wiążącym się z potencjalną traumatyzacją historyczną […]. Trauma jako doświadczenie mieści się w powtórzeniu wcześniejszego wydarzenia w późniejszym […]. Spóźniona czasowość
traumy i nieuchwytna natura druzgocącego doświadczenia
z nią związanego sprawiają, że rozróżnienie pomiędzy traumą
strukturalną a historyczną staje się problematyczne, choć go
nie unieważnia”2. W kontekście niniejszych rozpatrywań warto
również przywołać filozoficzną koncepcję traumy, którą Małgorzata Bielik-Robson odczytuje przez pryzmat czasowości.
„Zarówno u Heideggera jak Freuda pojęcie traumy jako nagiego wtargnięcia wymiaru czasowości odgrywa kluczową rolę:
jest ona momentem założycielskim a zarazem niszczącym dla
podmiotowości, która usiłuje wybrnąć z tej pierwotnej ambiwalencji na zasadzie kompromisu, tworząc autonarrację od
początku niepewną i naderwaną. Dlaczego kładę tak silny nacisk na czasowy charakter traumy? Ponieważ istotą traumy jest
to właśnie, że zawsze wydarza się «za wcześnie», jej rozumienie natomiast zawsze przychodzi za «późno»: ludzkie Ja istnieje w stanie desynchronizacji, w wiecznej kondycji opóźnienia,
kiedy nic nie dzieje się «w czas». Ten drugi, antykantowski model relacji podmiotowość–czas skupia się na aspekcie zaburzającym, jaki wprowadza temporalność: zamiast projektować
wizję pełnego dopasowania między dwiema obecnościami, Ja

>>1 M. Seltzer, Kultura rany, przeł. A. Rejniak-Majewska, [w:] Antologia

>>2 D. LaCapra, Trauma, nieobecność, utrata, przeł. K. Bojarska, [w:] Anto-

studiów nad traumą, wybór, wprow. i oprac. T. Łysak, Kraków 2015, s. 15.

logia studiów nad traumą, op. cit., s. 104.
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i świata, prezentującymi się w chwili «teraz», kładzie nacisk na
e f e k t o p ó ź n i e n i a , jaki wytwarza się między aktualnym stanem rzeczy, a nienadążającą za nim świadomością. Ta
dynamiczna formuła wprowadza napięcie między tym, co się
właśnie wydarza, a receptywną pojemnością podmiotu, pozostającego zawsze w n i e d o c z a s i e ”3.
W Pozostawionych Damon Lindelof portretuje społeczeństwo, które można by scharakteryzować jako zbiorowość na
krawędzi rozpadu, chcącą doświadczyć niepamięci, chcącą
żyć tak, jak żyła przed czasem emocjonalnej inercji. Lindelof
przygląda się społecznym mechanizmom na przykładzie wybranych jednostek, które nie potrafią sobie z dotykającą ich
traumą poradzić, a przede wszystkim właściwie jej rozczytać
– poprzez tak zainicjowany kontrast uruchamiają się zróżnicowane, często sprzeczne perspektywy – życia jednostki na
tle zbiorowości i życia zbiorowości na tle jednostki. Ta pierwsza bezsprzecznie cierpi, druga wydaje się dostosowywać do
„posttraumatycznego jutra”, a przynajmniej podejmować takie próby, wnikając systematycznie w tkankę codziennych rytuałów, udanie zagłuszających cierpienie i strach. Mechanizm
ten wzmacnia swoisty dysonans poznawczy, tym silniejszy,
jeśli widz uświadomi sobie, że społeczeństwo, które próbuje pokazać, iż przetrwało nienadszarpnięte w swojej strukturze, zakrzykując rzeczywistość, stanowi kolektyw zindywidualizowanych jednostek – mniejszych form odpornych, lub
lepiej, odporniejszych na obrządki i maskujące rytuały. Tych
samych jednostek, którym Lindelof przygląda się z ogromną
pieczołowitością, wytrwale sondując indywidualne słabości,
lęki czy emocjonalne krzywizny. Być może stąd bierze się przeświadczenie, że cierpienie bohaterów serialu pozostaje schowane, ukryte w zakamarkach dnia codziennego, pomiędzy
wypełniającymi go obowiązkami, jednak gdy tylko przyjrzeć
się wnikliwiej, rutyna dekonspiruje cierpienie. W tak sportretowanej codzienności temporalność jest szczególnie istotna,
bowiem to czas nadaje rytm zdarzeniom, ale także, co wyjątkowo cenne z narracyjnej perspektywy, nakreśla granice traumy, i tragedii. Lindelof rozpoczyna bowiem swą opowieść od
>>3 M. Bielik-Robson, Słowo i trauma: czas, narracja, tożsamość, „Teksty Drugie” 2004, nr 5, s. 25, http://rcin.org.pl/Content/52958/WA248_69020_P-I-2524_bielik-slowo.pdf, 15.08.2017r.
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konkretnej daty. Jak już zostało wcześniej wspomniane, w Pozostawionych cały dramat ma swój fabularny początek czternastego października – w dniu, w którym znika dwa procent
ludzkiej populacji. To zdarzenie symbolicznie ulega uszczegółowieniu, nabiera formy, która pozostaje zarówno dla bohaterów, jak i widzów koniecznym punktem odniesienia – jedynym pewnym barometrem zrekonstruowanej rzeczywistości,
która już nie potrafi udzielić właściwych odpowiedzi i poza tą
jedną chwilą (dniem) wydaje się całkowicie rozmyta, pozbawiona wcześniejszej struktury. W tym kontekście przywołana
data okazuje się rodzajem emocjonalnego pomostu pomiędzy
tym, o czym próbuje się zapomnieć, a tym, o czym pragnie się
pamiętać, bowiem to od tego momentu codzienność jawi się
jako rzeczywistość pozbawiona rozpoznawalnych pryncypiów,
a kształtujące ją jednostki, motywowane traumą i lękiem,
przeistaczają się bezwiednie w tytułowe „resztki”, „pozostawioną pamięć” po tych, którzy odeszli. Może dlatego bohaterowie Lindelofa nie umieją wybaczyć i kochać, potrafią natomiast przetransponować miłość w nienawiść, tym samym
niejako dopełniając słowa José Ortegi y Gasseta o cienkiej granicy dzielącej oba uczucia. „Przeciwstawność intencji miłości
i nienawiści przejawia się w innej formie: w miłości czujemy
się zespoleni z obiektem […] pozostajemy w symbolicznej
jedności, nasza dusza rozciąga się bajecznie, pokonuje przestrzeń i bez względu na odległość czujemy, że jesteśmy z nim
blisko […]. Nienawiść natomiast – chociaż nieustannie zmierza ku temu, co jest nienawidzone – odrywa nas od obiektu
w podobnym, symbolicznym sensie: utrzymuje nas w całkowitym dystansie i rozwiera otchłanie. Miłość łączy serca tworząc harmonię, nienawiść to niezgoda, metafizyczny rozdźwięk i absolutne oderwanie od nienawidzonego”4.
W przywołanym zdarzeniu twórca serialu osadza społeczną traumę związaną z utratą bliskich. Konfrontuje widzów,
ale także swoich bohaterów z czymś, co jednocześnie dotyczy
wszystkich, ale pozostaje niezwykle osobiste. Jak już zostało
wspomniane, istotny pozostaje fakt, iż Lindelof wyznacza konkretną datę jako swoisty punkt odniesienia, który pozycjonuje
rzeczywistość. Wytycza granicę pomiędzy tym, co rozpoznane
>>4 J. Ortega y Gasset, Szkice o miłości, przeł. K. Kamyszew, Warszawa
1989, s. 14, 17.

i tym samym bezpieczne, a tym, co obce i podsycające traumę. Jak stwierdza Peter L. Berger: „Społeczeństwo wyposaża nas w struktury oczywistości, w ramach, których jesteśmy
chronieni – dopóki przestrzegamy reguł – przed bezpośrednimi lękami naszej kondycji. Świat «w porządku» dostarcza procedur i rytuałów, za pomocą których owe lęki porządkowane
są w taki sposób, że możemy stawić im czoło z niejakim spokojem”5.
Kulturowo-społeczne (nie)oswajanie śmierci
W Pozostawionych zapora tradycji i zasad społecznych ulega degradacji, bądź też wyraźnemu przedefiniowaniu. Poprzez swoich bohaterów Damon Lindelof portretuje społeczną
niemożność konfrontacji z tematem śmierci i utraty, która zostaje celowo pozbawiona kulturowego kontekstu, pozwalającego ją doprecyzować, rozpoznać i co najistotniejsze – oswoić. W świecie, w którym Lindelof buduje abstrakcyjną sytuację
nagłego zniknięcia, śmierć zostaje okradziona z ukonstytuowanych na płaszczyźnie społeczno-kulturowej mechanizmów, które ją racjonalizują. Lindelof, transponując zniknięcie
do rangi symbolicznej śmierci, wyswobadza je z ram kulturowych, które są społecznie uszeregowane, uświadamiając tym
samym, że bez takich pryncypiów zarówno społeczeństwo,
jak i tworzące je jednostki pozostają bezsilne, bezładne wobec traumatyzujących wydarzeń. Twórca Pozostawionych uwidacznia, iż wszelka niemoc pojawia się przede wszystkim tam,
gdzie społecznie nie funkcjonuje umiejętność zaakceptowania
śmierci. W kontekście niniejszych rozpatrywań należy przede
wszystkim pamiętać, iż aby pogodzić się z utratą, konieczne
jest sięgnięcie do schematu, uformowanego konstruktu, który
pozwoli odwołać się do znaczeń – takim elementem w odniesieniu do śmierci pozostaje choćby możliwość pogrzebu, która
okazuje się niezbędnym inicjatorem rozpoznania rzeczywistości.
Jak podkreśla Juan Eduardo Cirlot: „Paradoksalnie,
a przecież jak najzasadniej, symbolika pogrzebowa zorientowana jest zwykle (choć nie zawsze) na sprawy życia, życia
>>5 P.L. Berger, Wstęp do socjologii, przeł. J. Stawiński, Warszawa 2004,
s. 138.

wiecznego, bądź zbawienia duszy”6. Idąc tropem Cirlota, nie
sposób nie zaznaczyć wagi pogrzebu w kulturze, jako rytuału,
który w mniejszym bądź większym stopniu pozwala złagodzić
traumę, którą powoduje utrata i o której Cirlot pisze w takich
słowach: „z jednej strony odczuciu straty towarzyszy świadomość winy, a także poczucie oczyszczenia, wędrówki i podróży. Z drugiej strony temat zagubienia się i odnalezienia na
powrót bądź też «czegoś utraconego», co przyprawia o najwyższą trwogę, jest paralelny z motywem śmierci i zmartwychwstania. Czuć się zagubionym albo opuszczonym, to
czuć się umarłym, ponieważ wina za to albo tego przyczyna – mimo iż przenosi się na jakieś okoliczności przygodne
– zawsze leży w zapomnieniu o źródle i o więzi z nim”7. Z kolei wspomniany już w niniejszym artykule Dominick LaCapra
podkreśla, iż „nieobecność i utrata nie mogą tworzyć opozycji
binarnej, gdyż przeciwieństwem nieobecności jest obecność,
a straty – zysk”8. Jak pisze LaCapra, obecność często utożsamia się – czy wiąże – z zyskiem. A para obecność/zysk może
stanowić przeciwieństwo nieobecności/utraty w ogólniejszej,
binarnej konfiguracji. Problem, którego nie sposób sformułować w kategoriach binarnych, to wzajemna interakcja i naznaczenie obecności/nieobecności i zysku/straty w tym, co
Derrida nazwał większą ekonomią, trudność zaś polega na
szczegółowej analizie rozróżnień, które nie funkcjonują jako
binarne przeciwieństwa czy czyste dychotomie”9.
Mechanizm ten jest szczególnie dobrze widoczny w drugim
odcinku trzeciego sezonu Pozostawionych zatytułowanym Don’t Be Ridiculous. W jednej ze scen Nora Durst odwiedza swoją
dawną koleżankę – sąsiadkę Erikę. Kobiety w szczerej rozmowie dzielą się doświadczeniami i emocjami, które nie opuszczają ich od czasu, kiedy straciły swoje dzieci. Krótka rozmowa
między Norą a Eriką pozwala uprawomocnić różnice między
śmiercią a utratą. Wymiana doświadczeń i przeżyć bohaterek
zaczyna się od niewinnego tłumaczenia, a następnie wspomnienia, które nie opuszcza Nory:

>>6
>>7
>>8
>>9

J.E. Cirlot, Słownik symboli, przeł. I. Kania, Kraków 2007, s. 324.
Ibidem, s. 388.
D. LaCapra, op. cit., s. 65.
Ibidem.
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– Widzę, że zdjęli ci gips – zaczyna ostrożnie Erika.
– Tak. Przedwczoraj.
– Chętnie bym to zrobiła – odpowiada Erika.
– Nie chciałam zawracać ci głowy – stwierdza Nora.
– Jak ją złamałaś? – dopytuje Erika.
– Będąc niezdarą. Mówiłam ci, że dzień po czternastym
złamałam nogę? W gazetach było zdjęcie ze mną o kulach,
gdy dowiedzieli się o mojej rodzinie. Nagłówek głosił „Nora
Zmora”. Rymuje się z Nora.
– Jak ją złamałaś?
– Nie chcę cię okłamywać – odpowiada Nora.
– To nie okłamuj – zachęca Erika.
– Złamałam ją, by coś ukryć.
– Pokaż – prosi Erika.
– To logo Grupy Wu-Tang – Nora pokazuje tatuaż.
– Chyba Wu-Tang Clanu – poprawia Erika.
– Właśnie.
– Uwielbiam ich.
– Co zakrywałaś? – dopytuje Erika.
– Imiona moich dzieci – odpowiada Nora.
– Tatuażysta wykonał piękną robotę. Skromnie, w dobrym
guście. Ale... Kiedy już kończył, zmieniłam zdanie. Pomyślałam, że do końca życia ludzie będę podchodzić i mówić:
„Jaki ładny tatuaż. Kim są Erin i Jeremy?”. A ja bym odpowiadała: „Moimi dziećmi. Jestem Nora Zmora”. Zapytajcie
o moje biedne, zaginione dzieci… Zakryć imiona moich
dzieci, jakby nigdy, kurwa, nie istniały. Chyba popadam
w obłęd.
– Nic ci nie jest, Noro – uspokaja Erika.
– Jakim cudem nie oszalałaś po śmierci Evie? – pyta Nora.
– Evie zmarła. Mogłam ją pochować.

Aby lepiej zrozumieć powyższy dialog, warto odwołać się
do cytatu z Michela Foucaulta: „W gruncie rzeczy naturalne było, iż w czasach rzeczywistej wiary w zmartwychwstanie ciał i nieśmiertelność duszy nie przywiązywano wcale zbyt
dużej wagi do cielesnych pozostałości. Przeciwnie, od momentu utraty ostatecznej pewności, że posiada się duszę albo, że
odzyska się życie, konieczne jest być może poświęcenie dużo
większej uwagi martwemu ciału, które jest w ostatecznym

62

rozrachunku jedynym śladem naszej egzystencji w świecie
i pośród pojęć. […] W korelacji z indywidualizacją śmierci
i burżuazyjnym zawłaszczeniem cmentarza rodzi się obsesja
śmierci jako «choroby». To zmarli, jak się przypuszcza, przynoszą chorobę żyjącym”10.
W powyższej rozmowie między bohaterkami zawiera
się istota dwudzielności, wyłaniającej się z opowieści Lindelofa – naturalny rozdźwięk pomiędzy tym, co utracone,
a potrzebą zapamiętania, zaznaczenia śladu w społecznej
pamięci. Nora nie może przepracować swojej żałoby, ponieważ, według usankcjonowanych na tle kulturowo-społecznym wytycznych, jej bliscy nie umarli, kobieta trwa
więc „zawieszona” gdzieś pomiędzy rozpaczą a nadzieją
– nie mogąc zapomnieć ani nawet pochylić się nad ciałami swoich bliskich. Nie mogąc tym samym „odprawić rytuału” niezbędnego jej do dalszego trwania. Nora zostaje
w ten sposób pozbawiona możliwości wybaczenia sobie, bo
też jak wybaczyć, gdy pozostaje się jedynym śladem swojej
i, co ważniejsze, nieswojej egzystencji, symboliczną resztką, o której Foucault napisał w przywołanym fragmencie,
iż należy pamiętać o ciele, bo pozostaje ono śladem naszego istnienia. W świecie Pozostawionych bohaterowie zostali pozbawieni możliwości takiego wyboru – „konfrontacji”
z ciałem, z materialnym śladem istnienia. I w tym sensie
odniesieniem do czegoś fizycznego, a więc niezbywalnego,
nadającego znaczenie utracie, która w swej istocie zdaje się
bezzasadna.
Pomiędzy zniknięciem a śmiercią
Rozważania na temat istoty śmierci stanowią w Pozostawionych kanwę narracyjną. Twórca serialu przygląda się im
w dualistycznej perspektywie, jak już zostało wspomniane, odnosząc swoje rozważania zarówno do społeczeństwa
jako grupy, jak i tworzących je poszczególnych jednostek.
Tę zmienną perspektywę Lindelof podkreśla od samego początku Pozostawionych – w scenie otwierającej pierwszy sezon serialu widzimy młodą kobietę, która kończy robić pranie w miejskiej pralni. Kobiecie towarzyszy niemowlę, które
>>10 M. Foucault, O innych przestrzeniach. Heterotropie, przeł. M. Żukowski, „Kultura Popularna” 2006, nr 2 (16), s. 11.

nieustająco płacze. Chwilę później, gdy kobieta i dziecko są
już w samochodzie, płacz dziecka ustaje. Kobieta odwraca się, by sprawdzić, dlaczego jej synek ucichł, ale chłopca
już nie ma. Zniknął. Dosłownie. Kilka sekund później słychać już tylko krzyk przerażonej kobiety. Przyglądając się jej
rozpaczy, widz nawiązuje więź z postacią, która, jak się początkowo wydaje, będzie główną lub jedną z głównych bohaterek serialu. Okazuje się jednak, że choć jej tragedii „doświadczamy” z bardzo bliska, to twórca Pozostawionych na
przestrzeni całej opowieści powróci do tego szczególnego
dramatu tylko w formie niewiele znaczącego epizodu. Ta zamiana perspektyw jest celowa, bowiem w kontekście całej
fabuły pierwsza scena urasta do rozmiarów epizodycznego
symbolu, który ma za zadanie przypominać, że choć historia w swojej istocie koncentruje się na kilku bohaterach, to
dotyczy znacznie szerszej grupy ludzi – całego społeczeństwa – nawet tej jego części, której dalsze losy nie zostaną
widzom drobiazgowo dopowiedziane. Głównymi bohaterami Pozostawionych są bowiem dwie rodziny, a precyzyjniej – jej wybrani członkowie: pierwszym z bohaterów jest
Kevin Garvey, policjant, który wychowuje nastoletnią córkę Jill. Mężczyzna stał się samotnym ojcem, ponieważ jego
żona, Laurie Garvey, podobnie jak syn Tom, wstąpiła do quasi-religijnej sekty. Obok Kevina wiodącą bohaterką całego
serialu jest Nora Durst, której bratem jest pastor Matt Jamison – również jeden z głównych bohaterów. Nora w dniu
„zniknięcia” straciła męża i dwójkę małych dzieci – co ważne kobieta była światkiem całej tragedii. Lindelof umyślnie
sprowadza swoją historię do makro- i mikroskali jednocześnie, umieszczając ją najpierw w kontekście całej populacji, a następnie dwóch rodzin dotkniętych osobistą tragedią. Damon Lindelof poprzez taki zabieg nakreśla widzowi
wspomnianą wcześniej perspektywę – makro- i mikroskali,
ale też w przewrotny sposób uświadamia, czym okazuje się
nagłe zniknięcie (śmierć) – uwidaczniając, iż staje się czymś
niespodziewanym i niezrozumiałym, ale też jednocześnie
czymś, co w odniesieniu do całości urasta do rangi epizodu,
krótkiego momentu niosącego oczywiste konsekwencje, ale
przede wszystkim jest chwilą, która choć dotyczy wszystkich, pozostaje niezwykle osobista i indywidualna.

Pomiędzy wiarą a nauką – odpowiedzi na traumę
„Według klasycznej teorii psychoanalizy zarówno depresja, jak i żałoba skrywają agresję wobec obiektu utraconego
i tym samym dowodzą niejednoznacznej postawy człowieka
cierpiącego na stany depresyjne wobec obiektu jego żałoby.
Kocham go, ale jeszcze bardziej go nienawidzę; ponieważ go
kocham, aby go nie stracić, umieszczam go w sobie, ale ponieważ go nienawidzę, «ów inny we mnie jest złym mną» […].
Oskarżenie siebie byłoby więc oskarżeniem innego, a uśmiercenie siebie byłoby tragicznym zmasakrowaniem kogoś innego. Poprzez moje utożsamianie się z innym, jednocześnie
przeze mnie kochanym i nienawidzonym, na zasadzie inkorporacji – uwewnętrznienia – projekcji osadzam w sobie jego
szlachetną część, która staje się moim okrutnym i nieustępliwym sędzią, a także część wstrętną, która mnie poniża i której pragnę się pozbyć”11. Bohaterowie Pozostawionych wydają
się ucieleśnieniem takiej postawy – nie rozumieją, dlaczego
ich to spotkało, ani też dlaczego cierpią, nie dając sobie prawa
do normalności czy spokoju. Postać Nory okazuje się właśnie
owym brakującym elementem. Kobieta próbuje znaleźć odpowiedź na pytanie nie tylko, gdzie i dlaczego zniknęli jej bliscy,
ale także co sprawiło, że to właśnie ona nie zniknęła, dlaczego
została i czy fakt ten daje jej prawo, by się ze swoją sytuacją
pogodzić i zacząć żyć od nowa.
Lindelof konfrontuje różne postawy i życiorysy, a tym samym odmienne mechanizmy oswajania tragedii. Z jednej
strony poznajemy bohaterów sekty, którzy zobowiązani są
milczeć, ubierać się na biało, stać godzinami pod cudzymi domami. Ludzie ci mają za zadanie przypominać pozostałym
mieszkańcom miasta o dniu, w którym zniknęli ich bliscy, o ich
utracie i próbach powrotu do codzienności sprzed dramatu,
które zdaniem członków sekty nastały zbyt szybko i zbyt łatwo. Ich milczenie okazuje się niezwykle wymowne. Jest rodzajem wykrzyknika, który ma nie tylko wskazać innym granice, ale też być czymś, co z jednej strony irytuje i dokucza,
z drugiej pozwala zachować równowagę. Cisza paradoksalnie pozwala lepiej wybrzmieć cierpieniu, pustce, którą słowa
umiejętnie potrafią zagłuszyć. Ich postawa urasta do poziomu
>>11 J. Kristeva, Czarne słońce. Depresja i Melancholia, przeł. M.P. Markowski, R. Ryziński, Kraków 2007, s. 13–14.
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wyrzutów sumienia – tych, którzy próbują żyć normalnie,
tych, którzy starają się zagłuszyć ciszę.
Z drugiej strony Lindelof portretuje naukowców lub raczej pseudobadaczy, którzy szukają nieskomplikowanych i łatwo przyswajalnych społecznie odpowiedzi na różne, czasem
najbardziej absurdalne pytania, przez nich samych postawione, na przykład: czy fakt, że zniknęły małe dzieci, ma związek z tym, że na śniadanie jadły płatki z dużą ilością cukru?
Dla Lindelofa obie te ścieżki, metafizyczna i racjonalna, wydają się zarówno fascynujące, jak i zgubne. Obie bowiem stanowią formę maskującej kurtyny, która ma za zadanie znieczulić i „wytłumaczyć” ból, choć, co oczywiste, nie cofną tragedii,
nie udzielą też szybkich, wyczekiwanych odpowiedzi, w końcu nie zaoferują potrzebnych rozwiązań. Lindelof odsłania
też dysfunkcjonalność takich sytuacji i zachowań, która wyrasta z obowiązku zespolenia braku. Widać to choćby w sytuacji, w której członkowie sekty nie mogą utrzymywać kontaktu z osobami spoza ich własnego kręgu. Gdy Laurie dostaje
w prezencie od córki zapalniczkę z wygrawerowanym napisem
„nie zapomnij mnie” – w pierwszym odruchu wyrzuca ją do
studzienki ściekowej – tylko po to, by później, w tajemnicy
przed innymi, ją z niej wydobyć i zachować dla siebie. Potrzeba podtrzymania więzi – nawet jeśli symboliczna – okazuje
się silniejsza od zewnętrznych zasad, choć tylko na chwilę. Postawy, które Lindelof nakreśla w swojej opowieści, uwidaczniają, iż świat jest pełen szczelin i rys, które wymykają się definicji i może dlatego ludziom potrzebne są reguły, stanowiące
swoisty balast dla otaczającej ich rzeczywistości. Co więcej pokazują także potrzebę mimowolnego narzucania reguł, które
mają zastąpić to, co jest społecznie nierozpoznane i nieprzyjazne.
Warto podkreślić, iż Lindelof zauważa, że fakt, iż trauma
pozostaje społecznie uświadomiona (ma więc charakter historyczny), gdyż osadzona jest w namacalnym konkretnym zdarzeniu, nie łagodzi jej mechanizmów. Reżyser umyślnie zaciera różnice między szokiem a traumą, które, jak pisze Mark
Seltzer, „często pojmuje się w kategoriach opozycji między
tym, co fizyczne, a tym, co psychiczne, bądź szerzej, między
porządkiem społecznym a podmiotowym. Pojawia się jednak
argument, że «szok może pochodzić ze świata, ale zdarza się

64

jednak w podmiocie. Z całą pewnością jako trauma rozwija
się jedynie w podmiocie» (H. Foster, Death in America, „October” 1996, t. 75, s. 45). Uzgodnienie podziału podmiot\świat
zgodnie z rozróżnieniem trauma\szok polega z kolei na przekonaniu o zasadniczym pęknięciu między medycznym a psychoanalitycznym pojmowaniem rany. Prowadzi ono – pace
Simmel, Freud i Benjamin – do pojęcia radykalnej nieciągłości między modernistyczną kulturą szoku a postmodernistyczną kulturą traumy”12.
Uwypukla również, co istotne, mechanizm tabuizacji traumy
obecny we współczesnej kulturze. Klasycznie ujmowane tabu,
jak zauważa Elżbieta Anna Sekuła, „kojarzone jest z dwiema –
na pozór antagonistycznymi – kategoriami: świętością i nieczystością. Związane z obecnością sacrum niezwykłość i strach
tworzą ramę opisującą obszar objęty kulturowym zakazem”13.
Jak zauważa Sekuła, istnieje zasadniczy związek pomiędzy tabuizacją kultury a ruchem i zmianą. Jak pisze Sekuła, „w drugiej połowie ubiegłego wieku Yi-Fu Tuan wskazywał, że miejsce
oznacza bezpieczeństwo, a przestrzeń – jako nieznana i rozległa – łączy się z zagrożeniem. Kilkadziesiąt lat później, w dobie
ogromnej społecznej mobilności, globalizacji idei i form życia
społecznego oraz permanentnej niepewności tożsamościowej,
przestrzeń niekoniecznie jawi się jako groźna siła. A nawet jeśli tak jest, niebezpieczeństwo to wielu ludziom wydaje się niezwykle pociągające. Obcość, podróż, zmiana i nieustanne doświadczanie nowego staje się wyzwaniem”14.
W takim ujęciu świat Lindelofa to świat chaosu po apokalipsie i w przeddzień kolejnej, zawieszony pomiędzy końcem
a bliżej nieokreślonym początkiem, który mimowolnie nastąpił tuż po zniknięciu. Lindelof pokazuje, jak niewiele potrzeba, by precyzyjne struktury naszej rzeczywistości zanegować,
zabierając ludziom możliwość konfrontacji ze swoimi lękami.
Jak silna jest potrzeba wytłumaczenia i znalezienia sensu, który powinien być zarzewiem wszelkich działań. Tymczasem ludzie ci stanowią tytułowe resztki – rozsypane elementy, które
>>12 M. Seltzer, op. cit., s. 315–316.
>>13 E.A. Sekuła, Tabu w przestrzeni publicznej, „Kultura Popularna” 2012,
nr 4 (34), s. 6. http://kulturapopularna-online.pl/api/files/view/6417.pdf,
27.08.2017r.
>>14 Ibidem.

pozbawiono potrzebnego spoiwa, tak by mogły tworzyć jakaś całość. „Pojęcie traumy historycznie zostało ukształtowane
tak, by równocześnie domagać się rozwiązania zakładającego
antymimetyczne odrzucenie mimetycznego wymiaru i aby się
temu odrzuceniu opierać. Niewątpliwie wskazuje ono na to, że
pragnięcie usunięcia wpisanego w jego paradygmat wahania
to głównie reakcja na lęki, które kontynuują same to doświadczenie”15. Lindelof uświadamia, że trauma nie potrzebuje rozwiązania ani odpowiedzi, niezbędne jest natomiast zrozumienie, a w dalszej perspektywie akceptacja. Proces pogodzenia
się z utratą i wynikłą z niej traumą jest niezbędny, jak przekonuje Lindelof, nie tylko po to, by pozwolić sobie na życie bez
cierpienia, ale także by móc właściwie i bez bólu pielęgnować
pamięć o tych, którzy odeszli, i w tym sensie pozwolić także
im zaznać spokoju. Lindelof podkreśla także, jak silnym tabu
we współczesnej kulturze pozostaje temat śmierci i jak bardzo
trudno mówić o nim językiem zrozumienia. Trauma u Lindelofa wybrzmiewa jakby wbrew przywołanej regule, choć przecież oddaje jej istotę. W Pozostawionych tragedia pozostawia
po sobie ślad niezbywalny i konkretny, choć jej osamotnieni beneficjenci nie potrafią z nią żyć, ale też, jak przekonuje
Lindelof, nie potrafią żyć bez niej – gdyż to trauma związana
z utratą pozostaje jej najtrwalszym śladem w rzeczywistości,
>>15 R. Leys, Freud i trauma, przeł. A. Rejniak-Majewska, [w:] Antologia
studiów nad traumą, op. cit., s. 137.

w której wszystko inne zdaje się pozbawione znaczenia. Lindelof, którego serial stanowi inscenizację krzywdy, nie rekonfiguruje już raz zastanych norm, które chwilowo uległy dewaluacji, tworzy nowe, dostosowując towarzyszącą nieznanemu
niepewność do życiowej sytuacji swoich bohaterów. Szuka
i próbuje, ponieważ rzeczywistość sprzed traumy jest nieprzywracalna.

Hanna Kowalska, Death and loss as a cultural taboo
and a source of trauma with reference to series The
Leftovers (Pozostawieni)
The authoress suggests systematizing considerations about
the issue of death and loss and making it taboo in the culture
with reference to the series Leftovers (Pozostawieni). She demonstrates that the authors of the series break taboos which is
connected with the issue of death on the socio-cultural level.
She also shows that trauma has its cause not only in the loss of
the loved ones but also in the impossibility of relating to the
recognizable in the socio-cultural sphere rules and regulations
that allow to chastise and tame surrounding reality. The cited
considerations were put into the scope of research on a place
as well as on the specificity of taboo in the culture and the research on a theory of trauma, which are crucial during considerations on widely understood social experiences.
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PIONEK NA SZACHOWNICY CZY AKTYWNA KREATORKA?
O LOSIE I ŻYCIU MAŁŻEŃSKIM KOBIETY XVI-WIECZNEJ
NA PRZYKŁADZIE KATARZYNY ARAGOŃSKIEJ
Łukasz Duraj

Przypadek wydaje się być nieodzownym elementem ludzkiej egzystencji. Potrafi on wpływać zarówno na jednostki, jak
i na większe zbiorowości. W przeszłości wielokrotnie zdarzały się sytuacje, w których zbiegi okoliczności zmieniały dzieje całych narodów i państw, a dalekosiężne konsekwencje decyzji, podejmowanych przez rządzących, były niemożliwe do
przewidzenia. W tym kontekście interesującym zjawiskiem
jest małżeństwo dynastyczne, w którym oficjalne powinności wobec państwa i rodu spotykały się z osobistymi afektami poszczególnych królów, a kwestia udanego związku zależała w dużej mierze od wyroku ślepego trafu. Mariaże pomiędzy
głowami państw lub ich potomkami zwykle planowano z dużym wyprzedzeniem, a ich zamierzone konfiguracje i układy
zmieniały się jak w kalejdoskopie, w zależności od toczących
się równocześnie wypadków na arenie politycznej. W szczególnie wrażliwym położeniu znajdowały się kobiety, często
wykorzystywane w charakterze biernych kart przetargowych,
z pomocą których rozwiązywano spory pomiędzy familiami,
budując potężne sojusze. Celem małżeństwa aranżowanego
nie było jednak tylko ustanowienie pokoju, ale przede wszystkim przedłużenie świeżo połączonego klanu. Tutaj mogły pojawić się najróżniejsze przeszkody, wśród których wymienić należy te natury biologicznej, charakterologicznej i kanonicznej.
Dobre dopasowanie małżonków w pierwszych dwóch sferach,
na przykład z powodu różnicy wieku, bywało sprawą czysto
przypadkową, a uzyskanie przychylności Kościoła, równające

się uznaniu legalności zrodzonych potomków, nierzadko nastręczało wielu trudności2.
Przykładem osoby, która musiała zmierzyć się z tymi wszystkimi problemami, była Katarzyna Aragońska (1485–1536),
córka Izabeli I Katolickiej i Ferdynanda II Aragońskiego oraz
pierwsza żona Henryka VIII. Królowa ta nie doczekała się tak
dużego zainteresowania naukowców i pasjonatów jak jej następczyni, Anna Boleyn, ale nie oznacza to, iż jej historia nie
jest warta opowiedzenia i analizy. Życie Katarzyny obfitowało
bowiem w wiele istotnych wydarzeń, a wspominany los nieraz
bywał dla niej zarówno hojny, jak i niezwykle nieprzychylny.
Przypominając młodość i małżeństwa naszej bohaterki, spróbujemy opowiedzieć, które epizody miały na nią największy
wpływ oraz w jakich aspektach wyróżniała się na tle innych
kobiet swojej epoki. W szerszym kontekście analiza pozwoli przyjrzeć się sytuacji przedstawicielek płci pięknej w społeczeństwie i rodzinie oraz da odpowiedź na pytanie, na ile ówcześnie żyjąca księżniczka mogła kształtować własny los.
Urodzona w 1485 r., Katarzyna, tak jak jej starsze siostry,
stała się elementem szeroko zakrojonej polityki dynastycznej
rodziców. Jako że inne partie były już zajęte przez pozostałe
dziewczęta, na małżonka najmłodszej z potomkiń wybrano
księcia Walii – Artura. Droga życiowa, którą wytyczono maleńkiej infantce, miała przynieść ze sobą miłość i rodzicielstwo,
ale też zdradę i odrzucenie, a jej późniejsze wybory bardziej
niż na Hiszpanię wpłynęły na los dalekiej Anglii.
Tamtejszy król, zwycięzca krwawej wojny dwóch róż, toczącej się pomiędzy rodami Lancasterów i Yorków, Henryk VII Tudor, nie należał do najpotężniejszych suwerenów współczesnej
sobie Europy. Władza zdobyta przez niego na polu bitwy pod

>>1 Cyt. za: A. Fraser, Sześć żon Henryka VIII, przeł. I. Szymańska, A. Nowa-

>>2 Ch. K.Zuber, Kobieta i rodzina, [w:] Człowiek średniowiecza, red. J. Le

kowska, Lublin 1997, s. 121.

Goff, przeł. M. Radożycka-Paoletti, Warszawa 2000, s. 358–370 i n.



Gdyby była innej płci, przewyższyłaby wszystkich
bohaterów w dziejach1
Thomas Cromwell
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Bosworth w 1485 r. nie miała silnej legitymizacji i potrzebowała szybkiego wzmocnienia prestiżu3. Można było to osiągnąć
m.in. dzięki połączeniu własnej dynastii z którąś z potężnych rodzin rządzących na kontynencie. Jako że tradycyjnym wrogiem
Anglii pozostawała Francja, zwrot w stronę Hiszpanii wydawał
się czymś naturalnym. Także Ferdynand II i Izabela I z przychylnością spoglądali na możliwość zawarcia sojuszu przeciwko zagrażającym Aragonii i posiadłościom włoskim Walezjuszom.
Pertraktacje dotyczące związania królewskich latorośli rozpoczęto, gdy Artur miał zaledwie rok, a Katarzyna trzy lata. Dla
walczącego z wewnętrzną opozycją i próbującego podnieść
znaczenie ojczyzny na arenie międzynarodowej Henryka spowinowacenie syna z córką powszechnie szanowanej pary tzw.
Królów Katolickich byłoby ogromnym sukcesem. Z tego powodu dążenie do wypełnienia wstępnych umów było silne, a matka Artura, Elżbieta York, często wymieniała listy z Izabelą, zapewniając o przyjaźni i ciepłym przyjęciu, jakie będzie czekać
na nową księżną Walii. Ponieważ przyszli małżonkowie byli
jeszcze dziećmi, Katarzyna do 1499 r. pozostawała w Hiszpanii, gdzie przygotowywała się do roli, jaka była jej przeznaczona. Najszczęśliwszą część dzieciństwa księżniczka spędziła we
wspaniałej, dawnej stolicy Maurów – Grenadzie, gdzie cieszyła
się pięknem miejscowych pałaców i ogrodów4.
Podobnie jak w przypadku pozostałych córek, królowa Izabela przykładała wielką wagę do edukacji dziewczynki. Katarzyna znała nie tylko księgi religijne, ale też wybitne dzieła mistrzów antyku oraz współczesnych jej pisarzy epoki
odrodzenia. Dzięki takiemu oczytaniu przyszła królowa słynęła z erudycji, płynnie posługiwała się francuskim oraz łaciną,
z pomocą której korespondowała z Arturem. Ponadto potrafiła
jeździć konno i znała tańce z różnych stron Europy. Jako uzupełnienie typowo humanistycznego wykształcenia służyło nabycie praktycznych umiejętności przydatnych każdej kobiecie.
Katarzyna umiała haftować, szyć, a także piec. Wychowanie,
które zapewniła jej matka, łączyło umiejętności tradycyjne
z renesansowymi trendami. Z jednej strony księżniczka była
przedstawicielką swej dynastii i musiała umieć odnaleźć się
>>3 H. Zins, Historia Anglii, Wrocław 2001, s. 110.
>>4 Six Wives with Lucy Worsley, reż.R. England, prod. E. Hindley, Wielka
Brytania 2016.
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w dworskich konwenansach, a z drugiej być po prostu dobrą
żoną i dbać o codzienne potrzeby małżonka5. Tu należy nadmienić, że model rodziny, w jakim dorastała Katarzyna, był
specyficzny jak na ówczesne standardy. Mimo wielu symbolicznych gestów wobec Ferdynanda, to Izabela rządziła Kastylią i dominowała nad mężem, także w życiu osobistym6. Próbę
powtórzenia schematu, w którym królowa jest nie tylko małżonką, ale także osobą współdecydującą wraz z królem, będzie można dostrzec także w drugim małżeństwie Aragonki
z Henrykiem VIII, do którego jeszcze powrócimy.
Inną wartością, jaką matka niewątpliwie przekazała córkom, była głęboka religijność. Królowa, której dzieciństwo
i droga do władzy były pełne trudności, praktycznie od początku swego życia szukała pociechy w Kościele i modlitwie. Jej
głęboka duchowość była znana w całej Hiszpanii: często pościła, odbywała pielgrzymki i sponsorowała budowy świątyń,
będące dziękczynieniem za sukcesy i potęgę, jaką otrzymała.
Także w chwilach smutku, na przykład po śmierci syna i wnuka, Izabela zwracała się w stronę Chrystusa, bardzo intensywnie przeżywając żałobę7. Podobne zachowania cechowały najstarszą jej córkę – Izabelę, powieli je także Katarzyna, w której
życiu – tak samo, jak w przypadku matki – pojawi się charyzmatyczny spowiednik. To stanie się jednak dopiero za kilka lat. Na początku XVI w. nikt nie przeczuwał nadchodzących
nieszczęść. Po miesiącach niebezpiecznego rejsu księżniczka
postawiła stopę na angielskiej ziemi i w końcu mogła spojrzeć
w oczy przyszłego małżonka. Ona i Artur w końcu mieli stanąć
przed ołtarzem.
Przyjazd Katarzyny w 1501 r. był wyjątkowym wydarzeniem, szczegółowo opisanym w kronikach i specjalnie przygotowanym na tę okazje dziele Przybycie Lady Katarzyny, autorstwa poety Stephena Hawesa8. Zwykle wstrzemięźliwy
w sprawach wydawania pieniędzy Henryk VII, tym razem szeroko otworzył skarbiec i zorganizował wspaniałe uroczystości
>>5 A. Fraser, op. cit., s. 7.
>>6 K. Downey, Izabela – wojownicza królowa, przeł. P. Tarczyński, Warszawa 2016, s.133.
>>7 Ibidem, s. 37, 38, 135.
>>8 G. Tremlett, Katarzyna Aragońska, Hiszpańska królowa Henryka VIII,
przeł. E. Skowrońska, Kraków 2013.

powitalne. Na trasie z Plymouth do Londynu przyszłą królową
Anglii zająć miały liczne widowiska i maskarady, także zwykli
ludzie zbierali się i wiwatowali na cześć przybyszki i jej hiszpańskiego orszaku. Stroje i zachowania kastylijskich dam oraz
przywiezione wraz z nimi mauretańskie niewolnice wzbudzały jednak konsternację wśród Anglików. Niepochlebnie wyraził się o nich Thomas More, pisząc: „Nie sposób było nań spoglądać. Poza trzema, może czterema z owego grona wszystkie
były garbate, rachityczne i bose, przypominając Pigmejki
z Etiopii. Można by pomyśleć, że to uciekinierki z piekła”9.
Główne atrakcje czekały na gościa w stolicy. Misternie zaplanowane przedstawienia, mnogość i wystawność kostiumów, dekoracji i ozdób miały pokazać, że Artur jest godzien
świetnie urodzonej narzeczonej, a sam Henryk jest potężnym
władcą. Zaślubiny odbyły się w katedrze św. Pawła, a po nocy
poślubnej małżonkowie udali się do Ludlow, które pełniło
funkcję stolicy Marchii Walijskiej, przypisanej następcy tronu.
To, co zdarzyło się w tym okresie, miało na zawsze zaważyć na
losie Katarzyny i całej Anglii. Bagniste okolice i deszczowa pogoda panujące w Walii nie sprzyjały słabemu zdrowiu księcia.
Po zaledwie pięciu miesiącach małżeństwa nastolatek zaniemógł i zmarł, pozostawiając po sobie żałobę i siedemnastoletnią księżną wdowę. Kwestią, która szczególnie rozpalała
dwór i poddanych, było pytanie, czy między młodymi doszło
do zbliżenia. Od odpowiedzi zależne były dalsze kroki, jakie
zamierzali podjąć ojciec i teść Katarzyny. Dla obu monarchów
korzystne było pozostawić dziewczynę w Anglii i wydać ją za
młodszego brata Artura – dziesięcioletniego wówczas Henryka. Aby taki mariaż mógł dojść do skutku, należało ustalić,
jaki rodzaj relacji połączył Katarzynę ze starszym z Tudorów.
Jeśli małżeństwo było skonsumowane, książę Henryk i Katarzyna stawali się, w świetle prawa kościelnego i obyczaju, bliskimi krewnymi, a to utrudniało zawarcie ślubu. Chociaż księżna wdowa zapewniała, że z powodu młodego wieku
i chorowitości Artura nigdy nie współżyli, królowie zdecydowali się wyprosić u Ojca Świętego dyspensę, która usuwałaby
wszelkie przeszkody na drodze do nowego małżeństwa. Antonia Fraser pisze:

Manewr, o którym mowa, miał zapewnić Katarzynie spokój,
a przyszłemu Henrykowi VIII pewność, że Watykan nie zakwestionuje prawowitego pochodzenia jego potomków. W 1503
r. wydawało się, iż najważniejszy problem, jaki pojawił się na
drodze do budowy anglo-hiszpańskiego sojuszu, został usunięty, ale druga już droga do ołtarza okazała się dla księżnej
znacznie dłuższa, niż zakładano. Henryk był zbyt młody, by
wziąć ślub, a pertraktacje między jego ojcem i Ferdynandem
przedłużały się. W życiu Katarzyny zaczął się okres pełen bólu,
upokorzenia i oczekiwania.
Czas wdowieństwa był dla młodej hiszpańskiej księżniczki
trudnym doświadczeniem życiowym. Spór o posag toczący się
między dwoma dworami odbijał się na sytuacji księżnej. Zirytowany unikami Ferdynanda Aragońskiego Henryk VII starał
się wywrzeć na niego presję, wykorzystując do tego jego córkę. Tudor systematycznie zmniejszał budżet Katarzyny i ograniczał jej kontakt ze światem zewnętrznym. Z powodu długów
większość dam musiała powrócić do Hiszpanii, a Katarzyna została sama, otoczona zausznikami Henryka, z którymi nie do
końca umiała się porozumieć. Trudne położenie młodej kobiety sprawiło, że często podupadała na zdrowiu, mając objawy
typowe dla depresji – była apatyczna, osowiała i odmawiała
jedzenia. Kłopoty te miały też wpływ na sferę intymną Katarzyny: jej cykl miesiączkowy stał się nieregularny, co mogło
zwiastować przyszłe problemy z zajściem w ciążę11. Stan psychiczny Hiszpanki znajduje odbicie w rozpaczliwych listach do
ojca, pochodzących z lat 1503–1509. Możemy tam przeczytać
m.in.: „Obawiam się, iż z uwagi na problemy moje życie będzie

>> Ibidem, s. 74.

>>10 A. Fraser, op. cit., s. 23.
>>11 G. Tremlett, op. cit., s. 102–103

9

Tak więc król hiszpański poprosił Rzym o dyspensę dla Katarzyny na małżeństwo z Henrykiem i otrzymał ją powołując się na fakt, że jej pierwsze małżeństwo było „może”
(po łacinie forsitan) dopełnione. Wiele kłopotów przyniosło później dwuznaczne słówko „może”. W tym momencie
– skoro król Ferdynand był całkiem pewny, że małżeństwo
nie zostało dopełnione, a Katarzyna, nie mówiąc już o doni
Elwirze, namiętnie temu przeczyła – niewątpliwie chodziło
tu o hiszpański manewr10.
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krótkie. Lękam się, iż mogę uczynić rzecz, której nie będziecie
mogli zapobiec – ani Wasza Wysokość, ani król Anglii, chyba
że – na co nalegam – przyślecie po mnie”12.
Poza korespondencją z daleką Aragonią pocieszenie dla
Katarzyny, podobnie jak dla jej matki Izabeli, stanowił kontakt z Bogiem. Wybór spowiednika był jedną z niewielu kwestii, w które nie ingerował teść, duchowny był również jedną
z nielicznych osób na dworze mówiących w ojczystym języku
księżniczki. W najtrudniejszym okresie niezwykle ważną funkcję powiernika tajemnic księżnej pełnił kontrowersyjny mnich
– Diego Fernandez. Otoczenie nie miało o nim pochlebnej
opinii, ale sama Katarzyna darzyła go całkowitym zaufaniem
i trzymała blisko. Zakonnik miał na kobietę ogromny wpływ
– to on, używając argumentów religijnych, układał jej życie,
sugerując odpowiednie decyzje. Rygor i surowość, jaką narzucił swojej podopiecznej, mogły mieć jednak tragiczne skutki.
Liczne posty, jakie doradzał, pogłębiały zły stan przyszłej królowej i z pewnością nie były dobrym sposobem na walkę z zaburzeniami odżywiania, na jakie prawdopodobnie cierpiała
kobieta13. Zaniepokojony Henryk VII napisał nawet, w imieniu syna, do papieża, a ten nakazał Katarzynie zaprzestanie
ascetycznych praktyk14. Władza, jaką zyskał na duszą i ciałem
księżnej brat Diego, martwiła dwór i bywała źródłem plotek
o ich rzekomym romansie. Wydaje się jednak, że pobożna,
oczekująca na ślub z księciem Henrykiem wdowa nie posunęłaby się tak daleko.
Ulgę i oderwanie się od nawarstwiających się problemów
księżnej miało przynieść nowe zadanie, jakie wyznaczył jej ojciec. Postanowił on wykorzystać wykształcenie i zdolności Katarzyny do własnych celów politycznych. Od 1507 r. królewska
córka miała być ambasadorem Aragonii w Anglii i wyręczać
w tej funkcji starzejącego się i chorego doktora de Pueblę.
Okazało się, iż kobieta świetnie odnalazła się w tej roli. Częstszy kontakt listowny z Ferdynandem oraz ekscytacja związana z szyfrowaniem wiadomości znacząco poprawiły jej samopoczucie, a sam król był niezwykle zadowolony z wykonanej
przez potomkinię pracy. Jako dyplomatka Katarzyna miała

łatwiejszy dostęp do Henryka VII i wywierała presję w sprawie przyśpieszenia negocjacji małżeńskich, pośrednicząc między skłóconymi władcami. Gdy wydarzenia zdawały się iść
w dobrym kierunku, sterowany przez ojca książę Henryk nagle zerwał zaręczyny. Tym razem jednak los okazał się łaskawy
i przygotował dla Aragonki miłą niespodziankę. Gdy 21 kwietnia 1509 r. zmarł Henryk VII, jego syn podjął zaskakujące kroki
– postanowił ożenić się z wdową po swoim bracie.
Na pytanie, co kierowało nastoletnim królem Anglii, historyk David Starkley odpowiada:

>>12 Cyt. za: ibidem, s. 133.
>>13 Ibidem, s. 119–121.
>>14 Ibidem, s. 102–103.

>>15 The Six Wives of Henry VIII, reż. S. Clarke, prod. M. Fielder, Wielka Bry-

70

Henryk twierdził, że było to wypełnienie ostatniej woli jego
umierającego ojca, ale prawda wydaje się być inna. Nowy
król wybrał Katarzynę, bo sam tego chciał. Po pierwsze potrzebował wsparcia Ferdynanda Aragońskiego w planowanej wojnie z Francją. Po drugie poprzez małżeństwo chciał
też pokazać, że mimo młodego wieku jest już w pełni dorosły [i podejmuje własne decyzje – dop. autora]. Ponadto młodość i uroda księżnej wdowy same w sobie stanowiły dla monarchy wystarczający argument, by ją poślubić15.

Opinię tę zdają się potwierdzać ustępy z dawnych ksiąg,
w których roi się od opisów świadczących o wielkiej miłości,
jaka połączyła małżonków. Uroczystości koronacyjne były niezwykle wystawne, a w całej stolicy wszechobecne były inicjały
„H i K” oraz symbol granatu, od dawna kojarzony z Katarzyną.
Henryk był przeciwieństwem swego ojca – uwielbiał organizować bale, maskarady i turnieje, na których mógł popisywać się różnymi umiejętnościami: od komponowania i tańca,
aż do potyczek na kopie. Wszystkie te imprezy służyły pokazaniu, iż nowy król jest sprawny, łaskawy i wesoły. Strach przed
terrorem i surowa dyscyplina finansowa, charakteryzujące panowanie Henryka VII, miały ustąpić miejsca zabawie, energii
i szczodrości. Thomas More zachwycał się: „Ów dzień [koronacji Henryka – dop. autora] to koniec naszego niewolnictwa
i początek wolności, koniec smutku i początek radości. Nadszedł czas otarcia łez i długiego okresu chwały”16.
tania, 2001.
>>16 Cyt. za: G. Tremlett, op. cit., s. 139.

Co oczywiste, pierwszą damą na organizowanych przez króla wydarzeniach była nowa królowa. Henryk nieustająco obdarowywał ją, a ta cieszyła się jego młodzieńczym entuzjazmem.
Po latach depresji, samotności i problemów z pieniędzmi aragońska księżniczka była adorowana przez męża i dwór, a także mogła przestać liczyć wydawane przez siebie kwoty. Dużą
część pensji przeznaczała na cele charytatywne i posagi swoich dam dworu, nie odmawiając również dotacji placówkom
edukacyjnym i Kościołowi.
Katarzyna nie tylko patronowała różnym przedsięwzięciom, ale także brała czynny udział w podejmowaniu najważniejszych decyzji. Mimo powołania nowego ambasadora Hiszpanii, to ona pozostała łącznikiem pomiędzy mężem a teściem
oraz współautorką angielskiej polityki zagranicznej. Młody monarcha był pod wrażeniem osoby i dokonań Ferdynanda, więc projekt sojuszu nie napotykał wtedy większych przeszkód. Inspirowany i wspierany przez żonę Henryk nie mógł
doczekać się nadchodzącej wyprawy na Francję.
Jedyną sprawą, w której małżonkowie mieli pewne kłopoty, było przedłużenie rodu Tudorów. Królowa łatwo zachodziła w ciążę, ale miała problem z donoszeniem jej i urodzeniem
zdrowego potomka. Największą stratą było odejście malutkiego księcia Henryka w 1511 r. Chłopczyk zmarł niedługo po
urodzeniu, a wystawne bankiety i przedstawienia, jakie wydał
ojciec z okazji jego narodzin, musiały ustąpić miejsca czerni
i żałobie. Królowa załamała się, ale Henryk zachował rozsądek
i pocieszał królową tak, że „jego cierpliwe perswazje złagodziły jej zmartwienie”17.
Niepowodzenie w sprawach prywatnych zostało szybko
zastąpione sukcesem na arenie międzynarodowej. Gdy król
w końcu wyruszył do Francji, Anglię napadły oddziały Szkotów, dowodzone przez samego króla Jakuba IV18. Podczas nieobecności męża to Katarzyna jako regentka sprawowała władzę i brała udział w koordynowaniu obrony. Wbrew niektórym
przekazom nie była obecna na polu bitwy, wygłosiła za to płomienną mowę, w której natchnęła żołnierzy do walki w obronie ojczyzny. W starciu, do którego doszło na polach pod Flodden 9 września 1513 r., zwyciężyli Anglicy, a małżonka posłała
>>17 Cyt. za: A. Fraser, op. cit., s. 39.
>>18 J.Z. Kędzierski, Dzieje Anglii, Wrocław 1986, s. 22.

Henrykowi zakrwawiony płaszcz poległego władcy Szkocji.
Dzięki wiktorii zagrożenie szkockie zostało odsunięte na kilkadziesiąt lat, a Katarzyna, która triumf w bitwie przypisywała
boskiej opatrzności, osiągnęła szczyt swojej politycznej potęgi. Gdy w 1515 r. znów była brzemienna, wszystkim na dworze
udzielała się atmosfera nerwowego oczekiwania. Dzień rozwiązania okazał się kluczowy dla dalszych losów dynastii i samej królowej.
18 lutego 1516 r. na świat przyszedł jedyny potomek Katarzyny i Henryka, który dożył wieku dorosłego. Niestety, dla
spodziewającego się narodzin męskiego następcy króla, była
to dziewczynka, nazwana imieniem Maria. Chociaż prywatnie władca był zachwycony pociechą, jej pojawienie się mocno komplikowało kwestie sukcesji. Żona monarchy miała już
31 lat, więc pesymistyczna wizja, w której Tudor nie doczeka
się syna, stawała się coraz bardziej prawdopodobna. W tym
okresie można było też zaobserwować powolne słabnięcie
pozycji Katarzyny, na które złożyło się kilka czynników. Stosunki między małżonkami zostały mocno nadwątlone poprzez niepowodzenia w sferze dyplomacji. Pieczołowicie budowany sojusz z Hiszpanią nie okazał się tak korzystny, jak
zakładali Anglicy. Młody i energiczny Henryk zawiódł się na
przebiegłym teściu Ferdynandzie, który nie pomógł w wyprawie na Francję i wykorzystał przysłanych mu angielskich żołnierzy do zajęcia Navarry. Wprawdzie w 1515 r. odnowiono
traktaty o przyjaźni, ale król Anglii nie ufał Hiszpanom tak jak
wcześniej, a jego złość została skierowana w stronę Katarzyny. Drugim symptomem świadczącym o tym, że królowa znaczy mniej niż wcześniej, był wzrost potęgi duchownego z Ipswich – Thomasa Wolseya, który w 1515 r. objął stanowisko
Lorda Kanclerza i został prawą ręką Henryka, zajmując miejsce, które do tej pory, nieformalnie, należało do jego małżonki. Sprawy osobiste także nie układały się po myśli Aragonki. Różnica wieku, jaka niegdyś działała na korzyść królowej,
która była mentorem niedoświadczonego męża, teraz stawała się przeszkodą. Kronikarze zauważyli, iż nie jest tak piękna jak niegdyś, a król zaczął wodzić wzrokiem za innymi kobietami. Owocem romansu z Elżbietą Blount był upragniony
syn – Henryk Flitzroy. Oczywiście nie mógł on być następcą
tronu, ale otrzymał od ojca wiele tytułów i został oficjalnie
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uznany19. Fakt pojawienia się bastarda był upokarzający dla
królowej, ale w tym momencie jej głowę zaprzątała sprawa
zamążpójścia małej Marii. Wykorzystując resztkę wpływów,
polecała na zięcia swego siostrzeńca Karola, który od 1516 r.
był władcą Hiszpanii, a od 1519 r. także Świętym Cesarzem
Rzymskim. Henryk poparł ten projekt i kolejny raz doznał zawodu. Ostatecznie Karol wybrał na żonę Izabelę, córkę władców Portugalii, a król Anglii przestał słuchać rad małżonki.
I tak nie najlepszą sytuację starzejącej się i przegranej Katarzyny pogorszyło kolejne zauroczenie Henryka. Wykształcona
na francuskim dworze Anna Boleyn nie zamierzała jednak zostać kolejną metresą. Chciała być kimś więcej – zająć miejsce
Katarzyny na tronie królowej Anglii.
Młodość i żywiołowość Anny spodobały się królowi tak
samo mocno jak jej charakter. Świadoma uczuć monarchy
córka Thomasa Boleyna długo trzymała odpowiedni dystans
i oschle odpowiadała na przepełnione miłością listy Henryka. Sporo ryzykowała, ale opór tylko wzmagał afekt, jaki żywił do niej władca. Zakochany mężczyzna zapragnął wziąć
ślub z Anną także dlatego, że, w przeciwieństwie do pierwszej
żony, ta mogła dać mu upragnionego dziedzica. Ciężar unieważnienia małżeństwa z Kataryną Aragońską spadł na barki, będącego teraz kardynałem i legatem papieskim w Anglii,
Thomasa Wolseya. Osią, na której Tudor opierał swoje roszczenia, były wyrzuty sumienia, jakie miały go dopaść po przeczytaniu wersetu z Księgi Kapłańskiej, w którym Bóg zakazywał
mężczyźnie poślubiać wdowę po zmarłym bracie. Król planował szybko zakończyć sprawę, licząc, że Katarzyna podzieli
jego rozterki i uzna, że ich małżeństwo było nieważne. Królowa dowiedziała się jednak o jego planach, a gdy poruszył ten
temat podczas wizyty w kaplicy, wybuchnęła płaczem, zmuszając go do odłożenia rozmowy na inny moment20.
Jedną z opcji, jakie przedstawiono Katarzynie, było odejście
przez nią do zakonu, na które król wspaniałomyślnie udzieli zgody. Jako że Hiszpanka od zawsze była osobą niezwykle
uduchowioną, takie rozwiązanie zdawało się zadowalać obie
strony, nie narażając żadnej z nich na kompromitację. Kobieta była jednak przekonana, że nie popełniła grzechu, a jej

ziemską powinnością było trwanie w roli królowej i prawowitej żony Henryka VIII. Jedynym wyjściem okazał się proces sądowy, w którym wyrok mieli wydać Wolsey i przysłany
z Rzymu kardynał Campeggio21. Katarzyna wymogła na królu
przyznanie prawa do obrony i pozwolenie na posiadanie doradców, wśród których wyróżniał się świętobliwy duchowny
i znakomity uczony – biskup Rochester, John Fischer. Głównym celem prawników królowej było przeniesienie rozprawy
do Rzymu, gdzie mogła liczyć na korzystniejsze rozstrzygnięcie. Papież bowiem znajdował się pod ciągłą presją ze strony
cesarza Karola V, będącego, jak wiemy, siostrzeńcem Katarzyny.
21 czerwca 1529 r., podczas przesłuchania w wielkiej
sali klasztoru dominikanów, rozegrała się pamiętna scena,
uwieczniona potem przez Williama Szekspira i wielu późniejszych, także filmowych twórców. Ku zaskoczeniu zebranych
Katarzyna wstała ze swego miejsca i padając na kolana przed
osłupiałym Henrykiem, przemówiła do niego:

>>19 A.F. Pollard, Henryk VIII, przeł. I. Szymańska, Warszawa 2009, s. 106.
>>20 A. Fraser, op. cit., s. 88.

>>21 A.F. Pollard, op. cit., s. 106.
>>22 Cyt. za: A. Fraser, op. cit., s. 98.
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Sir, błagam cię na całą miłość, którą żywiliśmy do siebie,
oddaj mi sprawiedliwość i moje prawo, okaż mi trochę litości i łaski, jestem bowiem nieszczęsną kobietą i cudzoziemką, urodzoną poza twoim krajem. Nie mam tu przyjaciół ani tym bardziej sprawiedliwych sędziów. Do ciebie się
uciekam, jako do zwierzchnika sprawiedliwości w tym królestwie […] Biorę Boga i cały świat na świadka, że byłam
dla ciebie wierną, pokorną i posłuszną żoną, zawsze przychylną twej woli i przyjemnościom. Zawsze zadowoloną
i cieszącą się wszystkim, co sprawiało ci radość, czy cię bawiło... Kochałam wszystkich tych, których ty kochałeś, tylko
ze względu na ciebie, z przyczyną i bez przyczyny, czy byli
mymi przyjaciółmi, czy wrogami22.

Po wygłoszeniu tego płomiennego oświadczenia, wspierana wiwatami ludu, Katarzyna opuściła salę i nigdy więcej
nie stanęła przed prowadzącym postępowanie trybunałem.
Obradujący bez niej sąd, pod naciskiem kardynała Campeggio zdecydował, iż kwestia jest zbyt złożona, by można było

ją rozstrzygnąć w Anglii, i odesłał sprawę do Rzymu. Za fiasko całego przedsięwzięcia zapłacił Wolsey (zmarł, nim Henryk
zdążył go stracić), a wściekły i zawiedziony król musiał poszukać innego, bardziej radykalnego rozwiązania.
Środkiem do osiągnięcia celu i zamknięcia tzw. Wielkiej
Sprawy Króla okazały się idee protestantyzmu, jakie od 1517
r. szerzyły się w Europie. Sam Henryk nie był ich wielkim entuzjastą (za traktat Obrona siedmiu sakramentów z 1521 r. otrzymał od papieża tytuł Obrońcy Wiary)23, ale na jego dworze
nie brakowało zwolenników nowych koncepcji. Do tego grona należeli m.in. późniejszy Lord Kanclerz – Thomas Cromwell
– oraz przyszła królowa – Anna Boleyn. Tym, co najbardziej
interesowało władcę, nie były spory doktrynalne, lecz uzyskanie upragnionego unieważnienia małżeństwa oraz zasilenie skarbca dochodami, jakie do tej pory były oddawane Ojcu
Świętemu. Jako że monarcha przestał łudzić się, iż otrzyma
z Rzymu korzystny wyrok, postanowił wziąć sprawy w swoje
ręce i z pomocą parlamentu ogłosił się w 1534 r. głową Kościoła Anglii, co zapisano w tzw. Akcie Supremacji. Każda znacząca osoba w kraju była zmuszona do jego podpisania, a odmowę akceptacji tego i związanych z nim innych aktów prawnych
traktowano jako zdradę. Na tej podstawie śmierć ponieśli, kanonizowani potem jako męczennicy – kardynał John Fisher
i Thomas More. Reakcją papieża na opór Henryka była jego podwójna ekskomunika (w 1533 r. i 1538 r.), ale dla niego nie
miało to już znaczenia. Podlegający mu od teraz nowy arcybiskup Canterbury – Thomas Cramer – już w 1533 r. wydał decyzję o nieważności jego pierwszego małżeństwa, co umożliwiło tak wyczekiwany ślub z Anną Boleyn24.
W tym okresie sytuacja Katarzyny nie była dużo lepsza od
tej, jaka spotkała jej stronnika kardynała Fischera. Od 1530 r.
królowa przebywała na wygnaniu, a król naciskał, by uznała jego decyzje związane z małżeństwem i angielskim kościołem. Upór Aragonki w tej kwestii odbijał się głównie na
ich wspólnej córce Marii, którą pozbawiono tytułu księżniczki
i zdegradowano do rangi dwórki małej Elżbiety – córki Henryka i Anny Boleyn oraz nowej następczyni tronu. Nawet te
ruchy monarchy oraz odebranie królewskich klejnotów nie
>>23 A.F. Pollard, op. cit., s. 63.
>>24 Zob. J. Z. Kędzierski, op. cit., s. 30, 31, 83.

zmniejszyły hardości kobiety. Pozbawiona majątku i większości służby, schyłek życia spędziła w wiejskim domu w Kimbolton. W czasie osamotnienia i nawracających co jakiś czas chorób oparciem były dla niej listy od Marii, wizyty ambasadora
Eustachego Chapuysa oraz oczywiście modlitwa. Córka Monarchów Katolickich odeszła 7 stycznia 1536 r., w wieku niecałych 51 lat. Do końca życia tytułowała się królową Anglii i liczyła, że jej zbłąkany mąż się opamięta. Mimo wielu przykrości,
jakie ten jej wyrządził, nie miała do niego żalu, pisząc w ostatnim liście:
Mój najdroższy Panie, Królu i Mężu, zbliża się oto godzina
mej śmierci, której nie mogę wybrać, jednakże z miłości do
was i przez wzgląd na waszą duszę pragnę przypomnieć to,
co winno być najważniejsze przed wszelkimi względami
świeckimi bądź cielesnymi. Sprowadziliście na mnie wiele nieszczęść i przysporzyliście sobie mnóstwo trosk. Wybaczam wam to jednak i modlę się, aby Bóg uczynił tak
samo. Co do reszty, polecam waszej trosce naszą córkę Marię. Bądźcie dla niej dobrym ojcem. […] Pragnę jeszcze tylko jednej rzeczy – przyrzec wam, iż w tym życiu moje oczy
pragną tylko waszego widoku. Niech Bóg was strzeże25.

*
Postać Katarzyny Aragońskiej pozostaje doskonałym przykładem osoby ciężko doświadczonej przez los, któremu nie
zawsze mogła, ale próbowała się przeciwstawiać. Jako wysoko urodzona persona czasów przełomu średniowiecza i odrodzenia, przyszła królowa Anglii łączyła w sobie ideały tych
dwóch epok. Analizując jej biografię, można z jednej strony
powiedzieć, że jak każda kobieta wieków średnich przestrzegała skomplikowanych reguł i wymagań dostosowanych do
płci i statusu, pozostając posłuszna ojcu, a potem jak najlepiej wykonując obowiązki żony i towarzyszki władcy. Z drugiej
strony inteligencja i doskonałe wykształcenie, jakie odebrała,
czyniły ją jedną z pierwszych wybitnych kobiet renesansu i budziły podziw wśród europejskich uczonych. Nieszczęścia, które
ją spotykały, wynikały z powodów, na które nie miała dużego
>>25 Cyt. za: G. Tremlett, op. cit., s. 364.
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wpływu. Były to głównie czynniki biologiczne, z jakimi musiała się liczyć każda małżeńska para, oraz kłopoty natury prawnej, które spadły na Katarzynę z powodu gier prowadzonych
przez jej ojca i teścia, a potem także męża. Jednocześnie należy podkreślić, że liczne trudności, jakie przytrafiły się królowej, uczyniły ją silniejszą i pozwoliły sprzeciwić się zabiegom
Henryka VIII, zmierzającym do unieważnienia ich związku.
W świetle polityki dynastycznej i zagrożenia przerwaniem linii
sukcesyjnej działania króla można ocenić jako logiczne i zrozumiałe, ale także Katarzyna miała w tym sporze swoje racje
i była gotowa ich bronić. Niezachwiane duma, wiara i wytrwałość wpojone przez matkę utrwaliły u naszej bohaterki przekonanie, że jej przeznaczeniem jest rola królowej Anglii i małżeństwo z Henrykiem. Niezłomność, jaką wykazała w tej sprawie,
doprowadziła nie tylko do jej wygnania i śmierci w odosobnieniu, ale przede wszystkim do secesji angielskiego kościoła,
która obowiązuje do dnia dzisiejszego. Przewrotny los chciał
też, by żarliwie upragniony przez Tudora syn nie odegrał w historii większej roli, a zostawione przez niego miejsce na tronie zajęły, odrzucone przez ojca, córki – Maria i Elżbieta, znana potem jako Wielka. Co interesujące, dziś to właśnie królowe
–Wiktoria i obecnie panująca Elżbieta II najmocniej kojarzą się
z Wielką Brytanią i są synonimem jej potęgi i prestiżu. Wydaje się, iż oswojenie społeczeństwa z, tak dziś powszechnym,
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widokiem kobiety na tronie, nie byłoby możliwe bez Izabeli
Kastylijskiej, której cząstka przedostała się do Anglii wraz z Katarzyną. Splot wypadków sprawił, iż niepozorna, sympatyczna aragońska księżniczka stała się ambasadorem, regentem,
królową oraz czynnym uczestnikiem zdarzeń, które zaważyły
na historii całego narodu. Dzięki wysiłkom autorów, takich jak
wielokrotnie cytowany Gilles Tremlett, dotychczas mało znana, stojąca z boku i nieco lekceważona Katarzyna na nowo
przyciąga uwagę, której z pewnością jest warta.

Łukasz Duraj, A chess piece or an active creator? On
a fate and marital life of a XVI century woman on
the example of Catherine of Aragon
The aim of this article is to elaborate on the figure of Catherine of Aragon, in the context of fate and possibility to create it by a XVI century woman. For, in the times of Catherine,
women were subject to the majority of bans, restrictions and
taboos and decisions important for them were made by men.
An analysis of the queen’s biography will allow to determine to
what extent the image of Catherine was compatible with this
scheme. What was the impact of the two periods she lived in
and will it give an answer to a question if the Aragon can be
called the subject of critical events that she has participated in.

SACROMONTE – ŚWIĘTA GÓRA JASKINIOWCÓW.
ZJAWISKO WSPÓŁCZESNEGO TROGLODYTYZMU
NA PRZYKŁADZIE MIASTA GRENADA
Jakub Kubś

W pierwszych scenach filmu Walka o ogień Jeana-Jacques’a Annauda widzimy grupę neandertalczyków śpiących
w grocie. Jaskinia stanowi ich dom, a wygnanie z niego jest
równoznaczne ze śmiercią. Utrwalony w powszechnej świadomości obraz człowieka pierwotnego jako chowającego się
w jaskini przed dziką i drapieżną naturą jest jednak nie do
końca prawdziwy.
W wielu miejscach, zwłaszcza sławnych ze względu na walor kulturowy zachowanych malowideł, jak Altamira w Hiszpanii czy Lascaux we Francji, istnieją liczne ślady wykorzystywania grot przez pierwszych ludzi jako schronienia, cmentarzy
czy pierwszych galerii sztuki1. Nie można jednak powiedzieć,
że pierwszy człowiek, zaraz po zejściu z drzewa, zamieszkał
w bezpiecznej jaskini. Kolebką ludzi były szerokie i otwarte
przestrzenie, świat pozbawiony ścian i sufitu.
Prehistoryczne jaskinie stanowiły dobry obszar do prowadzenia badań przede wszystkim ze względu na konkretną,
ograniczoną przestrzeń zawężającą strefę wykopalisk. Dzięki odpowiednim warunkom panującym w ich wnętrzu (np.
wyższa alkaliczność gleby, naturalny wapień chroniący przed
mikrobami itp.) łatwiej odnajdywano kości oraz inne pozostałości. Jaskinie stały się dla badaczy „kapsułami czasu”2, stanowiącymi potwierdzenie poszukiwanej tezy.

W rzeczywistości były one zamieszkiwane przez naszych
protoplastów jedynie sezonowo. Bliższa analiza znalezionych w nich kości wykazała, że pochodzą od zwierząt zabijanych w określonej porze roku – zimie. A zatem ludzie pierwotni przez większość czasu przemieszczali się, traktując jaskinie
jako miejsce do przeczekania okresów najniższych temperatur3.
Utrwalaniu uprzedzeń sprzyja pejoratywna konotacja nazwy nadanej człowiekowi mieszkającemu w jaskini – troglodyta. Słowo to pochodzi z połączenia dwóch greckich członów:
„trogle” („dziura”) i „dyein” („wkradać się do”), oznacza więc
„wchodzącego do dziury”4. Według Słownika Języka Polskiego
„troglodyta” stanowi określenie człowieka jaskiniowego lub
prehistorycznego. Jednak zgodnie z drugim znaczeniem stanowi też określenie „człowieka współczesnego mieszkającego
w domostwach zbudowanych z wykorzystaniem naturalnych
jaskiń”5. Słowo „troglodyta” niesie też ze sobą negatywne brzemię, stanowi określenie osoby dzikiej, prymitywnej i nieokrzesanej6.
Stereotyp „jaskiniowców” utrwalił się na tyle głęboko, że kiedy słyszymy o dzisiejszym troglodytyzmie, zazwyczaj w wyobraźni pojawia się szereg negatywnych skojarzeń,

>> Co interesujące, mało znanym faktem jest, że autorami większości ja-

issue/8/home/the-cavemans-home-was-not-a-cave (dostęp: 4.05.2017).
>>4 Hasło „troglodyta” w Słowniku wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych Władysława Kopalińskiego, http://www.slownik-online.pl/kopalinski/
A0B28E06067B2785412565B00004DEF9.php (dostęp: 22.05.2017).
>>5 Hasło „troglodyta” w Słowniku języka polskiego PWN, http://sjp.pwn.
pl/sjp/troglodyta;2578735.html (dostęp: 22.05.2017).
>>6 Warto zwrócić uwagę, że odpowiednik polskiego „troglodyta” posiada też negatywne znaczenia w innych językach europejskich, jak hiszpański
czy angielski, ale już nie w języku francuskim, gdzie zamiast tego „troglodyte” może oznaczać także gatunek wróbla, zob. D. Carmona Zubiri, Las Minas
de Hellin (Albecete), Albecete 2007, s. 15.

1

skiniowych malunków były prawdopodobnie kobiety, zob. W. Dizard, Study
finds women had a major hand in Europe’s ancient cave art, http://america.
aljazeera.com/articles/2013/10/16/women-had-major-handinancientcaveart.html (dostęp: 4.05.2017).
>>2 Jaskinie stanowią najstarsze galerie sztuki, dzięki którym odczuwamy
z naszymi przodkami łączność nie tylko genetyczną, ale także kulturową.
„Dzięki jaskiniom pierwsi mieszkańcy Europy zyskali w naszej świadomości nowy, całkowicie ludzki wymiar”, za: K. Pochwicki, Jaskinie Europy –
o jaskiniach słów kilka, http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,7279 (dostęp:
14.04.2017).

>>3 Zob. J. Isabella, The Caveman’s Home Was Not a Cave, http://nautil.us/
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z góry zakładających prymitywizm mieszkańców. Zwłaszcza
w Polsce, gdzie zjawisko to nie występuje, wiadomość, że wiele osób także dzisiaj zamieszkuje w jaskiniach, przyjmowana
jest z dużym zdziwieniem.
We współczesnym, zglobalizowanym świecie budownictwo
mieszkalne uległo procesowi homogenizacji7. Na tym tle różnorodność i specyfika jaskiń w odmiennych regionach świata
stanowi dziedzictwo kulturowe wytwarzających je społeczności. Ponadto nie są one przestrzenią projektowaną przez architektów, a raczej budowaną i zamieszkiwaną przez te same
osoby, stanowią często wspólny wysiłek krewnych8. Ponadto
ewoluują wraz z czasem, odpowiadając zmieniającym się potrzebom mieszkańców9.
Wykorzystywanie skalnych grot jako miejsca zamieszkania towarzyszy ludzkości od jej początków. Jednym z najstarszych przykładów jest Odyseja Homera, w której opisuje
się plemię jednookich cyklopów zamieszkujących jaskinie10,
czy Stary Testament – według opisu, po zniszczeniu Sodomy i Gomory, Lot ze swoimi córkami schronił się w grocie.
Również należy odnieść się do Nowego Testamentu – Jezus
urodził się i został pochowany w jaskini, natomiast na Górze
Oliwnej znajduje się Grota Getsemani, w której miała miejsce zdrada Judasza.
Zjawisko to występuje na wszystkich zamieszkałych kontynentach – w Europie i w Afryce przede wszystkim w basenie
Morza Śródziemnego (w Hiszpanii, Włoszech, Francji, Sardynii,
>>7 Należy zwrócić uwagę na fakt, że proces ujednolicania mieszkań rozpoczął się w okresie rewolucji przemysłowej, chociaż największa intensyfikacja nastąpiła w XX w., szczególnie w jego drugiej połowie, wraz z postępem urbanizacji. Jednak tradycyjne miejsca zamieszkania wciąż występują
w środowisku wiejskim i na obrzeżach miast, zob. M.E. Urdiales Viedma, A.
Maccarone, Cave dwellings in the Mediterranean Basin, „Geographica Pannonica”, vol. 15 (2011), no. 4, s. 119–126, s. 120.
>>8 Ibidem, s. 120.
>>9 W Andaluzji pierwszym obowiązkiem kobiety po zajściu w ciążę było
wykopanie sypialni dla dziecka. Czasami można natknąć się na niewielką
dziurę, szerokości ok. 30 cm, łączącą dwie sypialnie – to rodzaj instalacji
alarmowej mającej pozwolić rodzicom w nocy usłyszeć płacz niemowlęcia,
zob. L. Edwards, The Cave Owners’s Manual, 2006, http://www.spanish-inland-properties.com/pdf/COMPrintVersion.pdf (dostęp: 22.04.2017).
>>10 Przypisywanie zamieszkiwania naturalnych skalnych otworów ludożerczym potworom świadczy o tym, że już w tamtych czasach troglodytyzm
mógł być utożsamiany z czymś prymitywnym.
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Chorwacji, Palestynie, Syrii, Egipcie, Libii, Tunezji, Maroko)11,
w Azji na terenie Iranu, Iraku i Indii12, aż do Wyżyny Lessowej
w Północnych Chinach (w chińskich yaodongach –jaskiniach –
mieszka obecnie ok. 40 milionów ludzi. Biorąc pod uwagę, że
dziesięć tysięcy lat temu populacja ludzka wynosiła ok. 5 mln,
współcześnie na Ziemi żyje przynajmniej osiem razy więcej
„jaskiniowców”)13 oraz na obu kontynentach amerykańskich,
a także w Australii14. O popularności tego rodzaju osadnictwa
na danym terenie decydowały przede wszystkim warunki klimatyczne, także dzisiaj jest to jeden z najistotniejszych czynników dotyczący rozmieszczenia jaskiń. Z czasem zjawisko troglodytyzmu zostało dostrzeżone przez badaczy, przyciągając
uwagę różnych dyscyplin technicznych i naukowych, takich jak
architektura, geografia humanistyczna, etnologia, archeologia15. Mieszkalne jaskinie stanowią jednak wciąż zjawisko egzotyczne, co nierzadko było wykorzystywane w turystyce, jako
oryginalny i unikalny walor16.
Współcześnie na południu Hiszpanii, w Andaluzji, znajduje się 35 000 mieszkań w formie jaskiń17, z czego oficjal>>11 M.E. Urdiales Viedma, Las cuevas-vivienda en Andalucia: de infravivienda a vivienda de futuro, „Scripta Nova. Revista electrónica de geografía
y ciencias sociales”, vol. 7 (2003), no. 146(051), http://www.ub.es/geocrit/
sn/sn-146(051).html (dostęp: 4.05.2017).
>>12 Niedaleko miejscowości Ellora w Indiach znajdują się trzydzieści cztery zabytkowe świątynie trzech religii: hinduistycznej, buddyjskiej i dżinijskiej wykute w skale. Stanowią część światowego dziedzictwa UNESCO, zob.
np. http://mandalay.pl/indie/ellora (dostęp: 4.05.2017).
>>13 Zob. J. Lloyd, J. Mitchinson, The Book of General Ignorance, Nowy Jork
2006, s. 156.
>>14 W miejscowości Cobber Pedy, liczącej dwa tysiące mieszkańców, połowa mieszka w jaskiniach. Pod ziemią znajdują się także kościoły, gospody,
kasyno i muzeum. Miasteczko jest znane głównie z tego, że dzięki okolicznemu krajobrazowi było wykorzystywano jako plenery filmów, m.in. Pitch
Black lub Mad Max pod Kopułą Gromu, zob. Cave Living in Australia, http://
www.onefootinthecave.net/cave-living-in-australia/ (dostęp: 6.06.2017).
>>15 D. Carmona-Zubiri, La conformación del patrimonio etnológico. Tradición cultural y etnocentrismo en el caso de las casas-cueva, s. 272, [w:] Revista de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la UMH, vol. 1, Elche
2006, s. 270–290.
>>16 W Hiszpanii zamieszkiwane jaskinie były już wykorzystywane jako
atrakcja turystyczna w latach sześćdziesiątych, zgodnie z hasłem „Spain is
different” stosowanym przez ówczesnego Ministra Informacji i Turystyki –
Manuela Fraga Iribarne.
>>17 N. Gallent, M. Shucksmith, M. Tewdwr-Jones, Housing in the European
countryside: rural pressure and policy in Western Europe, Londyn 2006, s. 126.

nie w samej prowincji Grenada – 20 252. Większość z tego
typu domów znajduje się w dzielnicy miasta Sacromonte oraz
w pobliskich miejscowościach, takich jak Guadix18 czy Baza,
znajdujących się na północnym wschodzie regionu19.
Jedna z hiszpańskich agencji nieruchomości zajmująca się
sprzedażą jaskiń próbuje zachęcić potencjalnych nabywców
poprzez umieszczenie na swojej stronie poradnika (The Cave
Owner’s Manual), w którym wymienione są zalety płynące
z posiadania takiego oryginalnego domu. Do najważniejszych korzyści należą dużo niższe koszty zakupu w porównaniu do konwencjonalnego domu o takiej samej powierzchni, a także unikalność każdej jaskini, ponieważ współczesne
są w istocie najczęściej przebudowanymi starymi jaskiniami.
Bardzo istotną zaletą jest praktycznie stała temperatura wewnątrz, co minimalizuje potrzebę posiadania ogrzewania
w zimie, natomiast w lecie pozwala obejść się bez klimatyzacji. Dzięki temu zużycie prądu i koszty utrzymania są dużo
niższe. Współczesne jaskinie mają także izolację w ścianach,
która zapobiega większemu uciekaniu ciepła z wnętrza. Dodatkowo jaskinie charakteryzują się oryginalnością i urokiem rzadko spotykanym w „przeciętnych” domach, a przy
tym gwarantują wszystkie udogodnienia wymagane w dzisiejszym świecie. Wreszcie należy wspomnieć o niskich kosztach utrzymania kilku zewnętrznych ścian, a także naturalnego dachu20.
Chociaż mieszkania w jaskiniach oferują wiele korzyści,
mają również wady. Są to np.: wysoka wilgotność i słaba wentylacja wnętrza, a także erozja skał, zwłaszcza w rejonach,
gdzie temperatury w ciągu roku spadają poniżej zera. W wypadku złego zabezpieczenia może to grozić zawaleniem się

stropu. Innym utrudnieniem jest częsty brak dostępu do bieżącej wody, kanalizacji i elektryczności21.
W przeszłości, zwłaszcza w Europie, osadnictwo w jaskiniach przypisywano najuboższym warstwom społecznym.
Często korzystali z niego pracownicy fabryk lub kopalni, dla
których ten typ schronienia okazywał się często najtańszy
i najwygodniejszy, na jaki mogli sobie pozwolić. W miejscowości Hellín (Hiszpania) do niedawna robotnicy pracujący
w kopalni siarki zamieszkiwali wydrążone przez siebie groty w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca pracy22. W Matera
(Włochy) w 1945 r. było ponad trzy tysiące zamieszkałych
jaskiń, a odwiedzający to miejsce podróżnik Carlo Levi pisał
o nich: „wewnątrz tych czarnych dziur, wzdłuż ścian łóżka,
są prymitywne narzędzia, szmaty. W środku leżą psy, owce,
kozy i świnie. Każda rodzina ma, zasadniczo, jedną jaskinię
jako schronienie, w którym żyją wszyscy razem, mężczyźni,
kobiety, dzieci i zwierzęta. Tak żyje 20 000 ludzi. Jest tam
mnogość dzieci. W upale, pośród much i kurzu, nagie lub
w łachmanach były wszędzie. Nigdy nie widziałem takiego
obrazu nędzy”23.
Istnieje kilka czynników wpływających na łączenie osadnictwa w jaskiniach z ubogimi warstwami społecznymi. Jaskinie drążono w stromych zboczach, czyli terenach, które
nie przedstawiają żadnej wartości, a zatem stanowią najtańszą lub darmową ziemię do nabycia24. Grota powstaje w gotowym materiale (miękkich skałach wulkanicznych lub osadowych, jak piaskowiec, glina, czy margiel, twardniejących wraz
z upływem czasu, dzięki czemu konstrukcja staje się bardziej
wytrzymała25) i nie wymaga prawie żadnych dodatkowych
kosztów. Ponadto w klimacie z wysokimi rocznymi amplitudami temperatur w jaskiniach latem temperatura utrzymuje się

>>18 Zwłaszcza ta miejscowość słynie z liczby mieszkańców jaskiń –
w mieście znajduje się ok. 2000 jaskiń zamieszkiwanych przez 4500 osób,
co stanowi ponad jedną czwartą wszystkich mieszkańców, zob. artykuł
na stronie Rady Miasta w Guadix na temat jaskiń, http://www.guadix.
es/castellano/info/2419693FCE2048DD9AAA93EC1A44DF04.asp (dostęp:
4.05.2017).
>>19 Zob. artykuł na stronie internetowej poświęconej Grenadzie ¿Sabes
cuántas casas cueva hay en la provincia de Granada?, http://www.elindependientedegranada.es/ciudadania/sabes-cuantas-casas-cueva-hay-provincia-granada (dostęp: 4.05.2017).
>>20 L. Edwards, op.cit.

>>21 J.D. Campos Fernández, Mario Maya: Camelamos Naquerar, ¡Ay! Jondo (1976–1977). Gitanos, cuevas y polígonos de vivienda, Sevilla 2014, s. 7.
>>22 M.E. Urdiales Viedma, A. Maccarone, op.cit., s. 120.
>>23 Matera stała się „hańbą Włoch”, kiedy jej istnienie zostało nagłośnione przez media. Mieszkańcy zostali zmuszeni do opuszczenia jaskiń, które następnie zamurowano, aby zapobiec ponownemu zajęciu. W latach
osiemdziesiątych zaczęto powolną odbudowę jaskiń. W 2007 r. mieszkało
w nich już cztery tysiące osób. Ibidem, s. 123.
>>24 D. Carmona-Zubiri, La conformación del patrimonio…, op. cit., s. 280.
>>25 Ibidem, s. 120.
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w granicach 16–18°C, a w zimie ok. 14°C, co pozwala zaoszczędzić na ogrzewaniu.
W Hiszpanii oprócz czynników klimatycznych i społecznych,
jak bieda, istniały także przyczyny historyczne, które sprawiły, że określone grupy zamieszkiwały jaskinie. Chociaż trudno
ustalić dokładnie początki osadnictwa jaskiniowego na Półwyspie Iberyjskim, można stwierdzić, że pojawiło się wraz z muzułmanami przybyłymi z Afryki Północnej w VIII w. Z powodu
walk i napięć przez kolejnych osiemset lat, do czasu zakończenia rekonkwisty, jaskinie były też wykorzystywane przez
mniejszości etniczne lub religijne w sytuacjach napięć społecznych i konfliktów26. Jednak największe nasilenie tego rodzaju osadnictwa w Hiszpanii przypadło na czasy eksplozji demograficznej przy jednoczesnym napływie imigrantów oraz
przychylnej osadnictwu polityce władz w XIX i w I poł. XX w.27
Niski koszt i dostępność jaskiń, a także względy klimatyczne
okazały się wyjściem dla ludzi, których nie było stać na wybudowanie własnego domu.
Historia osadnictwa jaskiniowego w Grenadzie związana jest
z dzielnicą Sacromonte, określaną tradycyjnie jako dzielnica Romów. Naród ten przywędrował na Półwysep Iberyjski w XV w.28
Rok 1492 był doniosły dla Hiszpanii z dwóch powodów – jest to
czas dotarcia do Ameryki Południowej misji Krzysztofa Kolumba, ale także końca wielowiekowego konfliktu dwóch religii –
rekonkwisty. Romowie dotarli do Grenady, ostatniej twierdzy
islamu, wraz z armią los Reyes Católicos – Izabeli I Kastylijskiej
i Ferdynada II Aragońskiego. W podzięce za pomoc w zdobyciu
twierdzy hiszpańscy władcy nadali im miano „Nowych Kastylijczyków”. Romowie osiedlili się w jaskiniach porzuconych przez
>>26 M.Á. Sorroche, La casa-cueva. ¿Un modelo de recuperación de la arquitectura vernácula en la provincia de Granada?, [w:] Arquitectura vernácula
en el mundo ibérico: actas del congreso internacional sobre arquitectura vernacular, ed. A.M. Aranda Bernal, Sevilla 2007, s. 360.
>>27 M.E. Urdiales Viedma, A. Maccarone, op. cit., s. 123.
>>28 Pierwsza wzmianka o Romach na Półwyspie Iberyjskim pochodzi
z 1425 r. i dotyczy Jana z Egiptu Mniejszego, któremu król Alfons V Aragoński wydał list uprawniający go na czas trzech miesięcy do przejazdu przez
swoje ziemie, podczas jego pielgrzymki do grobu św. Jakuba w Santiago
de Compostella. Szybko okazało się, że pielgrzymki stanowiły dla Romów
jedynie pretekst do poruszania się po Hiszpanii, zob. transkrypcja tekstu ze
starokastylijskiego na angielski, http://www.unionromani.org/docgit.htm
(dostęp: 5.05.2017).
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muzułmanów na obrzeżach Grenady29. Sytuacja ta nie trwała
jednak długo, ponieważ już kilka lat później hiszpańscy władcy wydali edykt nakazujący Romom porzucenie koczowniczego trybu życia (przede wszystkim dlatego, że uniemożliwiało to skuteczne ściąganie podatków): „Egipcjanie30 i zagraniczni
kotlarze, w ciągu sześćdziesięciu następujących dni od ogłoszenia, mają osiąść w swoich siedzibach i służyć swoim panom, którzy zapewnią im opiekę i nie powinni wałęsać się po królestwie:
w innym wypadku po upływie sześćdziesięciu dni wymierzona
zostanie im kara stu batów i wygnanie za pierwszym razem oraz
obcięcie uszu i powtórna banicja za drugim razem”31. Edykt ten
zapoczątkował prawie pięćsetletnią historię prześladowań tej
mniejszości narodowej32.
Jedna z legend tłumaczy powstanie jaskiń w inny sposób –
kiedy uciekający przed chrześcijanami muzułmanie zdecydowali się na przepłynięcie do Afryki Północnej, zakopali skarby
na stokach wzgórza, licząc, że kiedyś wrócą na te ziemie. Równocześnie wyzwolili wielu czarnoskórych niewolników, ponieważ koszty ich transportu podniosłyby już i tak wysoką cenę
za przeprawę przez morze. Wyzwoleńcy zdawali sobie sprawę, że ich niedawni panowie wynosili nocami skarby i musieli je gdzieś ukryć, dlatego kiedy zostali pozostawieni sami sobie, próbowali odkopać je, drążąc w zboczach tunele. Kiedy nie
znaleźli żadnych skarbów, zamieszkali w wykopanych przez
siebie jaskiniach33. Według legendy w niedługim czasie w ich
>>29 Francisco Quindalé, autor XIX-wiecznego słownika języka romskiego,
pisał: „Niektóre z żelaznych kul, które król Ferdynand wystrzelił przeciwko
muzułmanom z Grenady w 1491 roku, zostały odlane w jaskiniach w pobliskich górach przez Cyganów […]”. (Zob. F. Quindalé, Diccionario gitano,
Madryt 1867, s. 19).
>>30 Hiszpańskie określenie Romów „gitanos” pochodzi od słowa „egiptianos”, ponieważ pierwsi Romowie na Półwyspie Iberysjkim twierdzili, że są
potomkami Egipcjan.
>>31 J.H. Maya, La educación como hecho unificador, [w:] Cáritas Española,
Los Gitanos en la Sociedad Espanola, Madryt 1971, s. 59.
>>32 Od czasów Los Reyes Católicos do czasów generała Francesco Franco
wydano 250 zarządzeń mających na celu pozbycie się Cyganów z Hiszpanii,
zob. I. Gallastegui, Paz gitana con tierra de por medio, http://www.ideal.es/
sociedad/201602/20/gitana-tierra-medio-20160219101131.html (dostęp:
22.05.2017).
>>33 Podobno tym wydarzeniom zawdzięcza swoją nazwę jedna z dzielnic Grenady – Barranco de los Negros (Doliny Czarnoskórych), zob. El Sacromonte es un barrrio de leyendas, https://granadapickups.blogspot.com.

sąsiedztwie osiedlili się Romowie, którzy próbowali szukania
skarbów przy pomocy magii, jednak legenda nie podaje, czy
poszczęściło się im bardziej niż pozostałym34.
O wielokulturowości pierwszych troglodytów w Grenadzie
świadczy fakt, iż wielu andaluzyjskich muzułmanów zmuszonych do nawrócenia się na chrześcijaństwo, tzw. morysków35,
znalazło azyl wśród zamieszkujących jaskinie Romów. Kiedy
w 1609 r. niedobitki Arabów w leżącym niedaleko Grenady rejonie Alpujarra36 zostały wygnane z kraju pod groźbą śmierci,
niektórzy muzułmanie zostali na miejscu, znajdując azyl wśród
Romów. Odznaczającym się ciemniejszym kolorem skóry i często brakiem płynnej znajomości języka hiszpańskiego Arabom
łatwiej było wtopić się w tłum przybyłych niedawno koczowników. Hiszpański eseista, dziennikarz i pisarz Manuel Barrios Gutiérrez pisał o tym w ten sposób: „Jednak ci moryskowie, Andaluzyjczycy zaciekle prześladowani, żyjący w jaskiniach, wykluczeni
z hiszpańskiego społeczeństwa, znaleźli w Andaluzji sposób «zalegalizowania», że tak powiem, swojej egzystencji, uniknięcia
śmierci lub powtórnego wygnania. Wędrujące grupy, z uporem
prześladowane, ale mimo wszystko nieobłożone anatemą wygnania ani śmierci, podróżowały z miejsca na miejsce i tworzyły
społeczności rządzone przez hierarchów, otwarte na wszystkich
zdesperowanych podróżnych wykluczonych ze społeczeństwa
z powodu niełaski i zbrodni. Wystarczyło dopełnić rytuału inicjacyjnego, aby stać się jednym z nich. Byli nimi Cyganie. Gościnni Cyganie, wagabundzi, bracia wszystkich prześladowanych”37.
es/2013/11/el-sacromonte-es-un-barrrio-de-leyendas.html
(dostęp:
22.05.2017).
>>34 Inna wersja podaje, że jaskinie zostały wykopane przez zachłannych
chrześcijan, z tych samych pobudek, którzy jednak zostali przechytrzeni
przez muzułmańskich możnych – przed ucieczką z Grenady mieli wymienić
swoje skarby na drogi i lżejszy jedwab, który z korzyścią odsprzedali już po
ucieczce do Północnej Afryki.
>>35 Tak nazywano andaluzyjskich muzułmanów, zmuszonych do nawrócenia się na chrześcijaństwo. Islam zezwala wyznawcom na udawane nawrócenie się na inną religię w chwili zagrożenia życia pod warunkiem, że w głębi serca pozostaje się wiernym prawdziwej religii, zob. Koran, sura 16:106.
>>36 Nie wszyscy muzułmanie opuścili okolice Grenady – niektórzy ukryli się w pobliskim, górzystym rejonie Alpujarra, tworząc niezależne księstwo. Do ostatecznego wygnania muzułmanów z Hiszpanii doszło dopiero w 1609 r.
>>37 Zob. M. Barrios Gutiérrez, Gitanos, moriscos y cante flamenco, Sevilla
1989, s. 94.

Romowie szybko zaadaptowali się do nowych warunków,
zamieszkując już istniejące i drążąc nowe jaskinie. Zamieszkiwanie poza obrębem murów miejskich, w miejscu, które pozwalało im kontrolować szlaki w góry Sierra Nevada, pozostawiło w ich rękach przemyt towarów z oddalonego wybrzeża.38
Zamieszkiwali przede wszystkim wzgórze Valparaiso, z czasem
uznane za kolejną miejską dzielnicą – Sacromonte.
Przez wieki wypracowano system konstrukcji nowych jaskiń.
Zanim rozpoczęto prace, należało skonsultować się z „mistrzem
kilofa” – doświadczonym kopaczem, który wyznaczał pionowe
cięcie w skale, zostawiające szeroką fasadę i płaski teren przed
wejściem. W powstałej ścianie tworzyło się otwór wejściowy oraz korytarz do głębokości półtora metra. Dopiero od tego
miejsca zaczynało się wykopywanie pierwszego pomieszczenia, na planie kwadratu o boku 2,5–3 m oraz z półkolistym sufitem. Następnie drążono kolejne groty, najczęściej w formie galerii. Ilość, rozmiar oraz wyposażenie pokoi zależały od wielkości
wzgórza, potrzeb i możliwości ekonomicznych rodziny. Zazwyczaj kolejne jaskinie drążono obok siebie w rzędach, na kolejnych poziomach połączonych plątaniną ścieżek. Układ pomieszczeń odpowiadał typowemu wiejskiemu rozkładowi pokoi – za
wejściem znajdowała się kuchnia, a jej lokalizacja uzasadniona
była lepszą wentylacją. Znajdujące się w głębi pokoje, w których
cyrkulacja powietrza jest mniejsza, wykorzystywane były jako
sypialnie, oddzielone od siebie kurtynami, zasłonami lub paciorkami. We wnękach tworzono szafy, schowki i spiżarnie.
W XIX w. Romowie w Grenadzie stanowili najniższą klasę
społeczną, pozbawioną opieki miasta i żyjącą w skrajnej nędzy. W opublikowanych w 1875 r. wrażeniach z podróży po
Hiszpanii francuski kolekcjoner sztuki i pisarz Jean-Charles Davillier opisywał wizytę w Sacromonte: „Mówiąc szczerze, jest
to miasto wewnątrz miasta, którego społeczność ma szczególne zwyczaje oraz język. Między innymi, ponieważ dzielnica Sacromonte jest bardzo zaludniona, brakuje w niej domów.
W zboczach wzgórza są wydrążone niezliczone dziury i jaskinie, które służą Cyganom jako schronienie. Generalnie każde
z mieszkań poprzedzone jest niewielkim patio, zazwyczaj źle
lub wcale niezamkniętym, ponieważ i tak w tych mizernych
>>38 N. Devorah Bennahum, Carmen, a Gypsy Geography, Middletown
2013, s. 117.
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schronach nie ma nic wartego kradzieży. Następnie wchodzi się do jaskini składającej się z jednej części i zabezpieczonej byle jak zbitymi deskami. Tutaj, pośród wybielonych ścian,
żyje w zgryzocie cała rodzina, często składająca się z więcej niż
dziesięciu osób. Dziura wybita w suficie służy zarówno jako komin, jak i kuchnia. Na ubogie wyposażenie składają się sklecone ławki, stół z bielonego drewna i legowiska, ponieważ większość Cyganów śpi na ziemi. Dzieci, całkowicie nagie, czarne
jak mali Afrykańczycy, wałęsają się tu i tam, pośród głodnego
ptactwa i brudnych zwierząt. Prawdą jest, że Cyganie z Grenady są znacznie ubożsi niż w innych prowincjach”39.
Osadnictwo romskie w jaskiniach Sacromonte trwało do lat
sześćdziesiątych XX wieku. Jego kres przyniosła powódź, która
nawiedziła miasto od października 1962 do lutego 1963 roku.
Opady spowodowały zniszczenia w całym mieście. Największe
szkody wyrządziły w dzielnicach takich, jak Sacromonte czy
Barranco del Abogado. Wiele z zamieszkałych jaskiń zostało
zniszczonych przez powódź, niektóre z nich zawaliły się, grzebiąc w środku swoich mieszkańców40. Dziennik „Patria” z dnia
22 lutego 1963 r. poświęcił okładkę stratom spowodowanym
przez ulewy, wyceniając je na miliard pesos41. W wyniku katastrofy ucierpiało 5% populacji Hiszpanii. Zarządzono eksmisję
mieszkańców przy udziale oddziałów Guardia Civil – 1662 rodziny, czyli około 7 tys. osób było zmuszonych opuścić dotychczasowe miejsce zamieszkania.
Na miejsce tragedii przybył także Francisco Franco. Znany z rasistowskich poglądów42, wódz kraju został w tym
>>39 Ch. Davillier, Viaje por España, Madrid 1949, s. 250.
>>40 J.D. Campos Fernández, op. cit. s. 16.
>>41 A. Calleja, La lluvia que silenció el Sacromonte, http://granadaimedia.
com/50-anos-inundaciones-sacromonte/ (dostęp:10.05.2017).
>>42 Przykładowo można wskazać jego Zarządzenie dla Gwardii Cywilnej
z 14 maja 1943 r., w którego artykułach stwierdzało się, że Romów należy
poddawać uważnej inwigilacji ze względu na ich dużą mobilność, sprawdzać dokumenty, badać szlaki, którymi podróżują, zwracać uwagę na zwyczaje i wszystko, co może służyć ich lepszej kontroli. Informacje należało zbierać, aby przeciwdziałać popełnianym przez nich przestępstwom,
przede wszystkim kradzieży koni lub innego inwentarza. Romowie handlujący końmi byli także zobowiązani do posiadania specjalnego dokumentu,
którego brak lub niewiarygodność prowadziło do oddania w ręce Gwardii
Cywilnej za naruszanie prawa. Prawa tez ostały zniesione dopiero w 1978
roku, wraz z końcem dyktatury Franco. Do lat osiemdziesiątych XX w.
Romowie stanowili najbardziej marginalizowaną społeczność w Hiszpanii.
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przypadku przedstawiony przez propagandę jako „wybawiciel
o otwartym i współczującym sercu”. Wykorzystał powódź jako
okazję, aby zlikwidować tradycyjną dzielnicę Romów i przenieść ich dalej od centrum miasta. W efekcie na północy Grenady powstały dzielnice-getta43, takie jak la Chana, la Cartuja,
la Virgencica44, czy Poligono la Paz, zamieszkiwane przez Romów do dzisiaj45.
Dzisiejsze Sacromonte liczy około pięciuset mieszkańców46,
z czego niewielu to potomkowie zamieszkujących tę dzielnicę Romów. Wciąż próbuje się tam jednak odtworzyć wrażenie
ciągłości romskiej tradycji i muzyki flamenco47, chociaż dla turystów jest to przede wszystkim dzielnica troglodytów.
Warunki mieszkaniowe w dzielnicy troglodytów różnią się
w zależności od mieszkańców, ich majętności i powodów, dla
>>43 Tego okresu w historii grenadzkich Cyganów dotyczy sztuka ¡Ay! Jondo, napisana przez Mario Maya i Juan de Loxa, pokazująca czas przejścia
z „domów-jaskiń” do nowych dzielnic – „poligonos de vivienda”. W jednej
ze scen widać mur, na którym widniej napis „GITANOS NO!”, z ostatnim słowem przekreślonym i nadpisanym na nim „Sí”, zob. J.D. Campos Fernández,
op. cit. s. 15.
>>44 Według projektu w dzielnicy La Virgencica miały nawet powstać heksagonalne domy odpowiadające w rozmieszczeniu pokoi układowi przypominającemu mieszkalne jaskinie. Projekt nie doczekał się wykonania, zob.
ibidem, s. 18–26.
>>45 Jeden z mieszkańców Sacromonte, Curro Albayzin, który zmuszony
był w wyniku katastrofy przenieść się do nowo powstałych dzielnic, starał się wytłumaczyć, dlaczego cygańskie osadnictwo w Sacromonte straciło swoją ciągłość: „Cały świat pytał się: Dlaczego nie wróciliście? Kiedy ludzie znaleźli się w mieszkaniach, które miały bieżącą wodę i światło, szereg
udogodnień, których nie mieli tutaj [tzn. w jaskiniach], nie chcieli wracać.
Taniej wyszłoby naprawić dzielnicę, niż zbudować Poligono i domy”, zob.
J. Ochando, La lluvia que silenció el Sacromonte, http://granadaimedia.com/50-anos-inundaciones-sacromonte/ (dostęp: 10.05.2017).
>>46 Zob. wykaz statystyczny mieszkańców Grenady według dzielnic
z 2009 r., http://www.granada.org/obj.nsf/in/GBBNKKJ/$file/PORSEXO.pdf
(dostęp: 10.05.2017).
>>47 Według jednej z teorii flamenco pochodzi z arabskiego zwrotu fellah mengu oznaczającego „uciekającego wieśniaka”, co wskazywałoby na
to, że pierwotnymi twórcami tego gatunku muzycznego nie byli Romowie,
ale prześladowani przez chrześcijan muzułmanie zamieszkujący te tereny
przed nimi. Jest to jednak tylko jedna z teorii. Według innej nazwa tańca
pochodzi od francuskiego „flamme” oznaczającego „płomień” i wiąże się
z ruchem tancerza przypominającego płonący ogień, zob. J. Fernández López, Origen del cante flamenco. Tesis e hipótesis, http://hispanoteca.eu/Musik-Spanien/Flamenco/Origen%20del%20cante%20flamenco.html (dostęp: 5.05.2017).

których wybrali taki sposób życia. Większość ze znajdujących się
w Sacromonte jaskiń fasadą nie różni się niczym od przeciętnych
domów. Zazwyczaj od strony ulicy znajduje się kuchnia, ponieważ w ciągu dnia potrzeba w niej światła oraz wentylacji powietrza. W głębi znajdują się sypialnie, w których wentylacja jest
słabsza i nie potrzeba naturalnego oświetlenia. Przed wejściem
do jaskini często znajdują się niewielkie, ogrodzone ogródki.
Tajemniczość i unikalność tego stylu życia tworzą z niego
również atrakcję turystyczną. W Sacromonte znajduje się tylko jeden hotel, dlatego większość turystów marzących o spędzeniu nocy w jaskini decyduje się na wynajęcie prywatnych
mieszkań na serwisach takich, jak AirBnb czy TripAdvisor48.
Oprócz osób, które odziedziczyły bądź kupiły jaskinię, wśród
dzisiejszych mieszkańców Sacromonte jest wielu także tych,
którzy zdecydowali się na taki tryb życia z innych względów.
Niektórzy chcą być poza cywilizacją i bliżej natury, inni przyjeżdżają tutaj, ponieważ jest to dla nich „łatwiejsze” życie,
okazja do odpoczynku. W pobliżu Sacromonte i innych dzielnic
Grenady znajdują się skupiska „nielegalnych” jaskiń, których
mieszkańcy nie mają do ziemi prawa własności. Jak wynika
z własnej obserwacji, aby zamieszkać w wolnej jaskini, należy uzyskać akceptację reszty niewielkiej społeczności – jeden
z mieszkańców porównywał to do mieszkania na wsi, w której
„każdy zna każdego”.
Wydrążone na zboczach stromych wzgórz i wąwozów „dzikie jaskinie” nie mieszczą się w ustalonym szlaku turystycznym, na obrzeżach miasta. Połączone są siecią wydeptanych
ścieżek, a poszczególne groty z zewnątrz zastawione są wszelkiego rodzaju meblami i przedmiotami – sofami, stołami
z bębnów na kable, zabawkami, śmieciami i rzeźbami ze znalezionych elementów. Jaskinie znajdują się od strony pasma
górskiego Sierra Nevada, gwarantując niezapomniane widoki. Jedynym sposobem, aby przekonać się na własne oczy, jak
wygląda wnętrze takiego domu, jest zaproszenie przez jego
mieszkańców.
>>48 Zamieszczone tam oferty najczęściej wynajmowane są nielegalnie,
ponieważ nie zostały zarejestrowane jako obiekty dozwolone dla turystów.
J. Arroyo, Granada: Agujeros ilegales para turistas, http://www.interviu.
es/reportajes/articulos/granada-agujeros-ilegales-para-turistas (dostęp:
10.05.2017).

Część z nich to osoby funkcjonujące prawie całkowicie bez
pieniędzy. Wśród „jaskiniowców” popularny jest freeganizm,
czyli wybieranie z koszy stojących obok dużych supermarketów produktów przydatnych do spożycia, jednak wyrzucanych
z powodu dostawy nowych towarów lub zbliżającej się utraty
terminu ważności. Wiele osób korzysta także z pomocy udzielanej przez miasto lub fundacje, w postaci darmowych obiadów, kawy, prania odzieży. Pomysłowość sięga niekiedy szczytów, przykładowo na podwórkach przed niektórymi jaskiniami
można zauważyć olbrzymie, aluminiowe misy, które w słoneczny dzień skupiają światło i służą do gotowania wody. Przy
pochmurnej pogodzie ich odpowiednie ustawienie w stronę
centrum miasta służy jako wzmacniacz fal wi-fi, pozwalając
mieszkańcom jaskini na darmowy dostęp do Internetu. Niektóre osoby traktują też ten styl życia jako próbę własnych sił
i decydowania o swoim życiu. Mieszkańcy stanowią mieszankę ludzi z całego świata, często są to alternatywni podróżnicy chcący na jakiś czas odpocząć w Hiszpanii. Inni przyjeżdżają
tylko na kilka dni, miesięcy lub lat, część zostaje na stałe.
Chociaż idylla mieszkania w jaskini kusi swoją dostępnością, jest związane z wieloma wyrzeczeniami. Przede wszystkim jest to życie pozbawione stałego dostępu do prądu czy kanalizacji. Posiadanie kranu stanowi luksus i często służy kilku
jaskiniom. W innym wypadku pozostaje zaopatrywanie się
w wodę w jednej z wielu fontann. Jednym z zagrożeń mogą
być popularne w tym regionie niezwykle szybkie i agresywne skolopendry paskowane (Scolopendra cingulata), których
ugryzienie może być bardzo bolesne, w niektórych przypadkach zaś śmiertelne49. Większość jaskiniowców posiada jednak przynajmniej jednego psa, którego obecność odstrasza niebezpieczne zwierzęta. Czasami problematyczne mogą
być stosunki między mieszkańcami jaskiń. Podczas rozmowy
jedna z kobiet, mieszkająca w ten sposób od blisko pół roku,
stwierdziła, że początkowo było ciężko, zważywszy na to, że
większość jej sąsiedztwa stanowią mężczyźni. Istnieje także
niebezpieczeństwo zawalenia się jaskini – z tego powodu na
dachu wielu mieszkańców sadzi opuncję, której kolce są bardzo ostre, przez co ciężko się ich pozbyć. Dodatkowo korzenie
>>49 Jedna z osób, która doświadczyła ugryzienia skolopendry, po dwóch
tygodniach zaczęła ślepnąć, co ostatecznie skłoniło ją do leczenia.
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kaktusa wrastają w strop, czyniąc go bardziej stabilnym, i wyciągają wilgoć z wnętrza mieszkania.
W Grenadzie jest wiele miejsc, w których znajdują się zamieszkiwane jaskinie, chociaż ich mieszkańcy starają się nie
rozgłaszać swojej obecności. Mieszkańcami jaskiń nie są tylko pozytywnie nastawieni do świata hipisi50, ale także ludzie
biedni, których sytuacja finansowa zmusiła do wybrania jednej z najbardziej prymitywnych form mieszkania. Miejsca
te owiane są złą sławą i nie stanowią oficjalnych atrakcji turystycznych, chociaż zachowując rozsądek i szacunek wobec
mieszkających tam ludzi, nie ryzykuje się bardziej niż w innych
częściach miasta. Ich obecność jest półlegalna i raczej tolerowana przez władze miasta, przynajmniej tak długo, jak utrzymywany jest tam porządek51.
Historia jaskiń jest tylko częścią mozaiki kulturowej Grenady. W mieście tym przez prawie tysiąc lat, do czasów rekonkwisty, współegzystowały obok siebie trzy wielkie religie:
chrześcijaństwo, judaizm oraz islam. Przez wieki mieszkali
obok siebie ludzie odmienni kulturowo, ale pokojowo zajmujący to samo miasto. Echem wydarzeń z przeszłości są dzielnice – arabskie Albayzin, romskie Sacromonte i żydowskie
Realejo, a nad wszystkim dominuje twierdza Alhambra52.
>>50 W Grenadzie mieszka obecnie Lech Krzewicki, znany jako „Hermes”,
jeden z najstarszych i głównych przedstawicieli polskiego ruchu hipisowskiego. W pobliskich górach Alpujarra znajduje się wiele komun, wśród
nich najbardziej znane jest Beneficio. W latach osiemdziesiątych miał miejsce ruch „uwalniania ziemi” – wykupywania gruntu i pozostawiania go
do wspólnego użytku – i do dzisiaj każdy może przyjechać i zostać na terenie komuny tyle, ile chce – na tydzień, miesiąc lub kilka lat. Mieszkańcy
utrzymują się głównie z własnych plonów, jedzenia wyrzuconego do śmieci w pobliskim mieście i sprzedaży hodowanej tam marihuany. Wiele osób,
które zamieszkują w jaskiniach, przynajmniej przez krótki czas mieszkało
też w Beneficio.
>>51 Zdarza się jednak, że dochodzi do wizytacji urzędników – wcześniej
poinformowani o tym jaskiniowcy pomagają sobie nawzajem zasypać wejścia i przenoszą się tymczasowo w inne miejsce. Kontrola znajduje groty
„niezamieszkałe” od dłuższego czasu, a po niedługim czasie ich mieszkańcy
mogą się z powrotem bez przeszkód wprowadzić.
>>52 Alhambra (oryginalnie „Al Qal’a al-Hamra”, czyli „czerwona twierdza”) po opuszczeniu i zdemolowaniu jej na początku XIX w. przez wojska Napoleona została zamieszkana przez Romów. Dawny pałac Emiratu
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Etniczne podziały miasta już od dawna nie funkcjonują i znajdzie się w nim miejsce dla każdego, zwłaszcza kogoś chcącego
spróbować życia w jaskini. Ludzie wszystkich wyznań i światopoglądów współistnieją tu od wieków do dnia dzisiejszego, co
sprawia, że mozaika tego miejsca na zawsze pozostanie unikalna.

Jakub Kubś, Sacromonte – a sacred mountain of
cavemen. A phenomenon of contemporary troglodytism on the example of the Grenada city
The article presents a phenomenon of contemporary cave
housing in Grenada (Spain). In the first part of the text issues connected with contemporary perception of caves and
their inhabitants – troglodytes. In the further part, the article takes up the specificity of cave-homes in Andalusia. Subsequently, the historical origins of such a colonization in Spain
were drawn. They were connected with the inflow of Gypsies
on these areas and the image of troglodytes from Grenada
fixed in travel literature. Changes connected with relocation of
cavemen that took place in the 80s were also presented. Finally, the contemporary images of caves in Grenada were shown.
From the one hand as a tourist attraction and the cultural heritage of the city, from the other hand, as “wild caves” bearing
the role of asylum for people living on the margins of a society
Grenady stał się pełny gwaru, dźwięków gitary i rytmicznego klaskania towarzyszącego pieśniom flamenco. Niedostępny z tego powodu arabski zamek stanowił w czasach romantyków pokusę – kusił prawie tysiącletnią
historią, legendami i egzotyką ówczesnych mieszkańców. Amerykański pisarz, Washington Irving, był jednym z pierwszych, którym udało się zobaczyć tajemnicze miejsce od środka. Jego zbiór esejów, opowiadań i szkiców
zatytułowany „Opowieści z Alhambry” przyciągnął uwagę świata do tego
miejsca. Z czasem niektórzy Romowie zaczęli trudnić się oprowadzaniem
podróżników po wnętrzu dawnego pałacu – jednym z nich był „Chorrojumo”, najbardziej znana postać świata Romów w Grenadzie w II poł. XIX w.
Jednemu z pierwszych de facto przewodników po tym mieście władze wystawiły w 2010 r. pomnik na początku dzielnicy Sacromonte. Ostatni Romowie zamieszkiwali legalnie Alhambrę do początków XXI wieku.

OBRAZ(Y) JAPONII W FILMACH Z KATALOGU LUMIÈRE ET CIE
Dawid Głownia

Liczne dziewiętnastowieczne media wizualne – ilustracja
prasowa, fotografia, fotoplastykon, latarnia magiczna – oferowały widzom możliwość zapoznania się z quasi-etnograficznymi obrazami z odległych zakątków globu. August i Louis
Lumière, wynalazcy kinematografu, byli świadomi zapotrzebowania na filmy pełniące tę funkcję, toteż niemal od początku
swej działalności filmowej wysyłali w świat operatorów, którzy poza organizacją projekcji i pozyskiwaniem dla firmy nowych partnerów biznesowych mieli również za zadanie kręcić
w odwiedzanych przez siebie miejscach scenki przedstawiające lokalne krajobrazy, pejzaże miejskie, życie codzienne, obyczaje oraz ważne osobistości. Zarejestrowane materiały wysyłano do siedziby Lumière et Cie, gdzie kopiowano je, a następnie
dystrybuowano we Francji i za granicą1. 18 kwietnia 1896 roku
dziennikarz „Lyon Républicain” pisał: „Sądząc po pokaźnej liczbie nowych [filmów] nakręconych na starym i nowym kontynencie, które Lumière’owie ciągle otrzymują od swych sprawnych operatorów, można przypuszczać, że już wkrótce [ich]
kinematograf podbije cały świat”2. W ofercie firmy poza widokami z różnych zakątków Europy i USA znalazły się liczne nagrania zarejestrowane w bardziej egzotycznych lokacjach, takich
jak Algieria, Egipt, Tunezja, Liban, Syria, Palestyna, Meksyk, Indochiny Francuskie i Japonia. Do katalogu Lumière et Cie trafiły
łącznie 33 scenki japońskie, które nakręcili dla firmy trzej operatorzy – dwaj Francuzi, François-Constant Girel i Gabriel Veyre,
oraz jeden Japończyk, Tsunekichi Shibata.
>>1 Zwięzłe omówienie zagranicznej działalności operatorów Lumière et
Cie można znaleźć w: T. Lubelski, Lumière i Méliès: fotograf i iluzjonista inicjują kinematograf, [w:] Historia kina, t. 1: Kino nieme, red. T. Lubelski, I. Sowińska, R. Syska, Kraków 2009, s. 105–111.
>>2 Cyt. za: M. Allan, Deserted histories: The Lumière Brothers, the pyramids
and early film form, „Early Popular Visual Culture”, vol. 6 (2008), no. 2, s. 169.

Operatorzy Lumière et Cie w Japonii
Girel był pierwszym zagranicznym operatorem filmowym kręcącym w Japonii. Przybył on tam wraz z pierwszymi egzemplarzami kinematografu, aparatu łączącego funkcje projektora filmowego i kamery, za sprawą Katsutarō Inabaty, słynnego przemysłowca
z Kioto. W latach 1877–1885 Inabata przebywał we Francji dzięki stypendium władz prefekturalnych Kioto, zgłębiając tam tajniki branży tekstylnej. Podczas kolejnego pobytu we Francji w 1896
roku przedsiębiorca odwiedził Augusta Lumière’a, swego szkolnego kolegę z czasów nauki w college’u technicznym La Martinière,
i wziął udział w pokazie kinematografu. Zaintrygowany wynalazkiem, Inabata pozyskał od Lumière et Cie kilka egzemplarzy urządzenia, kilkadziesiąt szpul z filmami i ekskluzywne prawa do ich
wyświetlania w ojczyźnie. Zgodnie z umową do Japonii wyruszył
również Girel, który formalnie miał pomóc Inabacie w organizacji
pokazów, łącząc funkcje operatora projektorów, serwisanta i instruktora zespołu filmowego japońskiego biznesmena, faktycznie
jednak został wysłany do Japonii, by kontrolował działalność filmową Inabaty i upewnił się, że do siedziby firmy rzeczywiście
spływają zakontraktowane wpływy z projekcji. Jednocześnie bracia Lumière oczekiwali, że Girel zarejestruje w Japonii nagrania,
które będzie można wyświetlać w Europie3.
Girel, dwudziestodwuletni naówczas absolwent farmacji, został
zatrudniony przez Louisa Lumière’a pod koniec 1895 roku. Przed
wyjazdem na Daleki Wschód zdobył doświadczenie w realizacji
filmów w Europie – zarejestrował m.in. pokaz tańca tyrolskiego
w Kolonii, obchody Dni Cesarskich we Wrocławiu z udziałem cesarza Wilhelma II i cara Mikołaja II, defiladę wojskową w Görlitz, przybycie cara do Cherbourga oraz kilka scenek ulicznych w Szwajcarii.
>>3 Początki kina w Japonii, w tym działalność Inabaty, omawiam szerzej w:
D. Głownia, Sześć widoków na kinematografię japońską: Kulturowe, społeczne,
polityczne i instytucjonalne konteksty kina, wyd. 2, Wrocław 2016, s. 27–50.

KULTURA-FILOZOFIA-SPOŁECZEŃSTWO < ZNACZENIA < 83

Na przestrzeni jedenastomiesięcznego pobytu w Japonii, od stycznia do października 1897 roku, Girel zrealizował 18 zróżnicowanych
filmów. W tym czasie jego stosunki z Inabatą drastycznie się pogorszyły, co wynikało po części z tego, że był on bardziej zainteresowany podróżami i kręceniem niż pomocą biznesmenowi w organizacji
projekcji. W kwietniu 1898 roku Tsunekichi Shibata, właściciel studia
fotograficznego i niegdysiejszy kierownik działu fotograficznego
domu towarowego Mitsukoshi, nakręcił na zlecenie braci Lumière
pięć scenek ulicznych w Tokio. Sześć miesięcy później do kraju przybył drugi przedstawiciel Lumière et Cie – Veyre. Francuz organizował
wcześniej projekcje w Meksyku, Panamie, Wenezueli, Kolumbii oraz
na Kubie i Martynice, miał też na koncie kilkadziesiąt filmów, zrealizowanych w większości w Meksyku i na Kubie. W marcu 1899 roku
wyruszył on do Indochin Francuskich, gdzie na zlecenie tamtejszego gubernatora generalnego, Paula Doumera, nakręcił kilkaset filmów, które miały zostać wyświetlone podczas zbliżającej się Wystawy Światowej w Paryżu. W czasie krótkiego pobytu w Japonii Veyre
zarejestrował dla swych mocodawców z Lyonu 10 scenek, przedstawiających głównie gejsze.
Japońskie scenki Lumière et Cie jako filmy dla
zachodnich odbiorców
Zaledwie kilka z 33 japońskich scenek z katalogu Lumière
et Cie wyświetlono w Japonii, do tego ze sporym opóźnieniem,
jako negatywy z zarejestrowanym materiałem wysyłano je do
Lyonu, skąd dopiero można było sprowadzić ich odbitki4. Z relacji Inabaty wynika, że chciał zaprezentować krajowej widowni
filmy Girela zaraz po ich nakręceniu, lecz na przeszkodzie stanęły trudności techniczne i niekompetencja Francuza, który nie
potrafił wywołać nagrań i musiał wysłać je do Francji, by zrobiono to za niego5. Niezależnie jednak od tego, czy planowano
ich wyświetlenie w Japonii, scenki Girela, Shibaty i Veyre’a były
realizowane z myślą o europejskich odbiorcach. Tym samym
>>4 Wiadomo, że osiem filmów nakręconych przez Girela wyświetlano
w lipcu 1898 roku w teatrze Shinmori-za w Nagoi. Zważywszy na to, że Veyre przybył do Japonii dopiero trzy miesiące później, nagrania te musiały zostać sprowadzone z Francji niezależnie od niego.
>>5 Por. K. Inabata, Masaki ni katsudō shashin woyunyūshitawatashi, [w:] Nihon eiga jigyōsōran. Shōwa ninenban, red. B. Ishii, Tōkyō 1927, s. 439 ; F. Koga,
L’introduction du cinématographe au Japon, [w:] L’aventure du cinématographe:
Actes du Congrès mondial Lumière, ed. P. Dujardin, Lyon 1999, s. 100.
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technologia filmowa włączyła się w trwający od lat sześćdziesiątych XIX wieku proces rozpowszechniania na Zachodzie
mniej lub bardziej wiernych obrazów Japonii, współkształtujących potoczne wyobrażenia na temat tego kraju.
Spośród wszystkich form wizualnej reprezentacji Japonii, jakie cyrkulowały wcześniej w Europie, najważniejszym poprzednikiem japońskich filmów Lumière et Cie były tzw. Yokohama shashin
– fotografie produkowane na terenie Jokohamy od lat sześćdziesiątych XIX wieku do początku następnego stulecia i sprzedawane obcokrajowcom jako pamiątki z ich pobytu w Japonii bądź
eksportowane za granicę w formie swoistych wizytówek kraju,
zarówno do użytku prywatnego, jak i komercyjnego6. Realizowali je zarówno Europejczycy, m.in. Felice Beato, Raimund von Stillfried, Hermann Anderson i Adolfo Farsari, jak i Japończycy, tacy
jak Kazumasa Ogawa, Kimbei Kusakabe i Kōzaburō Tamamura.
Charakterystycznym rysem oferty należących do nich studiów fotograficznych był wprowadzony przez Beato podział na „widoki”
– malownicze krajobrazy, historyczną architekturę i pejzaże miejskie, oraz „kostiumy” – wygląd, stroje i zwyczaje lokalnej ludności.
W przeważającej większości „kostiumy” powstawały w sztucznej,
w pełni kontrolowanej przestrzeni atelier, z udziałem modeli wcielających się w przedstawicieli różnych klas społecznych i zawodów,
przy użyciu uprzednio przygotowanych strojów, rekwizytów i dekoracji. „Fotografie z Jokohamy” były produktami komercyjnymi,
dostosowanymi do oczekiwań nabywców i ich wyobrażeń Japonii.
Morihiro Satō stwierdza, że „Beato celowo unikał przedstawiania
jakichkolwiek elementów, które mogłyby sugerować cywilizację,
utrwalając tylko obrazy «Starej Japonii»”7. Zdaniem badacza Yokohama shashin kreowały wizerunek Japonii jako ponadczasowej,
egzotycznej i zmysłowej krainy, wiecznie przednowoczesnej i niecywilizowanej, zamieszkałej przez czyste i prymitywne społeczeństwo, który zaspokajał romantyczne pragnienia ludzi Zachodu8.
W stosunku do japońskich scenek Girela i Veyre’a bywają formułowane uwagi podobne do tych, jakie Satō wyraża
>>6 Omówienie historii Yokohama shashin można znaleźć w: M. Wakita,
Sites of „Disconnectedness”: The Port City of Yokohama, Souvenir Photography, and its Audience, „Transcultural Studies” 2013, no. 2, s. 77–129.
>>7 M. Satow, Representing „Old Japan”: Yokohama Shashin and the Visual
Culture of Late 19th Century, „Iconics” 2006, no. 8, s. 50.
>>8 Ibidem, s. 51.

w odniesieniu do „fotografii z Jokohamy” – Michael Baskett zauważa, że filmy te koncentrowały się na japońskiej egzotyce,
Abé Mark Nornes stwierdza, iż wiele z nich miało posmak orientalizmu, a repetytywne scenki z odzianymi w kimona gejszami, tańczącymi przy sadzawkach, wskazują na to, że po drugiej
stronie kamery znajdowała się oczarowana takimi widokami
obca podmiotowość, z kolei Daisuke Miyao rozpatruje te nagrania w kategoriach zakorzenionych w orientalizmie i japonizmie
praktyk przedstawiania Japonii jako przednowoczesnej, ponadczasowej krainy oraz przekształcania tamtejszych krajobrazów
i ludzi w mityczne, wyidealizowane obiekty zachodniego, orientalistycznego spojrzenia9. W postkolonialnej refleksji nad wczesnym kinem podkreśla się rolę, jaką odegrało ono w umacnianiu
w świadomości odbiorców dychotomicznego podziału świata na
rozwinięte państwa Zachodu, będące przy tym potęgami imperialnymi, i zacofaną resztę. Przyjmując ten klucz analityczny,
Miyao pisze, że Girel i Veyre nie rejestrowali w Japonii „wydarzeń
politycznych, oficjeli państwowych, zurbanizowanych centrów
miejskich, ani niczego w ten deseń”, zaś ich filmy „próbowały zamknąć [ten kraj] w obrazie ponadczasowej przestrzeni”,
do której nie stosują się zarezerwowane dla Zachodu kategorie
rozwoju i postępu. Jednocześnie przeciwstawia on nagraniom
Francuzów scenki uliczne Shibaty, ukazujące „szybko westernizujące się Tokio”10. W moim jednak odczuciu pogląd badacza jest
nadmiernie uproszczony i podporządkowany z góry przyjętej tezie, ignoruje bowiem zarówno wyraźne różnice między filmami
Girela i Veyre’a, jak i bariery instytucjonalne, uniemożliwiające
– a przynajmniej: utrudniające – im uchwycenie na taśmie uroczystości państwowych, ważnych osobistości i sił zbrojnych.
Miyao stwierdza ogólnikowo, że „Girel i Veyre skontaktowali
się z przedstawicielami japońskich władz i cesarzem Meiji, lecz
nie podjęli wysiłków, by ich nakręcić”11. Może to sugerować, iż
francuscy operatorzy nie byli zainteresowani rejestracją tego
typu materiałów. Tymczasem Veyre – a być może również i jego
>>9 M. Baskett, The Attractive Empire: Transnational Film Culture in Imperial Japan, Honolulu 2008, s. 7; A.M. Nornes, Japanese Documentary Film: The
Meiji Era Through Hiroshima, Minneapolis–London 2003, s. 2; D. Miyao, Japonisme and the Birth of Cinema: A Transmedial and Transnational Analysis of
the Lumière Brothers’ Films, „Journal of Japonisme”, vol. 1 (2016), no. 1, s. 89.
>>10 D. Miyao, op. cit., s. 79, i 85.
>>11 Ibidem, s. 79.

poprzednik – aktywnie zabiegał o zgodę na realizację filmu z rodziną cesarską. Za pośrednictwem Eijirō Muraty – szambelana
księcia koronnego Yoshihito, późniejszego cesarza Taishō – z którym zaznajomił się, gdy ten pełnił funkcję attaché wojskowego
w Paryżu, Veyre’owi udało się zaprosić następcę tronu wraz z rodziną na pokaz zorganizowany 10 grudnia 1898 roku we francuskiej placówce dyplomatycznej w Tokio12. Nie uzyskał jednak
pozwolenia na wyświetlenie filmów cesarzowi ani nakręcenie
kogokolwiek z rodziny cesarskiej13. Na filmowanie nie zgadzali
się również oficjele państwowi14. Doświadczenia Veyre’a z władzami w innych miejscach, które odwiedził, były diametralnie
odmienne – w Meksyku prezydent Porfirio Díaz wziął udział
w organizowanych przez niego projekcjach, po czym zlecił mu
realizację kilkunastu filmów, w tym kilku ze swoim udziałem;
hiszpańskie władze kolonialne Kuby w zamian za zezwolenie
Francuzowi na pobyt na wyspie zażądały od niego nakręcenia
scenek ukazujących tamtejsze siły zbrojne; natomiast gubernator generalny Indochin Francuskich nie tylko wynajął operatora do zarejestrowania materiałów demonstrujących działania
rządu kolonialnego, ale i zapewnił mu wsparcie w podróżach
po zarządzanym przez siebie terytorium15. Japońskie elity polityczne nie dostrzegały wówczas jeszcze propagandowego potencjału medium filmowego, za pomocą którego można było
zaprezentować Japonię na arenie międzynarodowej jako prężnie rozwijające się państwo z silną, nowoczesną armią i zwesternizowaną klasą polityczną. Girel i Veyre faktycznie nie zarejestrowali w Japonii żadnych uroczystości państwowych, wojska,
polityków i członków rodziny cesarskiej, w znacznym jednak
>>12 H. Komatsu, The Lumière Cinématographe and the production of the
cinema in Japan in the earliest period, „Film History”, vol. 8 (1996), no. 4,
s. 437.
>>13 Wcześniej, również bezskutecznie, prywatny pokaz filmowy dla cesarza próbował zorganizować Girel.
>>14 J. Karpoluk, The Meiji no Nihon film collection. Visions of the 19th century Japan captured by European and Japanese early filmmakers, [w:] Art of
Japan, Japanisms and Polish-Japanese Art Relations, ed. A. Kluczewska-Wójcik, J. Malinowski, Toruń 2012, s. 267.
>>15 V.M. Macias-González, Díaz, Porfirio (1830–1915), [w:] Iconic Mexico:
An Encyclopedia from Acapulco to Zócalo, ed. E. Zolov, vol. 1, Santa Barbara
2015, s. 211; M. Chanan, Cuban Cinema, Minneapolis–London 2004, s 47;
J. P. Bloom, French Colonial Documentary: Mythologies of Humanitarianism,
Minneapolis–London, 2008, s. 136.
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stopniu wynikało to z braku zainteresowania ze strony tamtejszych władz.
Dla udających się tam francuskich operatorów Japonia była
ziemią egzotyczną, lecz nie zupełnie nieznaną, dysponowali oni
bowiem swoistą mapą wyobrażeniową tego kraju, współkształtowaną m.in. przez krążące po Europie ukiyo-e, malarstwo spod
znaku japonizmu, ilustracje publikowane na łamach prasy i literatury podróżniczo-wspomnieniowej. Dotarłszy na miejsce, Girel i Veyre poszukiwali obrazów znanych im już z innych mediów,
które następnie reprodukowali w swoich filmach. Na zawartość
kręconych przez nich scenek wyraźnie wpływały również wypracowane przez ich pracodawców wzorce realizacyjne i tematyczne. Jak zauważa Nornes, poszczególne tytuły z katalogu Lumière
et Cie wpisywały się w ogólne szablony, takie jak scena rodzinna,
występ artystyczny czy wjazd pociągu na stację16. Nagrania zarejestrowane w Japonii nie stanowiły na tym polu wyjątku – były
egzotycznymi wariantami uprzednio funkcjonujących modeli.
Mimo podobnego punktu wyjścia Girela i Veyre’a różnice między
ich filmami są na tyle wyraźne, że zamiast stosować – jak czyni to
Miyao – binarną opozycję, przeciwstawiającą sobie scenki Francuzów i Shibaty, winno się raczej mówić o swego rodzaju gradacji
nagrań tych trzech operatorów pod względem ich nasycenia obrazami kojarzonymi na Zachodzie ze „Starą Japonią”.
Oblicza Japonii w filmach Shibaty, Girela i Veyre’a
Do katalogu Lumière et Cie trafiły zarówno filmy wygrywające wyobrażenia Japonii jako egzotycznej, malowniczej, wciąż
jeszcze przednowoczesnej krainy, jak i dokumentujące postępujące procesy modernizacji kraju i włączania w ramy tamtejszego społeczeństwa elementów sprowadzanych z Zachodu. Scenki
uliczne Shibaty, nakręcone w Tokio w czasie obchodów trzydziestej rocznicy oficjalnego ustanowienia metropolii stolicą Japonii,
ukazują koegzystencję elementów tradycyjnych i nowoczesnych
w przestrzeni miejskiej. W Ulicy w Tokio, I tło stanowi tradycyjna
architektura jednego z budynków Pałacu Cesarskiego (Kōkyo), na
pierwszym planie przechadza się natomiast mężczyzna w kompletnym zachodnim stroju, z kapeluszem na głowie i złożonym
parasolem w dłoni. Na Ulicy w Tokio, II, zrealizowanej w dzielnicy
>>16 A.M. Nornes, op. cit., s. 3.
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handlowej Ginza, można zobaczyć przechodniów z zachodnimi
parasolami, uliczną lampę gazową17 oraz szyld sklepu z jego nazwą – Hattori – zapisaną literami alfabetu łacińskiego.
Postępująca modernizacja Japonii widoczna jest również
na scenkach miejskich Girela – na kilku z nich uwiecznieni zostali ludzie z zachodnimi parasolami i elementami garderoby,
na drugim planie Japońskiego pojedynku można dostrzec policjanta ubranego w nowoczesny mundur w stylu zachodnim,
a sporą część kadru w nakręconym w dzielnicy Shijō Moście
w Kioto zajmują słupy energetyczne. Zjawisko to najpełniej
jednak obrazuje Wjazd pociągu, zarejestrowany na dworcu
kolejowym w Nagoi. Wysoce skonwencjonalizowane scenki
przedstawiające wjazd pociągu na peron były licznie reprezentowane w ofercie Lumière et Cie. Film Girela wyróżnia na ich tle
to, że nie został nakręcony w Europie, USA ani na terytorium
kontrolowanym przez którąś z zachodnich potęg kolonialnych.
Wpisując „centralny symbol dziewiętnastowiecznej nowoczesności”18 – jak określa kolej Ian Carter – w wyobrażeniowy
pejzaż Japonii, Francuz zaświadczył o sumiennym odrabianiu
przez tamtejsze władze lekcji z „cywilizacji i oświecenia”.
Choć Girel nie unikał ukazywania nowoczesnych aspektów
Japonii, koncentrował się na lokalnej egzotyce. Zarejestrowany
przez niego materiał stanowi wręcz katalog motywów kojarzonych wówczas na Zachodzie z Krajem Kwitnącej Wiśni, obejmujący riksze, gejsze, teatr kabuki, samurajów, tradycyjne stroje,
instrumenty, tańce i sztuki walki, parawany, uroczystości szintoistyczne i historyczną architekturę. Podobnie jak w przypadku „fotografii z Jokohamy”, większość scenek Girela była celowo
inscenizowana tak, by zaprezentować zachodnim odbiorcom jeden lub więcej z rozpoznawalnych japońskich fenomenów.
W Ulicy w Tokio z tłumu wyłania się riksza, która na polecenie pasażera skręca i zatrzymuje się tuż przed kamerą. Gdy rikszarz odciąga pojazd poza kadr, mężczyzna, zamiast udać się
w przeciwnym kierunku, podąża za nim. Zachowanie pasażera
i rikszarza – który trzykrotnie spogląda na kamerę, upewniając się, czy znajduje się we właściwym miejscu – wskazuje, że
>>17 Pierwsza sieć ulicznych lamp gazowych w Japonii powstała w 1874
roku właśnie w Ginzie.
>>18 I. Carter, Railways and Culture in Britain: The Epitome of Modernity,
Manchester 2001, s. 4.

operator zaaranżował całą sytuację, by widzowie mogli dokładnie przyjrzeć się orientalnemu środkowi transportu. Podobny
zabieg został zastosowany w Rodzinnym posiłku, nakręconym
na werandzie domu Inabaty w Kioto z udziałem przedsiębiorcy,
jego siostrzenicy Natsu, dwóch córek – Kikuko i Marii – i służącej. Girel sięgnął po wypracowaną przez Louisa Lumière’a formułę sceny rodzinnej, jednocześnie wygrywając dobrze rozpowszechniony na Zachodzie motyw ikonograficzny japońskiego
posiłku, przedstawiający grupę ubranych w kimona osób, siedzących w pozycji seiza19 wokół naczyń z jedzeniem. Na sztuczność zarejestrowanej sytuacji wskazują trzy elementy. Po
pierwsze, otrzymawszy od służącej czarkę z herbatą, Inabata
głęboko się jej kłania. Takie zachowanie ze strony głowy domostwa w stosunku do służącej jest wysoce nieprawdopodobne
i sugeruje, że biznesmen odgrywał przed zachodnimi widzami rytualne zachowanie, kojarzone przez nich z Japonią20. Po
drugie, na początku scenki Inabata wyciąga z futerału charakterystyczną japońską fajkę kiseru, którą następnie odpala i po
jednokrotnym pyknięciu odkłada. Pozwala to przypuszczać, że
czynność ta została włączona do filmu tylko po to, by zaprezentować egzotyczny przyrząd do palenia. W końcu zaś, Inabata dwukrotnie spogląda w stronę kamery, co wskazuje na to,
że wykształcony w Europie, zwesternizowany przedsiębiorca
świadomie odgrywał rolę tradycyjnego Japończyka, spożywającego wraz ze swoją tradycyjną japońską rodziną tradycyjny
posiłek, i chciał upewnić się, że robi wszystko tak, jak powinien21. W przypadku Japońskiej kolacji, przedstawiającej grupę
gejsz zabawiających dwóch mężczyzn, Girel poszedł o krok dalej – choć film został zarejestrowany w ogrodzie, na ziemi rozłożono tatami, a za postaciami ustawiano parawan, by upodobnić ich otoczenie do wnętrza herbaciarni.

Na przełomie XIX i XX wieku jedną z najpopularniejszych konwencji filmowych był zapis szeroko pojmowanego występu artystycznego. W ofercie Lumière et Cie znalazły się liczne scenki
tego typu, z których znaczna część przedstawiała egzotycznych
wykonawców, nakręconych przez operatorów firmy podczas ich
zagranicznych podróży. Girel zrealizował w Japonii osiem takich
filmów – Japońskie tancerki z udziałem gejsz ze słynnej dzielnicy rozkoszy Gion Shinchi w Kioto, Tancerki: Taniec z wachlarzami,
dwa nagrania tradycyjnych tańców Ainów, które zarejestrował
tuż przed powrotem do Francji w jednej z tubylczych wiosek na
Hokkaido, oraz cztery scenki z aktorami teatru kabuki.
Taniec mężczyzny, przedstawiający aktora wykonującego fragment tańca Sanbasō, to konwencjonalny etniczny film taneczny22,
niewyróżniający się na tle innych produkcji tego typu niczym poza
miejscem pochodzenia wykonawcy i tańca. Zupełnie inaczej wygląda zrealizowana 27 maja w Osace Scena w teatrze japońskim,
w której ośmiu aktorów, m.in. Ganjirō Nakamura I, Udanji Ichikawa
I, Kasen Nakamura I iEnzaburo Jitsukawa IV, ogrywa jidai danmari – rodzaj pantomimy, przedstawiającej grupę postaci walczących
w ciemności o cenny przedmiot. Nie wiadomo, od kogo wyszedł pomysł, by zarejestrować właśnie jidai danmari – Girela, Inabaty czy
artystów. Z perspektywy atrakcyjności tematu dla zachodnich widzów był to jednak wybór trafny, pozwolił bowiem nie tylko przedstawić im widowiskowy, a zarazem zrozumiały element teatru kabuki, ale i zaprezentować w ramach pojedynczej, krótkiej scenki
rozmach i różnorodność wykorzystywanych w nim kostiumów.
Z kolei w Walce na miecze ukazano im w pełnej krasie tachimawari, czyli spektakularną, stylizowaną walkę z licznymi przeciwnikami. W scence tej Sadanji Ichikawa I – jeden z największych gwiazdorów kabuki epoki Meiji – odegrał wraz z pięcioma członkami
swej trupy tachimawari ze sztuki Powstanie Keian (KeianTaiheiki)23,

>>19 Seiza to tradycyjny japoński sposób siedzenia ze zgiętymi kolanami

>>22 Przez pojęcie „etnicznego filmu tanecznego” rozumiem odmianę fil-

i wyprostowanym tułowiem.
>>20 Na kwestię tę zwraca uwagę Naoyuki Kinoshita, historyk sztuki zajmujący się ukiyo-e, historią japońskiej fotografii i wizualnymi reprezentacjami Japonii na Zachodzie. Por. D. Miyao, op. cit., s. 81–82.
>>21 Na kontakt wzrokowy między Inabatą i Girelem wskazują również Kinoshita, Miyao i Karpoluk, odnoszą się jednak tylko do spojrzenia, które następuje tuż po ukłonie przedsiębiorcy. Tymczasem Inabata spogląda w stronę kamery również pomiędzy wyjęciem fajki i jej odpaleniem. Por. ibidem;
J. Karpoluk, op. cit., s. 271.

mu tanecznego, w której prezentowany jest taniec charakterystyczny – lub
jako taki identyfikowany – dla danej grupy etnicznej lub narodowościowej
w wykonaniu jednego lub więcej przedstawicieli tejże grupy.
>>23 Określenie tego, z jakiej sztuki pochodzi tachimawari odgrywane
przez aktorów, nie nastręcza trudności, gdyż Walkę na miecze wyświetlano
w Japonii w 1898 roku i reklamowano jako film, w którym „aktor Sadanji
z Tokio” wciela się w Chūyę Marabashiego (głównego bohatera Powstania
Keian). Por. Le Liste des Films, [w:] Lumière! Les frères Lumière et le Japon
1895–1995, ed. F. Koga, Tokyo 1995, s. 96.
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walcząc z nimi najpierw przy pomocy włóczni yari, później zaś katany. Rejestracja sceny walki ze sztuki jidai-mono miała z punktu widzenia operatora dodatkowy walor, umożliwiała bowiem ukazanie
na ekranie wizerunku samuraja w czasach, gdy ta warstwa społeczna nie istniała już w Japonii24. Scenki z aktorami kabuki są symptomatyczne dla całokształtu filmowej działalności Girela w Japonii
– sięgał on po tematy egzotyczne, a zarazem stosunkowo dobrze
rozpoznawane na Zachodzie, przykładając przy tym wagę do atrakcyjności swych nagrań dla ich docelowych odbiorów oraz ich jak
największego zróżnicowania.
W przeciwieństwie do Girela Veyre nie kładł dużego nacisku
na różnorodność swych japońskich filmów ani nie rejestrował
na nich zjawisk świadczących o modernizacji kraju. Na dziesięć
nakręconych przez niego scenek jedna przedstawiała podróżnych poruszających się pieszo i w rikszach po drodze w okolicach Jokohamy, dwie – chłopów uprawiających ryż na obrzeżach Tokio, siedem zaś – gejsze. Co więcej, wśród tych ostatnich
dominowały zapisy występów – na czterech nagraniach Francuz utrwalił grupę gejsz demonstrujących tradycyjne tańce, na
jednym natomiast śpiew i grę na samisenie jednej z nich. Niewielkie zróżnicowanie scenek Veyre’a można tłumaczyć tym,
że do Japonii przybył on przede wszystkim po to, by promować opracowaną przez Lumière technologię barwnej fotografii (tzw. A.L.L. Chroma), filmy zaś kręcił niejako przy okazji. Stąd
też wszystkie materiały z gejszami zarejestrował w ciągu jednego dnia w tym samym lokalu, a jedyny film, jaki zrealizował
poza Tokio, nakręcił w pobliżu Jokohamy, oddalonej od stolicy
o niespełna 30 kilometrów. Niemniej sam dobór tematów, po
jakie sięgnął, wynikał już z jego osobistych preferencji.
Na przełomie XIX i XX wieku na Zachodzie wystąpił boom na ikonę gejszy, na który składały się m.in. popularność importowanych
>>24 Nietrudno zauważyć tu podobieństwo do „fotografii z Jokohamy”
z wizerunkami samurajów, realizowanych w sztucznie wykreowanej przestrzeni atelier z udziałem modeli ubranych w kostiumy z epoki. Warto podkreślić, iż część zagranicznych podróżnych ceniła sobie teatr kabuki m.in.
właśnie ze względu na to, że pozwalał im na przyjrzenie się tradycyjnym
japońskim strojom. Paweł Sapieha, który odwiedził Japonię w 1888 roku,
pisał o spektaklach kabuki: „Przedstawienia te są niezmiernie ciekawe, bo
wszystko występuje w dawnych, pięknych kostyumach dworskich i innych,
które dziś już tylko ledwie na obrazach egzystują”. P. Sapieha, Podróż na
wschód Azyi, 1888–1889, wyd. 2, Lwów 1899, s. 221.
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z Japonii fotografii przedstawiających gejsze, motyw gejszy w zachodnim malarstwie oraz utworach literackich i scenicznych, a także występy rzekomo autentycznych przedstawicielek tej profesji
na scenach wodewilowych. W szerszej perspektywie dotyczył on
wizerunków japońskich kobiet w ogóle, nader chętnie przedstawianych na materiałach wizualnych, jakie trafiały do Europy i USA.
W swych scenkach z gejszami, ukazujących nie tylko taniec i grę
na samisenie, ale również kobiecą toaletę i zakładanie obi, Veyre
wyraźnie odwoływał się do popularnych kodów wizualnych, znanych m.in. z „fotografii z Jokohamy”, ilustracji Charlesa Wirgmana
i europejskiego malarstwa japonistycznego. Niesłuszne, jak sądzę,
byłoby jednak stwierdzenie, że filmy te kręcił on wyłącznie z wyrachowania, spodziewając się, iż to właśnie one najbardziej zainteresują zachodnich odbiorców. Korespondencja operatora zdradza
jego autentyczną fascynację Japonkami, czy też – tym, co postrzegał jako istotę japońskiej kobiecości. Według Francuza „japońskie
dziewczęta są szalenie atrakcyjne, ponieważ łączą w sobie przyzwoitość i nieprzyzwoitość, posłuszeństwo i obsceniczność”, a „by
w pełni zrozumieć status społeczny japońskich kobiet”, należy „całkowicie wymazać z umysłu zachodnie poczucie moralności”25.
Drugim czynnikiem rzutującym na tematykę filmów Veyre’a był jego nieprzychylny stosunek do procesów modernizacji
i westernizacji Japonii, które postrzegał jako zagrożenie dla jej
unikalnego charakteru. W jednym z listów pisał:
Za każdym razem, gdy przechadzam się po mieście, widzę zbyt dużo ordynarnych meloników. [Japończycy] porzucili unikalne uczesania swych przodków i naśladują ludzi z Zachodu, nosząc kapelusze. Policjanci noszą mundury
w zachodnim stylu, które do nich nie pasują. Wciąż jeszcze
spotkać można tu delikatne i piękne drewniane domy, ale
wiele z nich wkrótce zostanie zastąpione przez niegustowne, gigantyczne betonowe budynki26.

Veyre należał do licznego grona zagranicznych podróżnych
rozczarowanych faktem, że rzeczywista Japonia odbiegała od
>>25 Gabriel Veyre, opérateur Lumière: Autour du monde avec le cinématographe, correspondance 1896–1900, ed. P. Jacquier, M. Pranal, Lyon 1996,
s. 275–276.
>>26 Ibidem, s. 272.

Tab. 1. Japońskie filmy w katalogu Lumière et Cie
Nr kat. Tytuł

Operator

Rok

Miejsce

733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
925
926
975
976

Japońska kolacja (Dîner japonais)
Rodzinny posiłek (Repas en famille)
Wjazd pociągu (Arrivée d’un train)
Rozładunek w porcie (Déchargement dans un port)
Most w Kioto (Un pont à Kyoto)
Ulica w Tokio (Une rue à Tokyo)
Procesja sintoistyczna (Procession shintoïste)
Japońskie tancerki (Danseuses japonaises)
Ainowie z wyspy Yeso, I (Les Aïnos à Yeso, I)
Ainowie z wyspy Yeso, II (Les Aïnos à Yeso, II)
Japoński pojedynek (Lutteurs japonais)
Japońska szermierka (Escrime au sabre japonais)
Scena w japońskim teatrze (Unescène au théâtre japonais)
Aktorzy japońscy: Taniec mężczyzny
(Acteurs japonais: Danse d’homme)

Girel
Girel
Girel
Girel
Girel
Girel
Girel
Girel
Girel
Girel
Girel
Girel
Girel
Girel

1897
1897
1897
1897
1897
1897
1897
1897
1897
1897
1897
1897
1897
1897

Kioto
Kioto
Nagoja
Jokohama
Kioto
Tokio
Kioto
Kioto
Hokkaido
Hokkaido
Kioto
Kioto
Osaka
–

977

Aktorzy japońscy: Ćwiczenia z peruką
(Acteurs japonais: Exercice de la perruque)

Girel

1897

Osaka

978

Aktorzy japońscy: Walka na miecze
(Acteurs japonais: Bataille au sabre)
Tancerki: Taniec z wachlarzami
(Danseuses : la danse des éventails)

Girel

1897

–

Girel

1897

Kioto

Shibata
Shibata
Shibata
Shibata
Shibata

1898
1898
1898
1898
1898

Tokio
Tokio
Tokio
Tokio
Tokio

Veyre
Veyre
Veyre

1898
1898
1898

Tokio
Tokio
Tokio

Veyre
Veyre

1898
1898

Tokio
Tokio

Veyre
Veyre
Veyre
Veyre
Veyre

1898
1898
1898
1898
1898

Tokio
Tokio
Jokohama
Tokio
Tokio

979
981
982
983
984
985
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030

Ulica w Tokio, I (Une rue à Tokyo, I)
Ulica w Tokio, II (Une rue à Tokyo, II)
Aleja w Tokio (Une avenue à Tokyo)
Plac w Tokio (Une place publique à Tokyo)
Stacja kolejowa w Tokio
(Station du chemin de fer de Tokyo)
Taniec japoński: Kappore (Danse japonaise: Kappore)
Taniec japoński: Harusame (Danse japonaise: Harusame)
Taniec japoński: Gejsze w rikszy
(Danse japonaise: Geishas en jinrikisha)
Taniec japoński: Jinku (Danse japonaise: Jinku)
Taniec japoński: Gocho Garama
(Danse japonaise: Gocho Garama)
Japoński śpiewaczka (Chanteuse japonaise)
Japońska toaleta (Japonaise faisant sa toilette)
Powrót z wyścigów (Retour des courses)
Zbiory ryżu (Récolte du riz)
Mężczyzna nawadniający pole ryżowe
(Moulin à homme pour l’arrosage des rizières)
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ich uprzednich, romantycznych wyobrażeń tego kraju jako
ponadczasowej arkadii, malowniczej, egzotycznej i nieskażonej nowoczesną cywilizacją. W ich odczuciu podążanie przez
Kraj Kwitnącej Wiśni za zachodnimi wzorcami prowadziło do
zatracania jego tożsamości i stanowiło bez mała zbrodnię na
japońskiej kulturze. Idea przekształcenia całego kraju w swoisty rezerwat, gigantyczną wioskę etniczną z wystaw kolonialnych, realizującą zachodni fantazmat Japonii – przewijająca
się m.in. w japońskiej korespondencji Rudyarda Kiplinga27 –
należała do sfery fantazji. Znajdowała jednak odbicie w sposobie przedstawiania tego kraju w mediach wizualnych, w tym
filmach Veyre’a, który celowo unikał rejestrowania w nich zjawisk niekomponujących się z wizją „Starej Japonii”.
Kilka słów podsumowania
Filmy zrealizowane w Japonii dla Lumière et Cie przez Girela
i Veyre’a wpisywały się w wypracowane uprzednio konwencje
realizacyjne – scenka uliczna, wjazd pociągu na stację, występ
artystyczny itp. – i odwoływały się do „obrazów” Japonii znanych na Zachodzie z innych mediów, takich jak fotografia, ilustracja czy literatura podróżniczo-wspomnieniowa. Operatorzy
ci istotnie nie rejestrowali nagrań przedstawiających uroczystości państwowe, polityków i członków rodziny cesarskiej, wiadomo jednak, że podejmowali kroki w tym celu, lecz nie uzyskali aprobaty japońskich władz, co podważa tezę, jakoby nie byli
zainteresowani realizacją tego typu materiałów. Proponowana
przez Daisuke Miyao binarna opozycja, przeciwstawiająca nagrania francuskich operatorów scenkom ulicznym Shibaty wydaje się być nadmiernym uproszczeniem, ignoruje bowiem wyraźne różnice między filmami Girela i Veyre’a, w tym w zakresie
ukazywania przez nich nowoczesnych aspektów Japonii końca XIX wieku. O ile Veyre faktycznie nie ukazywał na realizowanych przez siebie nagraniach niczego, co wskazywałoby na postępującą modernizacje i westernizację Japonii, nie można tego
samego powiedzieć o jego poprzedniku. Girel chętnie rejestrował widoki komponujące się z zachodnim wyobrażeniem „Starej Japonii”, jednocześnie jednak nie unikał utrwalania na taśmie
filmowej elementów wskazujących na przechodzenie przez Kraj
>>27 Por. R. Kipling, Listy z Japonii, Warszawa 1904, s. 29–30.

Kwitnącej Wiśni szeroko zakrojonych procesów modernizacyjnych. Osobną, lecz niestety nierozstrzygalną kwestią jest to, jakie nagrania realizowałby w Japonii Veyre, gdyby znajdował się
w sytuacji Girela, tj. dysponował czasem i wsparciem Inabaty,
pozwalającym mu na podróżowanie po kraju i swobodne kręcenie filmów.

Dawid Głownia, A picture(s) of Japan in films from
the Lumière et Cie catalogue
In the catalogue of Lumière brothers there are 33 short films
picturing Japan which have been made in 1897–1898 by three
cinematographers, two French men and a Japanese man – François-Constant Girel, Gabriel Veyre and Tsunekichi Shibata. The article describes the circumstances of creating these productions
and the image of Japan presented by them. Polemics with proclaimed by Daisuke Miyao (2016) concept according to which
French cinematographers have deliberately created an image
of Japan as pre-modern, picturesque land, while Shibata has
shown modernization and westernisation of the land. Japanese films by Lumière et Cie are discussed in a context of a more
widely spread phenomenon from the end of the XIX century
that was circulation in Europe and in the USA of various representations of Japan in painting, literature, photography and, finally – on a film reel. In particular, the similarities between so
called photographies from Jokohama (Yokohama shashin) and
the early films. The analysis of circumstances of realization of
the Japanese scenes from the catalogue of the company of Lumière brothers and their content inclines to claim that in a place
of suggested by Miyao binary opposition contrasting ‘oriental’
films made by Girel and Veyra against these made by Shibata
as presenting modern side of Japan we should rather talk about
a certain gradation of recordings done by these three cinematographers taking into consideration their saturation with images that in the West are connected with ‘old Japan’ – with Veyre’s
films, focused on geishas who are one of the most popular images of traditional Japan, through the Girel’s recordings combining images of traditional and modern Japan, up to Shibata’s
scenes presenting modernizing Tokyo.

O (NIE)WOLNOŚCI CIAŁA OBSERWOWANEGO
Henryk Mazurkiewicz



Ludzie mądrzy wyczytają Twoje przeszłe losy
z Twego wyglądu, kroku, zachowania.
Cechą całej natury jest ekspresja siebie.
Nawet najdrobniejszy szczegół ciała coś wyjawia.
Człowiek jest jak wspaniały zegar.
Jego twarz jak przeźroczysta tarcza to,
co dzieje się w środku, wyraża.
Ralph Waldo Emerson

Powyższe motto zapożyczyłem z książki Alexandera Lowena Duchowość ciała. Rzecz jasna, nie uczyniłem tego przypadkowo. Fragmenty dzieła amerykańskiego psychiatry, psychoterapeuty i twórcy podejścia terapeutycznego zwanego
bioenergetyką będą powracały na kolejnych stronach tego
tekstu. Ponadto, a być może przede wszystkim, przywołany
cytat z Ralpha Emersona posłuży mi jednocześnie jako punkt
wyjścia, wprowadzenie do omawianej problematyki oraz
swego rodzaju odskocznia dla dalszych rozważań. Przyjrzyjmy
się więc uważniej słowom amerykańskiego poety i ważnego
przedstawiciela filozofii idealizmu.
Ze stwierdzenia padającego na samym początku, o tym, że
„ludzie mądrzy wyczytają Twoje przeszłe losy z Twego wyglądu, kroku, zachowania”, łatwo wywnioskować, że owe „przeszłe losy” w jakiś sposób zapisane są w naszym „wyglądzie,
kroku i zachowaniu”, czyli, faktycznie, w naszym ciele, bowiem w tym kontekście słowa „zachowanie”, a tym bardziej
„wygląd” niewątpliwie zostały użyte w odniesieniu do wymiaru cielesnego. Podążając za tymi konkluzjami, należy ponadto stwierdzić, że „przeszłe losy” zapisane zostały na sposób
stały i w miarę wyraźny. Można, oczywiście, dyskutować, jakiego rodzaju mądrość należy posiąść, żeby umieć z ciała człowieka odczytywać jego przeszłość, lecz, jak się wydaje, takie

„odczytywanie” w ujęciu Emersona wcale z cudowną mocą nie
graniczy. Wygląda raczej na zdolność dość rozpowszechnioną. Przecież, jak stwierdza dalej, ekspresja siebie jest „cechą
całej natury”, czyli rzeczą zwyczajną i wszechobecną. Dlaczego więc człowiek nie miałby dostępu do wyłapywania i interpretacji tych naturalnych ekspresji? Szczególnie, kiedy sprawa
dotyczy innego człowieka. W tym momencie głos mogą zabrać ewolucjoniści, argumentując, że takie „czytanie człowieka” poprzez jego ciało, m.in. w kontekście stałych znaków, które ujawniają się w „wyglądzie, kroku i zachowaniu”, stało się
– z jednej strony – niezmiernie ważnym warunkiem przetrwania naszego społecznego gatunku. Ludzkie zainteresowanie twarzami, tymi „przezroczystymi tarczami”, i zadziwiające
zdolności w ich rozpoznawaniu i zapamiętywaniu, najprawdopodobniej też musi mieć podłoże biologiczno-adaptacyjne,
związane chociażby z nawykami ustalenia grona osób, z którymi jednostka jest spokrewniona. Z drugiej strony, człowiekowi trudno byłoby cokolwiek ukryć, skoro „nawet najdrobniejszy szczegół ciała coś wyjawia”, a twarz ponadto wyraża to, „co
dzieje się w środku”.
W tym momencie zróbmy jeden, być może niezbyt oczywisty krok interpretacyjny, żeby jeszcze bardziej zbliżyć się do
tematu niniejszego artykułu. W analizowanym bowiem przez
nas cytacie zamiast słowa „wyjawić” ktoś inny mógłby swobodnie użyć słowa „zdradzić”. Dlatego chociażby, że często po
tym, jak nasze ciało coś wyjawiło, a było to coś, czego ujawniać w żaden sposób nie chcieliśmy, czujemy się właśnie –
zdradzeni, niekiedy w najbardziej podstawowym kolokwialnym tego słowa znaczeniu. Często przecież posługujemy się
określeniem „moje ciało mnie zdradziło” czy „moje ciało mnie
zawiodło”, nie mając z jego zrozumieniem większych kłopotów i nie dopuszczając raczej, żeby zostało ono zagadką dla
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innych. Skoro tak się dzieje, następna uwaga Emersona o tym,
że „człowiek jest wspaniałym zegarem”, przez niektórych może
być odebrana jako ironia, i to dość zjadliwa. Jednakże tę poetycką metaforę uratować może świadomość tego, że czasami przecież zawodzi nawet najlepszy z zegarów. Poza tym nie
ma zegarów wiecznych, a każdy z mechanizmów również ma
swoją własną historię zapisaną w/na jego „ciele”.
Co ciekawe, w życiu każdej jednostki zdarzają się sytuacje,
można by powiedzieć, odwrotne, kiedy chcemy świadomie
„pomóc” naszemu ciału w ujawnieniu czegoś, co w innych
okolicznościach, czyli bez tego świadomego wysiłku, pozostałoby ukryte. Tak senator w starożytnym Rzymie, w pewnym
momencie zaciekłego sporu, mógł odsłonić swoje wojenne
rany i posłużyć się ich demonstracją jako ważkim argumentem mającym wesprzeć jego racje. Sprzyjał temu sam krój noszonych przez senatorów tog. Znane są też liczne historyczne
przykłady, kiedy z chęcią ujawniane, czy wręcz demonstrowane, były nawet niektóre choroby. Demonstracja taka często służyła jako wymowny dowód przynależności jednostki do
określonej klasy społecznej. No i, oczywiście, niekiedy uciekamy się do pisania na naszym ciele w sensie dosłownym, czego
przykładem są rozpowszechnione w wielu kulturach tatuaże
oraz temu podobne formy modyfikacji ciała.
Aleksander Lowen z całą stanowczością streścił analizowaną przez nas wypowiedź Emersona w prostej formule głoszącej, że „nasze ciała odzwierciedlają nasze przeżycia”1. Dzieje się
tak, zdaniem psychologa, ponieważ „doświadczenia życiowe
człowieka kształtują strukturę jego ciała, które z kolei kształtuje osobowość” i „w ten właśnie sposób jego przeszłość żyje
w jego teraźniejszości”2. W ten sposób też nasze ciała stały się
unikatową przestrzenią niekończącego się procesu zapisywania i odczytywania znaków i symptomów, ale także owych
znaków i symptomów ukrywania i ujawniania. Procesu, którego uspołeczniona jednostka, o ile żyje wśród innych uspołecznionych jednostek, w żaden sposób nie potrafi zatrzymać. Nie
da się uciec od „wyglądu, kroku i zachowania”, bowiem sama
ucieczka będzie postrzegana jako jeszcze jedna odmiana tych
czynności.
>>1 A. Lowen, Duchowość ciała, przeł. S. Sikora, Warszawa 2016, s. 24.
>>2 Ibidem, s. 160.
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Jak zauważa Erving Goffman, ujmując interesujące nas zagadnienie z perspektywy socjologicznej, „kiedy […] jednostka pojawia się w bezpośredniej obecności innych, zazwyczaj
znajduje powód do zmobilizowania się w taki sposób, by zrobić na innych wrażenie odpowiadające jej zamierzeniom”3. Jak
już wiemy, nie zawsze się to udaje. Jednak tu należy uwzględnić jeszcze jeden znaczący szczegół. Goffman czyni to, wprowadzając rozróżnienie na dwa „rodzaje symbolicznej działalności” składające się na wyrazistość jednostki. Chodzi o podział
wrażeń na te, które jednostka przekazuje, oraz te, które jednostka wywołuje, czyli mamy do czynienia z jedną z podstawowych i fundamentalnych opozycji semiotycznych, którymi
są denotacja i konotacja. Do pierwszego rodzaju wrażeń najczęściej odnosimy przekaz werbalny oraz jego liczne substytuty. Drugi rodzaj symbolicznej działalności – wyjaśnia Goffman – obejmuje działania, które, jak się zakłada, „były podjęte
z innych powodów niż przekazanie informacji”4. Ten sam podział wrażeń da się przenieść na płaszczyznę znaków i działań
związanych z zapisywaniem, odczytywaniem, ujawnianiem
i ukrywaniem znaków cielesnych. Goffman słusznie dodaje,
że „jednostka oczywiście umyślnie przekazuje mylne informacje za pomocą obu rodzajów komunikacji, w pierwszym wypadku posługując się fałszem, w drugim symulacją”5. A mimo
to chętniej zawierzamy informacji zdobytej z wrażeń wywołanych, jako tych, które są wyrażane bardziej bezpośrednio i,
przynajmniej takie odnosimy wrażenie, w mniejszym stopniu
konstruowane są przez jednostkę, której zachowanie próbujemy ocenić. Za pomocą wrażeń wywoływanych często poddajemy próbie wrażenia przekazywane. „Ten rodzaj kontroli nad
rolą odgrywaną przez jednostkę przywraca symetrię procesowi komunikacyjnemu i tworzy scenę dla swego rodzaju gry
informacyjnej – potencjalnie niekończącego się cyklu ukrywania i odkrywania, fałszywych objawień i ponownych odkryć”6. Można by więc powiedzieć, że żyjemy nie tyle w epoce powszechnego fałszu, ile w czasach świadomej symulacji.
>>3 E. Goffman, Człowiek w teatrze życia codziennego, przeł. H. Datner-Śpiewak i P. Śpiewak, Warszawa 2008, s. 34.
>>4 Ibidem, s. 32.
>>5 Ibidem, s. 32.
>>6 Ibidem, s. 38.

Trudno się dziwić, że samo to pojęcie zrobiło w ostatnich dekadach zawrotną karierę zarówno w naukach humanistycznych,
jak i w kulturze popularnej.
Zważywszy na to wszystko, dziwić może fakt, że ciało przez
dłuższe okresy rozwoju myśli o człowieku znajdowało się na
peryferiach zainteresowań i głównych rozważań, ustępując
miejsca podejściom wyraźnie „odcieleśnionym”. Nancy Etcoff
w książce Przetrwają najpiękniejsi z podziwem konstatuje, że
„z przeglądu prac psychologicznych i antropologicznych powstałych przed drugą połową lat sześćdziesiątych [XX wieku]
wynika, że wygląd fizyczny nie ma absolutnie żadnego wpływu na ludzkie postawy czy uczucia i nie odgrywa żadnej roli
w życiu umysłowym”7. Sytuacja ta jaskrawo obrazuje ówczesne podejście nauk społecznych, które preferowały zdecydowanie oddzielanie czynników kulturowych od biologicznych.
Dość późno zaczęto też zwracać uwagę na to, w jakim stopniu ciała poszczególnych jednostek są stwarzane, kształtowane, przeobrażane i kontrolowane przez kulturę, tradycję, normy społeczne oraz instytucji państwowe.
Nie możemy jednak twierdzić, iż ciało nie było przedmiotem zainteresowań, badań i zwykłej fascynacji zarówno naukowców i artystów, jak i zwykłych ludzi. Świadectwem bezzasadności takiej tezy niech będzie popularność w XVI i XVII
wieku tzw. teatrów anatomicznych. Użycie słowa „teatr” nie
jest tu przypadkowe. Przestrzenie dla takich pokazów miały z zasady przypominać kształt teatrów starożytnego Rzymu.
Pokazy, przeznaczone dla studentów medycyny i uczonych,
miały trwać pięć dni, poświęconych kolejno na demonstrację poszczególnych partii ciała (zewnętrznej budowy ciała, układu mięśniowego i kostnego, układu pokarmowego
i rozrodczego, serca, płuc i wątroby, mózgu, wreszcie układu krwionośnego i nerwowego). Zwłoki poddane sekcji
miały należeć do skazańca, pochodzącego z odległych stron
i reprezentującego niziny społeczne8.

>>7 N. Etcoff, Przetrwają najpiękniejsi, przeł. D. Cieśla, Warszawa 2000,
s. 33.

>>8 E. Olechnowicz, Theatrum anatomicum – ciało jako widowisko, [w:]
Medycyna w teatrze, red. M. Ganczar, K. Rutkowski, Kraków 2017, s. 17–19.

Ceniony był wysoki wzrost „obiektu spektaklu”, jako
że takie ciało lepiej było widać z dalszych rzędów. „Zwłoki miały leżeć pośrodku sali, na dobrze oświetlonym stole, wokół którego winni się gromadzić kręgiem widzowie, uszeregowani wedle statusu społecznego”9. W tym
teatrzyku osobną rolę wyznaczono asystentowi zwanemu
custodes, który „miał powstrzymywać tłumy nieuprawnionych do wejścia”10. Świadczy to o popularności podobnych
widowisk wśród szerszej publiczności oraz pokazuje, do jakiego stopnia całe przedsięwzięcie, które urządzano również w prywatnych mieszkaniach czy aptekach, było przemyślane i skodyfikowane.
O ciele-projekcie
Znakomitym przykładem skrajności, do których potrafiły
się posunąć jednostki z chęci wykrycia, interpretacji i kodyfikacji znaków ciała, może być popularność fizjognomiki. Pseudonauka głosząca, iż z charakterystycznych rysów twarzy da
się odczytać ludzki charakter, przyzwyczajenia, zdolności intelektualne, walory moralne badanej osoby, a nawet zobaczyć
jej duszę, znana była już za czasów Arystotelesa. Ustąpiwszy
w późnym średniowieczu pod naciskiem scholastyki, odrodziła
się w XVIII wieku za sprawą dzieł szwajcarskiego pastora Lavaleta. W postaci frenologii, czyli koncentrując się na pomiarach czaszki, przetrwa wiek XIX, żeby w wieku XX oddziaływać
na takie dziedziny, jak ortodoncja (wady zgryzu) czy osteologia (układ kostny). U podłoża tych poszukiwań leży też obecna
od bardzo dawno w naszej kulturze idea, według której piękno
ciała może być świadectwem, swego rodzaju odbiciem, piękna wewnętrznego, czyli tzw. piękna duszy. Dlatego też cielesną brzydotę często wiązano z upadkiem moralnym cechującej
się nią osoby. Była uważana za karę za grzechy czy szczególny
znak, którym Bóg wyróżnia tych, których należy unikać. Żadna
jednak dotychczasowa epoka tak konsekwentnie nie postrzegała ciała jako przestrzeni tekstu tworzonego przez jednostkę i odczytywanego przez otoczenie. Dodatkowo Paul Valéry
zwraca uwagę, że tak naprawdę posiadamy nie jedno, tylko
trzy ciała:
>>9 Ibidem, s. 19.
>>10 Ibidem.
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Po pierwsze, jest ciało, które „posiadamy”, w którym żyjemy. Dla każdego z nas, stwierdza Valéry, „jest ono najważniejszym obiektem na świecie”. To jest jaźń, której doświadczamy. Drugie ciało to pokazywana publicznie powłoka,
„ciało, które ma kształt i jest przedstawiane przez sztukę,
ciało, które ubieramy w tkaniny, ozdoby, zbroję, które widzi lub którego widoku i dotyku pragnie miłość”. Można je
nazwać obiektem tradycyjnej sztuki portretu. Trzecie ciało
to fizyczna maszyna, którą możemy poznać „tylko dokonując sekcji i rozkładając ją na części… nic nie skłania nas do
przypuszczeń, że mamy wątrobę albo mózg, albo nerki”. To
ciało jest nam najbardziej obce, a uroda pomaga nam ukrywać je i zaprzeczać jego istnieniu11.

Ciało-powłoka staje się coraz to bardziej znaczącym składnikiem naszego „ja”. W świecie globalnego rynku światopoglądowego, gdzie stare autorytety sąsiadują z nowymi, lecz
pozycje ich są bardzo chwiejne, i gdzie obwieszczono śmierć
wielkich politycznych i religijnych narracji, ciało może wydawać się wręcz fundamentem budynku tożsamości. W tym kontekście od małego przyzwyczajani jesteśmy myśleć o ciele
jako o wielkim projekcie, który należy zrealizować. Podejście
takie charakteryzuje wysoki poziom refleksyjności. Za pomocą uprzedmiotowienia własnego ciała, ujęcia go w perspektywie instrumentu, przekraczamy ramy zwykłego, znanego jeszcze od czasów starożytnego Egiptu, dekorowania i ulepszania
ciała. Przekraczamy też ramy zwykłego dbania o zdrowie.
„Człowiek Zachodu myśli o zdrowiu cielesnym w kategoriach
sprawności, dobrej kondycji pozwalającej mu przepracować całe życie, tak jak o sprawnej maszynie”12. Ciało staje się
czymś, nad czym należy nieustannie pracować, formą kapitału fizycznego, towarem, który musimy jak najlepiej „sprzedać”,
symbolicznie i dosłownie, na rynku stosunków międzyludzkich i rynku pracy. Jean Baudrillard będzie miał rację, zauważając, że „zarządzamy własnym ciałem tak, jak własnym majątkiem”13.
>>11 N. Etcoff, op. cit., s. 24.
>>12 A. Lowen, op. cit., s. 21.
>>13 J. Baudrillard, Społeczeństwo konsumpcyjne: jego mity i struktury,
przeł. S. Królak, Warszawa 2006, s. 171.
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Mając większą wolność w kształtowaniu wyglądu własnego ciała oraz wyrażanych za jego pomocą znaczeń, musimy
samodzielnie dźwigać ciężar odpowiedzialności za to, w jaki
sposób ten nasz „wspaniały zegar” będzie czytany przez innych. Swoboda zaś rodzi niepewność. Z kolei niepewność
i zamieszanie potęgują paradoks późnej nowoczesności polegający na tym, jak ujmuje to socjolog Chris Shilling, że, mając „bezprecedensowe środki sprawowania kontroli nad ciałami, jednocześnie jednak żyjemy w epoce, która w radykalny
sposób podaje w wątpliwość wiedzę na temat tego, czym
jest ciało i jak powinniśmy je kontrolować”14. Płynna stała się
granica tego, co należy uznać za „naturalne” w naszym ciele.
Z pewnością, jak już wspomniałem, zapominamy, że naturalnym stanem człowieka jest zdrowie, którego nie należy rozumieć w kategoriach braku choroby, tylko widzieć w nim źródło
przyjemności, szczęścia i radości płynącej z bycia istotą ucieleśnioną. Jeżeli ból „odcina nas od innych”, doprowadza do anomii, którą „na poziomie jednostki ludzkiej określamy […] jako
uczucie izolacji, osamotnienia czy pustki, które może doprowadzić do depresji, a w ostrzejszych przypadkach nawet do
schizoidalnego wyłączenia się z życia”15. Natomiast stan prawdziwego zdrowia, jak podkreśla Alexander Lowen, sprawia, że
„odczuwamy pokrewieństwo ze wszystkimi żywymi istotami
i dostrzegamy naszą łączność ze światem” 16. Dlatego zdrowie
ma wyraźny wymiar moralny i duchowy.
Wyżej wspomniane tendencje napędza narastający proces
skutecznego zinternalizowania przez jednostkę presji oczekiwań społecznych, która łączy się w psychice z takimi emocjami, jak zakłopotanie, oburzenie czy zażenowanie. Najsilniejszy
jednak pozostaje wstyd, będący jednym z głównych narzędzi
wypracowania konformizmu jako generalnej postawy światopoglądowej. Dochodzi do tego, że wymogi, które stawiamy wobec samych siebie, podziwiane kanony i wzorce, wydają się nam czymś zupełnie naturalnym, czymś, co wybieramy
z własnej nieprzymuszonej wolnej woli. Pozostajemy w przekonaniu, że to tylko i wyłącznie od nas zależy, w jaki sposób
>>14 Ch. Shilling, Socjologia ciała, przeł. M. Skowrońska, Warszawa 2010,
s. 17.

>>15 A. Lowen, op. cit., s. 13.
>>16 Ibidem, s. 9.

będziemy pracować nad ciałem i jakie skutki uznamy za satysfakcjonujące.
O ciele naprawdę pięknym
Podobno Arystoteles zapytany o to, dlaczego ludzie chcą
być fizycznie piękni, miał odpowiedzieć, iż nikt, kto nie jest ślepy, nie powinien o to pytać. W rzeczy samej, przecież nie przez
przypadek od zarania swoich dziejów człowiek nieustannie
szukał idealnych proporcji ciała, a w znalezionych wzorcach
próbował odkryć matematyczne i geometryczne regularności.
Najstarsze kanony ludzkiej urody pochodzą jeszcze ze sztuki
starożytnego Egiptu, gdzie przetrwały bez znaczących zmian
całe tysiąclecia. Swój kanon, w postaci takich rzeźb, jak Doryforos Polikleta z Argos oraz Apoksjomenos nadwornego rzeźbiarza Aleksandra Wielkiego Lizypa z Sykionu, miała „zakochana w ciele” starożytna Grecja. Powszechnie znany jest kanon
rzymskiego architekta Witruwiusza, uwieczniony na znanym rysunku Leonarda da Vinci Człowiek witruwiański. Nawet
w średniowieczu ciału, będącemu źródłem grzechu i obiektem
zabiegów „uśmiercania”, nie dało się w całości odebrać godności. Jak napisze w szesnastowiecznym traktacie De divina proportione franciszkanin Luca Pacioli, „ciało ludzkie jako mikrokosmos, zawierający wzorzec piękna wszystkich rzeczy: «ciało
ludzkie jest źródłem wszelkich miar i ich jednostek, znaleźć
w nim można każdy stosunek i proporcję, poprzez które Bóg
objawia nam najtajniejsze sekrety natury»”17. Pięć stuleci później psycholog Nancy Etcoff zauważy: „Nieustannie oceniamy
wygląd innych ludzi: nasz detektor urody nie wyłącza się nigdy. Automatycznie oceniamy twarz jako znaną lub obcą, natychmiast też zauważamy jej atrakcyjność. Wykrywacz piękna
przeczesuje nasze otoczenie niczym radar: nawet jeśli widzimy
twarz przez ułamek sekundy (w pewnym eksperymencie psychologicznym było to 150 milisekund), jesteśmy w stanie ocenić jej urodę, a ocena ta niewiele różni się od tej, którą wydajemy po dłuższej obserwacji”18. Naukowo potwierdzając tym
samym zdroworozsądkowe podejście Arystotelesa.
Amerykańska badaczka zwraca uwagę na możliwość zaistnienia, z powodu tych oraz im podobnych świadomych
>>17 N. Etcoff, op. cit., s. 195.
>>18 Ibidem, s. 15.

i nieświadomych zachowań, szczególnego rodzaj dyskryminacji, którą określa terminem „lookism” (atrakcjonizm). Lookism, w przeciwieństwie do powszechnie znanego rasizmu,
wiąże się z szeregiem uprzedzeń związanych z urodą, chociaż
może być związany z rasizmem, jako że zazwyczaj uważamy
przedstawicieli swojej rasy i koloru skóry za bardziej atrakcyjnych i bliższych kanonowi piękna. Okazuje się, na przykład, że
osobom o nieprzeciętnej urodzie znacznie łatwiej jest wygrywać w sporach i przekonywać do swoich racji innych. Z badań
przeprowadzonych nad przedstawicielami wielu różnych kultur wynika, że żadna z nich „nie uważa atrakcyjności partnera
za cechę obojętną”19. Osoby o szczuplejszych sylwetkach ocenia się jako o 8 czy nawet 10 lat starsze20, a mężczyzn niższych
od swoich żon jest tylko 0,3%. Trudno się dziwić, że w 71 procentach wypadków zawyżamy swój wzrost21. Pocieszający dla
osób o przeciętnej aparycji może być fakt, że, mimo wszystko, nie istnieje zbyt ścisła korelacja między urodą a poczuciem
szczęścia.
Myli się jednak ten, kto uważa, że piękno ludzkiego ciała
jest kategorią względną, w zupełności uzależnioną od upodobania konkretnych osób, tradycji i panujących norm. „Mimo
kaprysów mody, wszystkie kultury – podkreśla Etcoff – uważają wielkie oczy, mały nos, krągłe policzki i drobne kończyny niemowlęcia za piękne. Dla wszystkich kobiet i mężczyzn
atrakcyjne są lśniące włosy, czysta i gładka skóra, wcięta kobieca talia i muskularny męski tors”22. Wyjaśnić ten fakt można
tym, że „nasza wyjątkowa wrażliwość na urodę jest wrodzona, to znaczy decydują o niej obwody w mózgu, wytworzone
w procesie doboru naturalnego”23. Dlatego, chcemy tego czy
nie, w procesie nieustannego odczytywania ciał często kierujemy się tymi samymi kryteriami, którymi niegdyś posługiwali się nasi dalecy przodkowie, odnosząc w ten sposób sukcesy
reprodukcyjne. Szczególną rolę w tym wszystkim, bezsprzecznie, odegrała nasza „przezroczysta tarcza”, czyli ludzka twarz.
Prawie od razu po urodzeniu dziecko zaczyna skupiać się na jej
>>19
>>20
>>21
>>22
>>23

Ibidem, s. 88.
Ibidem, s. 272.
Ibidem, s. 243–245.
Ibidem, s. 325.
Ibidem, s. 38.
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spostrzeganiu, przy czym, jak wskazują badania, nawet trzymiesięczne niemowlęta dłużej spoglądają na slajdy z ludzkimi
twarzami, które dorośli uznali za atrakcyjne24. Matki natomiast
spędzają więcej czasu z tymi maluchami, które dorośli uznali
za bardziej atrakcyjne25. Aleksander Lowen zauważa przy tym,
jak destrukcyjny wpływ może mieć na dziecko wrogie spojrzenie matki. Spojrzenie takie potrafi spowodować trwałe zmiany
w cielesnych nawykach dziecka, chociażby skłonność do mrużenia oczu, za pomocą której dziecko próbuje odciąć się od widoku gniewnej twarzy matki26.
O ciele nielubianym
Jeden z amerykańskich profesorów w czasach drugiej wojny światowej wyliczył, że sami tylko mieszkańcy Nowego Jorku mają nadwagę w postaci ponad miliona funtów zbędnego
tłuszczu, który można by było wykorzystać na rzecz zaopatrzenia w prowizję wojska. Dlatego naukowiec śmiało i stanowczo zaproponował współobywatelom odchudzanie jako prawdziwy akt patriotyzmu27. Trudno powiedzieć, jaka liczba osób
uznała podobną argumentację za przekonującą, zaczęła liczyć
kalorie i rzeczywiście ograniczyła ilość spożywanej żywności,
niemniej jednak „patriotyczne odchudzanie” może służyć za
świetny przykład zachęty do pracy z ciałem wspieranej wyraźnymi przesłankami ideologicznymi. Rzecz jasna, jeden z wielu
podobnych przykładów, bowiem, jak zauważa Chris Shilling,
„socjologia przez długi czas nie doceniała tego, jaką ilość pracy nad ciałem wykonują ludzie”28. Znowuż, nie tylko socjologia
bywała pod tym względem „ślepa”.
Istnieje pewien szczególny rodzaj tej pracy, na który nie
możemy nie zwrócić uwagi. Mam na myśli tzw. pracę emocjonalną. Nie jest tajemnicą, że w społeczeństwie sprecyzowanych oczekiwań co do stanu emocjonalnego jednostki
w określonych sytuacjach życiowych i zawodowych musimy
świadomie i zdecydowanie panować nad naszą sferą emocjonalną. Najprostszym i najbardziej oczywistym przykładem
>>24
>>25
>>26
>>27
>>28
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w tym wypadku jest niemalże cały współczesny, nastawiony na bezpośredni kontakt z konsumentem, rynkowy sektor
usług, a wśród jego licznych typowych bohaterów: uśmiechnięta i życzliwa ekspedientka, promieniująca, niczym modelka
na wybiegu, stewardesa czy skupiony, wyrozumiały, spokojny
doradca telefoniczny.
Coraz częściej zarówno pracodawcy, jak i klienci oczekują,
że pracownik będzie wykonywał swoje obowiązki w określonym stanie emocjonalnym, który, jak nietrudno się domyślić,
musi wyraźnie „wyjawiać w najdrobniejszych szczegółach ciała”. Lecz, jak już wspomniałem, nie dotyczy to tylko i wyłącznie sfery zawodowej. Coraz więcej wymagań mamy w odniesieniu do naszych krewnych, przyjaciół, znajomych czy osób
nam bliżej nieznanych. Coraz rzadziej tolerujemy tzw. zrywy
emocjonalne. Smutek w społeczeństwie sukcesu uznajemy za
symptom porażki, potęgując tym samym presję, aby swoim
ciałem i swoimi emocjami nieustannie wysyłać otoczeniu wyraźny komunikat – „wszystko jest super, lub co najmniej OK”.
Nie wolno schodzić poniżej „poziomu OK”. Dlatego czujemy
obowiązek ciągłego „inwestowania” w swój wygląd w ramach
ciała-projektu. Jak twierdzi socjolog Chris Shilling, „coraz więcej ludzi jest coraz bardziej zainteresowanych zdrowiem oraz
kształtem i wyglądem swojego ciała, traktowanego jako wyraz jednostkowej tożsamości29”. Coraz rzadziej natomiast myślimy o ciele jako o źródle licznych witalnych przyjemności.
Jeszcze rzadziej zaś jako o prawdziwym dziele sztuki, jakkolwiek patetycznie by to brzmiało. Tym bardziej nie łączymy zazwyczaj ciała i poznania, ciała i duchowości. Trudno się więc
dziwić, że nasz „wygląd, krok i zachowanie” coraz częściej stają
się źródłem frustracji i kompleksów.
W ostatnich dziesięcioleciach niektóre z wyżej wymienionych tendencji doprowadzone zostały do zagrażających życiu
i zdrowiu skrajności. Przeraża w tym wszystkim, że znaczna
część radykalnych praktyk obrosła czymś na kształt własnej
filozofii, która ma niedającą się zbagatelizować siłę łączenia
osób w większe grupy, nadające podmiotowi poczucie tożsamości. Za przykład niech posłużą internetowe społeczności
pro-ana propagujące anoreksję jako świadomy i uzasadniony
>>29 Ch. Shilling, op. cit., s. 16.

wybór, w których, co charakterystyczne, spożywanie nadmiernej (w rozumieniu członków społeczności) ilości jedzenia rozpatrywane jest w znanych już nam kategoriach zdrady. Ponadto w blogach pro-ana „rygorystyczna dieta jest przedstawiana
jako sposób na autokreację, osiągnięcie życiowej perfekcji,
siły, pewności siebie i szczęścia”30. Jako „oczywistą” przyjmuje się przesłankę, że „kontrolowanie ilości spożytego jedzenia
ma prowadzić do uzyskiwania kontroli nad własnym życiem,
a kształtowanie ciała ma wpływać na tożsamość i rekonstruować ją”31. Tym samym kontrola nad wyglądem ciała niemalże
równa się kontroli nad własnym życiem i stanowi jedyną, według „filozofii” pro-ana, możliwą drogę do upragnionego sukcesu. W drodze tej jako „przeszkodę” postrzega się m.in. ciążę
i karmienie piersią, jako czynniki obniżające poziom kontroli
nad własnym ciałem. Nie jest to z pewnością jedyna przyczyna popularności prężnie rozwijającego się ruchu childfree, niemniej jednak dla niektórych z pewnością stanowić może ważki
i przekonujący argument na jego rzecz. Wystarczy przywołać
wypowiedź jednej z badanych przez Joannę Tomaszewską kobiet bezdzietnych z wyboru:
Mam świra na punkcie szczupłej sylwetki […]. Nigdy nie
zdecyduję się na ciążę, ponieważ nie wyobrażam sobie
przytyć do takich rozmiarów, mieć rozstępy na całym ciele, być wiecznie opuchnięta i zmęczona, a do tego latać co
chwilkę do toalety, wymiotować i ogólnie źle się czuć. […]
Sam poród, chociaż uważam go za straszne obrzydlistwo,
mnie nie przeraża. Przerażają mnie późniejsze konsekwencje, szczególnie porodu naturalnego jak szwy, dużo słabsze
mięśnie itp. Karmienie piersią doprowadziłoby wygląd mojego biustu do ruiny32.

Myśl feministyczna, w obrębie której wykształcił się osobny nurt myślenia o ciele zniekształconym przez patriarchalne
>>30 A. Rejowska-Pasek, Kontrola nad ciałem – kontrola nad życiem? Analiza dyskursu diety na przykładzie blogów pro-ana, [w:] Trickster. Społeczno-kulturowe konteksty doświadczania ciała, red. D. Majka-Rostek, E. Banaszak, R. Florkowski, P. Czajkowski, Gdańsk 2016, s. 406.
>>31 Ibidem.
>>32 J. Tomaszewska, Ciąża jako siła degradująca ciało – perspektywa kobiet bezdzietnych z wyboru, [w:] Trickster, op. cit., s. 434.

wymagania, stwierdzi wprost: „Aby zdobyć mężczyznę, kobieta musi uznać, że jest produktem, którego wartość zależy
od jej wyglądu i sposobu, w jaki się prezentuje. Akcent położony na wygląd oznacza, że kobiety stają się podatne na
wpływ przemysłu mody i diet, oferujących ograniczone wizerunki tego, jak powinna wyglądać kobieta”33. Dlatego bycie grubą w świecie „tyranii smukłości” może być oznaką
wewnętrznego buntu wobec panujących narzuconych wzorców, buntem w wymiarze cielesnym. Dla wielu kobiet staje
się „sposobem neutralizacji ich tożsamości płciowej w oczach
innych”34.
Podsumowanie
Dzisiaj stwierdzenie, że ciało nie jest tylko i wyłącznie zjawiskiem biologicznym, wydaje się bezdyskusyjne, chociaż
jeszcze nie tak dawno dla bardzo wielu dalekie było od oczywistości. Obecnie coraz chętniej uznajemy je za swoisty produkt restrykcyjnego otoczenia. Niekiedy wręcz się mówi, że
ciało zostało przez społeczeństwo „wynalezione”. Mimo to myślenie w nurcie społecznego konstruktywizmu, koncentrując
się na zagadnieniach kształtowania ciała w obrębie dyskursu
społeczno-politycznego, nie daje odpowiedzi na pytanie, czym
owo ciało jest. Niemniej, nie posiadając wszechstronnej i przekonującej definicji, przekonani jesteśmy, że ciało musi zostać
zdyscyplinowane, żeby sprostać zarówno osobistym wymaganiom jednostki, jak i rzeczywistym lub domniemanym oczekiwaniom i wymaganiom otoczenia, instytucji społecznych
i państwowych, partnera, rodziców czy rówieśników. Sytuację
tę znacznie komplikuje fakt, że w świecie rozmytych i ciągle
zmiennych norm jednostka sama musi znajdować odpowiednie wzorce i nadążać za przebiegiem ich modyfikacji. Przeprowadzone w 2009 roku badania CBOS pokazały, że prawie
połowa respondentów, przy odpowiedniej okazji, poprawiłaby wygląd niektórych części swego ciała za pomocą procedur
lub zabiegów medyczno-kosmetycznych35. Przy czym „to nie
obiektywnie atrakcyjny wygląd (jeśli brać pod uwagę kanon
>>33 Ch. Shilling, op. cit., s. 77.
>>34 Ibidem.
>>35 P. Niedopytalska, Operacje plastyczne jako narzędzie kreowania pozytywnej tożsamości, [w:] Trickster, op. cit., s. 474.
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piękna w danym okresie i kręgu kulturowym) jest […] wiodącym powodem, by poddać się ingerencji chirurgicznej, ale czysto subiektywne własne odczucia bądź nasz obraz w oczach
innych”36. Jeżeli przyjmiemy, jak pisał Emerson, że „najdrobniejszy szczegół ciała coś wyjawia”, zachowanie takie stanie
się całkiem zrozumiałe. Szczególnie gdy uwzględnimy, że coraz więcej osób uważa się za na tyle mądre, żeby, wyczytawszy „przeszłe losy” naszego „wspaniałego zegara”, na tej podstawie decydować o naszej przyszłości.
>>36 Ibidem, s. 476.

Henryk Mazurkiewicz,
On the (not) freedom of an observed body
In the article I attempt to prove that people’s bodies are
a unique space of infinite process of writing down and reading signs and symptoms but also hiding and revealing these
signs and symptoms. Moreover, I introduce the proposed by
Erving Hoffman division of impressions onto the ones passed
down by an individual and these evoked by an individual to
show to what degree bodies of particular individuals are created, formed, transmuted and controlled by culture, tradition,
social norms and state institutions.

CZY FILM MODOWY TO FILM O MODZIE?
PRÓBA DEFINICJI I PROPOZYCJE METODOLOGII BADAŃ
Marta Kaprzyk

Wprowadzenie
W ostatnich latach film modowy (fashion film)1 stał się niemal obowiązkowym elementem kampanii wizerunkowych
firm modowych. Omawiany gatunek wciąż związany jest
przede wszystkim ze strategiami dużych koncernów (zwłaszcza
marek luksusowych), które inwestują w jego realizacje ogromne budżety. Jednak natura tych filmów, zakładająca dopuszczenie do głosu przejawy artystycznej awangardy i zdolność
do uniezależnienia się od drogich i skomplikowanych procesów produkcji, sprawia, że można mówić również o postępującej demokratyzacji wewnątrz tej formy filmowej. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie genezy oraz przybliżenie
historii filmów modowych, a także zdefiniowanie ich cech charakterystycznych. Zaproponowane zostaną również możliwe
sposoby ujęcia tej formy i narzędzia jej opisu, na drodze analizy przypadków, którymi będą wybrane filmy składające się na
cykl Women’s Tales, tworzony od 2011 roku dla marki Miu Miu2
przez zaproszone do projektu reżyserki filmowe.
Czym jest moda? Wybór definicji
Na potrzeby niniejszego artykułu należy przyjąć definicję
samej mody. Andrew Reilly, dokonawszy przeglądu klasycznych już definicji, konkluduje, że jest ona nieuchwytną, trudną
>>1 W artykule będę używać polskiego tłumaczenia terminu fashion film
– uważam bowiem, że „film modowy” mieści się w proponowanej przeze
mnie definicji. Bardzo często jednak to angielskie „fashion film” funkcjonuje
w dyskursach (prasowym czy festiwalowym), niezależnie od kręgu językowego, odnosząc się właśnie do gatunku, o którym traktuje niniejszy artykuł. W swoim artykule na temat tej samej formy Alicja Raciniewska proponuje nazywać ją „cyfrowym filmem modowym”. Por. A. Raciniewska,
Cyfrowy film modowy, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu”, t. 67 (2016), nr 2, s. 95–108.
>>2 Miu Miu jest istniejącą od 1992 roku spółką-córką domu mody Prada.

do opisu siłą, manifestowaną w równie nienamacalnych (raczej pod względem idei niż materii) produktach, reprezentuje relatywną świeżość, adoptowana jest przez grupę ludzi oraz
jest zwierciadłem społeczeństwa i kultury3. Reilly zaznacza,
że, wykorzystując tę perspektywę, można zaaplikować koncept „moda” do różnorodnych produktów czy przemysłów.
W podobnym duchu Caroline Le Bon pyta: „Moda może i jest
wszechobecna, ale czy każdy potrafi tak naprawdę docenić
jej władzę?”4, i dodaje, że dla większości osób „moda” konotuje przede wszystkim „ubrania”, choć tak naprawdę jest zjawiskiem obejmującym szeroki zakres produktów (od gadżetów
elektronicznych, poprzez jedzenie, samochody, aż po zabawki
i muzykę). Jeśli zdamy sobie sprawę z tego, że moda to nie tylko ubrania, o czym pisze Le Bon, zauważymy, jak wielu ludzi
może ona dotyczyć i jak trudno byłoby zignorować jej obecność w naszym codziennym otoczeniu5. W niniejszym artykule
etykietą „moda” będę oznaczać jednak przede wszystkim wytwory przemysłu odzieżowego.
Jennifer Craik za esencję mody uznaje „konsensualne trendy”
oraz jej uzależnienie od nieustannej zmiany. Według badaczki moda to kulturowa praktyka, która związana jest ze specyfiką naszego poczucia samego siebie (sense of self) – zarówno
jako jednostek, jak i członków różnorodnych grup. Moda, a właściwie przemysł modowy, to dla Craik również rodzaj przemysłu
kulturowego, który ustanawia estetyczne i praktyczne wymiary
naszych nawyków ubraniowych, będąc jednocześnie motywem
>>3 A. Reilly, Key Concepts for the Fashion Industry, Bloomsbury, London–
New York 2014, s. 12.
>>4 C. Le Bon, Fashion Marketing. Influencing Consumer Choice and Loyalty
with Fashion Products, Business Expert Press, New York 2015, s. 1. Tłumaczenie cytatów z języka angielskiego – M.K.
>>5 Ibidem.
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przewodnim globalnego konsumeryzmu6. W kontekście późniejszych rozważań istotne wydają się także uwagi Sarah Berry, która zwraca uwagę na fakt, że moda jest konceptem wpasowującym się raczej w szersze ramy teoretyczne. Nie ogranicza
go żadna sprecyzowana konceptualnie specyfika7. Oznacza to,
po pierwsze, że nie ma jednej nadrzędnej definicji mody, a po
drugie – że ważniejsze jest przyjęcie konkretnego teoretycznego
punktu widzenia, by wewnątrz danego paradygmatu bądź metodologii poszukiwać możliwie najdokładniejszego sposobu zrozumienia natury mody i różnych jej fenomenów.
Historycznie moda kojarzona była głównie ze stereotypowo pojmowaną kobiecością i, jak to ujmuje Berry, „trywialnym
konsumeryzmem”8. Studia kulturowe umożliwiły natomiast
zadanie szeregu ważnych pytań, w których zastanawiano się,
czy moda jest zbiorem społecznych protokołów, estetycznych
dyskursów, czy może łącznikiem (pojawiających się już tu po
raz wtóry) przemysłów kulturowych. Większość badaczy zgadza się co do tego, że moda jest jednak fenomenem typowym
dla nowoczesności, pomimo że ma wiele wspólnego z tradycyjnym wykorzystaniem ubioru9. Można powiedzieć zatem,
że moda jest „systemem konwencji, który wymaga jednocześnie nieustannej innowacji, jak i indywidualnego podejmowania decyzji, właściwych nowoczesnym społeczeństwom”10.
Jeśli przyjmiemy, że moda funkcjonuje jako zbiór zinternalizowanych społecznych norm i dyscyplin, posiada w tym samym
czasie zarówno moc ich generowania, jak i wyrażania sprzeciwu wobec nich. Jednocześnie jest silnym i wpływowym medium kolektywnej tożsamości i kulturowej ekspresji11.
Te wstępne założenia umożliwiają stwierdzenie, że – jeśli uznamy modę za złożony system konwencji, norm i dyscyplin, które dotyczyć mogą ubioru (w ujęciu kulturowym,
>>6 J. Craik, Fashion. The Key Concepts, Oxford–New York 2009, s. 2–3.
>>7 S. Berry, Fashion, [w:] A Companion to Cultural Studies, ed. T. Miller,
Malden–Oxford 2001, s. 454.
>>8 Ibidem.
>>9 Ibidem, s. 455.
>>10 Ibidem, s. 456. Berry dodaje również, że kluczem do nowoczesnego
konsumeryzmu jest przyjemność, kategoria często wspominana w rozważaniach o modzie, gdyż „moda oferuje przyjemność widzenia społecznego
«ja» jako plastycznego i podatnego na nieustanne wymyślanie od nowa”.
>>11 Ibidem, s. 465.
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społecznym, ekonomicznym czy estetycznym), a jednocześnie
za medium tożsamości i ekspresji (zarówno projektantów12,
jak i użytkowników) – badania mody można poprowadzić
w kierunku kanałów reprezentacji tego systemu. Filmy modowe, w mojej opinii, będą właśnie jednym z takich kanałów.
Próba definicji, rys historyczny
i ujęcia teoretyczne filmu modowego
Nikola Mijovic definiuje filmy modowe następująco: to
krótkometrażowe filmy produkowane na zlecenie firm czy
koncernów modowych, będące częścią ich internetowej kampanii brandingowej i marketingowej13. Z jednej strony mają
one charakter perswazyjny i mogą bezpośrednio wpłynąć na
wyniki sprzedażowe marki (niczym znane przede wszystkim
z telewizji filmy reklamowe). Z drugiej zaś strony działają jak
filmy wizerunkowe: ich celem jest prezentacja zarówno kolekcji, jak i idei marki, pomoc w budowaniu spójnego wizerunku
oraz, w niektórych przypadkach, wprowadzenie marki w świat
sztuki filmowej (dlatego często do nakręcenia filmu modowego zapraszani są uznani reżyserzy14). I to właśnie ten drugi
zbiór celów jest dla filmów modowych w ogólnym rozrachunku i z punktu widzenia marek znacznie ważniejszy. Jak pisze
Marketa Uhlirova: „Film modowy sytuuje się gdzieś na marginesie konwencjonalnej reklamy i, stanowiąc formę promocji,
pozostaje też mniej bezpośredni i słabiej zarządzany, w perfekcyjnym dwugłosie z coraz bardziej świadomym mediów
widzem/użytkownikiem, który ma pełną kontrolę nad tym, co
oglądać i jak”15. Ta obserwacja jest istotna, kiedy zdamy sobie
sprawę z mnogości form, jakie może przybierać film modowy.
O tym będzie zresztą mowa w dalszej części artykułu.
>>12 Badaczka zadaje również bardzo istotne pytanie o granice wolności projektantów mody w ich pracy twórczej: „Czy ich pracę determinują artystyczne
trendy, osobiste inspiracje czy wewnętrzna dynamika przemysłu?” – pyta Berry
i sugeruje, że wszystkie trzy czynniki są równoważne. Ibidem, s. 462.
>>13 N. Mijovic, Narrative Form and the Rhetoric of Fashion in the Promotional Fashion Film, „Film, Fashion & Consumption”, vol. 2 (2013), no. 2, s. 176.
>>14 Przykładami takich współprac mogą być realizacje Martina Scorsesego dla marek Dolce&Gabbana oraz Chanel, Jeana-Pierre’a Jeuneta dla Chanel, Romana Polańskiego dla Prady, Davida Lyncha i Johna Camerona Mitchella dla Diora czy Harmony Korine’a dla Proenzy Shouler.
>>15 M. Uhlirova, The Fashion Film Effect, [w:] Fashion Media. Past and Present, eds. D. Bartlett, S. Cole, A. Rocamora, London 2014, s. 121.

Mijovic zauważa, że filmy modowe mieszczą się wewnątrz
kategorii „nowe media”, należy jednak zaznaczyć, że nie są zjawiskiem całkowicie nowym. Już w erze kina niemego produkowano bowiem modowe kroniki filmowe w celu popularyzowania paryskiej mody wśród międzynarodowej (przede wszystkim
amerykańskiej) widowni16. Również Marketa Uhlirova zauważa,
że wiele filmów krótkometrażowych z początków kina prezentowało proste scenki rodzajowe lub nawet pojedyncze elementy garderoby17. W kolejnych dekadach to fotografowie mody
(wśród nich William Klein czy Guy Bourdin) tworzyli krótkometrażowe filmy jako przedłużenie swojej pracy fotograficznej18. W kontekście historii filmowych i medialnych reprezentacji mody Marketa Uhlirova pisze również o ważnym wpływie
fotografów modowych na kino fabularne (w 1966 roku William
Klein wyreżyserował swój debiutancki obraz Kim jesteś, Polly
Maggoo?, w tym samym roku powstało Powiększenie Michelangelo Antonioniego, dla którego jedną z inspiracji były prace mistrza gatunku, Davida Bailey’a), upowszechnieniu się informacji
o modzie w telewizji w latach osiemdziesiątych oraz wykorzystaniu video-artu w pokazach mody (szczególnie na przełomie
XX i XXI wieku)19. Gary Needham przypomina jednak, że dyskusji
wokół filmów modowych nie należy mylić z dyskusjami o modzie w filmie, chociaż oba zagadnienia „nie są zupełnie rozbieżne, biorąc pod uwagę fakt, że to właśnie ekran stanowi środek,
przez który moda jest zapośredniczona”20.
Nikola Mijovic stwierdza, że „to era szybkiego internetu i cyfrowego sprzętu sprawiła, że filmy modowe stały się wszechobecnym i niezbędnym aspektem modowej produkcji symbolicznej”21, a Nathalie Khan dodaje, że pod koniec pierwszej
dekady XXI wieku filmy modowe ukonstytuowały się jako osobny, pełnoprawny gatunek22. Według Khan celem takich filmów
>>16 N. Mijovic, op. cit., s. 176.
>>17 M. Uhlirova, 100 Years of the Fashion Film: Frameworks and Histories,
„Fashion Theory”, vol. 17 (2013), no. 2, s. 141.
>>18 N. Mijovic, op. cit., s. 176.
>>19 M. Uhlirova, 100 Years…, op. cit., s. 145–146.
>>20 G. Needham, The Digital Fashion Film, [w:] Fashion Cultures Revisited: Theories, Explorations and Analysis, eds. S. Bruzzi, P. Church Gibson, New
York 2013, s. 104.
>>21 N. Mijovic, op. cit., s. 176.
>>22 N. Khan, Cutting the Fashion Body: Way the Fashion Image is no Longer Still, „Fashion Theory”, vol. 16 (2012), no. 2, s. 236. Marketa Uhlirova

może być przełamanie granicy między konsumpcją a reprezentacją, poprzez uzależnienie komunikatu od języka kinematograficznego, który oferuje odbiorcy „estetyzację voyeuryzmu”.
W relacji między obrazem a osobą następuje tutaj zmiana z zależności „odbiorca–konsument” (jak dzieje się w przypadku tradycyjnej reklamy) na relację „odbiorca–widz”23. W odbiorze samej mody fashion films wprowadziły także przemieszczenie
uwagi z obrazu nieruchomego (jakim była tradycyjnie wykorzystywana w reklamie czy marketingu mody fotografia) na obrazy ruchome – moda jest w tym ujęciu nie tyle zbiorem utrwalonych wizerunków, ile „wizualnym fenomenem”, zakładającym
nieustanny przepływ obrazów oraz aktywny odbiór24. Według
Khan, „jeśli uznamy, że fotografia mody reprezentuje jedynie
pojedynczy moment w czasie, film modowy dla odmiany umożliwi interakcję z każdym momentem wewnątrz modowego cyklu”25. Z kolei sama natura medium – klipu publikowanego na
stronie internetowej bądź w mediach społecznościowych – zakłada i umożliwia uczestnictwo widzów choćby poprzez komentarze, a także ułatwia komunikację z marką oraz między uczestnikami na forach internetowych we wspomnianych social mediach.
Jennifer Craik w przywoływanych powyżej rozważaniach teoretycznych zauważa, że moda konstytuowana jest przez szereg praktyk społecznych. Składają się na nią, po pierwsze, selekcja ubrań (które mogą zyskać popularność bądź „wyjść z mody”),
po drugie, sposób noszenia i zestawiania ze sobą poszczególnych elementów garderoby, i po trzecie, „akcentowanie wybranych aspektów ciał i odzieży poprzez użycie dekoracji oraz akceso
riów”26. Te same praktyki odnosić się będą do samego procesu
tworzenia filmu modowego: po odpowiednim wyselekcjonowaniu ubrań-bohaterów i wybraniu sposobu ich ukazania, czyli podjęciu decyzji o tym, czy film będzie narracyjny, czy nie, a także, jak
dużą rolę spełniać w nim będą dane części garderoby: kluczową,
stwierdza z kolei, że film modowy jest, jak fotografia modowa, „czymś w rodzaju supergatunku (ubergenre), terminem-parasolem, który mieści w sobie i jednocześnie przekracza granicę wielu innych istniejących gatunków”,
a sprzyja temu mnogość platform, które filmy modowe zlecają i następnie
wyświetlają (M. Uhlirova, The Fashion Film Effect…, op. cit., s. 121).
>>23 N. Khan, op. cit., s. 237.
>>24 Ibidem.
>>25 Ibidem, s. 238.
>>26 J. Craik, op. cit., s. 5.
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historiotwórczą czy może jednak wyłącznie uzupełniającą, trzecim etapem jest akcentowanie wybranych aspektów poprzez wykreowanie świata przedstawionego oraz mise-en-scène.
Tym, co umożliwiło upowszechnienie się omawianej formy
wypowiedzi artystyczno-marketingowej, jest przede wszystkim efektywne (i relatywnie niedrogie) wykorzystanie nowych
technologii – w filmie modowym najczęściej wykorzystuje się
mniej modeli niż na tradycyjnym pokazie mody, a możliwość
użycia w miarę niedrogich kamer HD i zwiększająca się wciąż
dostępność intuicyjnych programów do montażu sprawiają,
że taki film można stworzyć nawet przy wykorzystaniu relatywnie niewielkiego budżetu27. Za moment przełomowy w historii najnowszego filmu modowego można uznać powstanie
SHOWstudio, interaktywnej platformy zainicjowanej przez fotografa mody Nicka Knighta oraz artystę i grafika Petera Saville’a w 2000 roku. Uhlirova zauważa, że projekt SHOWstudio był
pionierskim konceptem interaktywnego magazynu modowego w formie strony internetowej, co umożliwiło publikowanie
w nim różnorodnych treści, w tym filmów modowych. Była to
również „pierwsza platforma, która systematycznie zachęcała
projektantów mody (początkowo tych pracujących w Zjednoczonym Królestwie) do tworzenia filmów w celu pokazywania swoich kolekcji oraz wprowadzania środków filmowych do reprezentowania mody”28. Uhlirowa zaznacza, że potrzeba było sporo
czasu, by ustabilizować obecność filmów modowych w internecie, a przez pewien czas wydawało się nawet, że przemysł idzie
raczej w kierunku „technologicznej przeszłości” niż „technologicznej przyszłości”, skupiając się w filmowych realizacjach bardziej na potencjale kinematograficznym (gdzie najważniejszym
czynnikiem był przede wszystkim ruch i narracja) niż cyfrowym
(uprzywilejowującym możliwość interakcji z widzami i jednocześnie potencjalnymi bądź stałymi klientami czy też budowanie elementów cyfrowego storytellingu)29.
Craik, powołując się na prace Rolanda Barthes’a, pisze o modzie jako systemie komunikacji (funkcjonującym w sposób podobny do języka). W owym systemie poszczególne ubrania, typowe dla danej kultury, pełnią funkcję słownictwa, którym rządzi
>>27 N. Mijovic, op. cit., s. 176.
>>28 M. Uhlirova, 100 Years…, op. cit., s. 149.
>>29 Ibidem.
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składnia (reguły zestawiania i organizowania ze sobą elementów
garderoby). Nadrzędną kategorią tego systemu będzie gramatyka30, czyli zasady organizacji ubrań (na przykład ich dopasowanie do pogody, okazji itp.). Cały system uzupełniają konwencje
dekodowania oraz interpretowania znaczeń poszczególnych kreacji31. W mojej opinii film modowy funkcjonuje tu zatem jako jeden z kanałów komunikacji, umożliwiający ukonstytuowanie się
i popularyzację tych zasad, poszczególnych elementów stroju
czy proponowanych przez marki stylów. Craik wymienia również
zależności między modą i mediami i pisze, że „w dwudziestym
wieku media były zaangażowane w ewolucję systemu mody na
wiele sposobów: przez ilustrację mody, fotografię mody, reklamę, marketing, prognozowanie mody oraz modeling”32. Dzięki
upowszechnieniu się filmów modowych w XXI wieku można do
nich dodać choćby powstawanie interaktywnych platform prezentowania mody oraz zmianę statusu odbiorcy mediów z klienta (w tradycyjnym rozumieniu słowa) w aktywnego konsumenta
i opiniotwórczego widza, gdyż, jak pisze Natalie Khan, „cyfrowy
film modowy nie oferuje już dłużej spektatorowi statycznego
obiektu”33. Badaczka podkreśla, że oglądany obraz nie jest zamknięty w danym momencie w czasie, a tworzy część nieustannego przepływu (danych, obrazów, informacji, bodźców). Nie
musi być również realistycznym odbiciem prawdy34.
Marketa Uhlirova przekonuje, że film jako medium prezentowania mody raczej nie ma szans realnie zagrozić dominującej pozycji fotografii jako najwygodniejszej formie reprezentacji i komunikacji mody w mediach. Badaczka przyznaje jednak,
że zauważalna zmiana, jaką wprowadziło upowszechnienie się
filmów modowych, ma związek przede wszystkim z ich możliwością ukazania performatywnego wymiaru mody z całą jej
złożonością35. Zwrócenie uwagi na różnorodność produkcji mo>>30 Warto podkreślić tu pewną wątpliwość, która rodzi się przy cytowaniu
tych rozważań. Zastanawia to, czy nie pomylono tu gramatyki z pragmatyką
(a zatem: kontekstowym używaniem elementów systemu). Gramatyką byłaby w tym systemie natomiast owa składnia, czyli reguły zestawiania elementów garderoby. Za tę uwagę dziękuję dr. hab. Jackowi Grębowcowi.
>>31 J. Craik, op. cit., s. 5.
>>32 Ibidem, s. 265.
>>33 N. Khan, op. cit., s. 248.
>>34 Ibidem.
>>35 M. Uhlirova, The Fashion Film Effect…, op. cit., s. 118.

gących przyjąć etykietę „film modowy” umożliwiło Gary’emu
Needhamowi stworzenie podstawowej typologii tych filmów.
Badacz podzielił je na cztery grupy i zaznaczył, że owe kategorie
wzajemnie się nie wykluczają. Pierwszą są tak zwane filmy butikowe (the boutique film), tworzone głównie na potrzeby sklepów internetowych i innych platform sprzedaży on-line. Druga
to filmy projektantów (the designer’s film), za które odpowiedzialni są projektanci mody bądź inne wyznaczone przez markę
osoby z jej ekipy. Trzecia grupa zawiera filmy artystów (the artist’s film) – to prawdopodobnie najrzadszy przypadek, kiedy do
współpracy przez markę zostaje zaproszony uznany artysta sztuk
plastycznych czy wizualnych. Czwartą kategorią są natomiast filmy autorskie (the authored film), za których realizację odpowiadają uznani reżyserzy filmowi36. Ta ostatnia grupa filmów jest nie
tylko najliczniejsza, ale także mieści serię Women’s Tales marki
Miu Miu, będącą moim głównym materiałem do analizy37.
Studium przypadku. Women’s Tales
Cykl Women’s Tales, powstający na zlecenie marki Miu Miu,
rozpoczął się w 2011 roku od filmu The Powder Room w reżyserii Zoe Cassavetes. W tekście wprowadzającym na stronie internetowej marki można przeczytać, że główną ideą tego cyklu
jest eksploracja tematu kobiecości przez zaproszone reżyserki
filmowe, z których każdą cechuje zupełnie inna wrażliwość38.
Do momentu pisania niniejszego artykułu (koniec 2017 roku)

>>36 G. Needham, op. cit., s. 107.
>>37 Z tego też względu mówi się, że poprzez realizowanie filmów modowych marki modowe działają na zasadach podobnych do marszandów sztuki, umożliwiając wybranym przez siebie artystom czy reżyserom realizowanie swojej wizji artystycznej (oczywiście, o tyle, o ile pozostaje ona w zgodzie
z wizerunkiem marki). Gary Needham zwraca uwagę na to, iż dom mody Prada (będący spółką nadrzędną nad Miu Miu) szczególnie często korzysta z tej
możliwości, i dla przykładu podaje zrealizowane dla marki filmy modowe –
A Therapy z 2012 roku wyreżyserowany przez Romana Polańskiego, a także
serię filmów wizerunkowych dla zapachu Candy L’eau z 2013 roku, zrealizowanych przez Wesa Andersona i Romana Coppolę. Needham, kontynuując
wątek mecenatu, wspomina też tytuł artykułu zamieszczonego w 2009 roku
w „London Evening Standard”, którego autor zapytywał czy Miuccia Prada jest
kolejną Peggy Guggenheim – Is Miuccia Prada the next Peggy Guggenheim?
(Prada sponsorowała między innymi wystawę Damiena Hirsta na biennale
w Wenecji w 1996 roku). Za: G. Needham, op. cit., s. 107.
>>38 http://www.miumiu.com/en/women_tales (dostęp: 30.11. 2017).

powstało już czternaście różnorodnych filmów – najkrótszy
z nich trwa dwie i pół minuty, a najdłuższy – ponad czternaście.
W świetle wcześniejszych rozważań można stwierdzić, że filmy modowe (w tym również te składające się na Women’s Tales)
są formami, które można analizować według dwóch podstawowych paradygmatów, zaproponowanych przez Nikolę Mijovica. Część filmów modowych skonstruowana jest według zasad
odpowiadających klasycznej narracyjnej formie filmowej. Inne
natomiast podporządkowane są dominującej w nich retoryce
mody i ubioru lub raczej „socjoekonomicznie i kulturowo określonym sposobom, w jakie moda jest rozumiana, reprezentowana, omawiana i opisywana”39. W centrum takiej analizy może się
znaleźć zatem albo sam tekst filmowy, albo system, do którego
ów tekst będzie się odnosił (lub dla którego będzie kanałem komunikacji), z całym jego bogatym sztafażem i symboliką40. Mijovic (zaznaczywszy, że wśród użytecznych metodologii badania filmów modowych mogą znaleźć się między innymi teoria
autorska lub praktyki odbiorcze) proponuje podział istniejących
filmów modowych na trzy duże grupy oraz dokonywanie analiz według podpowiadanych przez nie metodologii, w zależności
od sposobu konstruowania narracji w poszczególnych klipach.
Są to: p o d e j ś c i e n i e n a r r a c y j n e (w którym moda
występuje pod postacią zaprojektowanego obiektu), p o d e j ś c i e n a r r a c y j n e (moda jest tu „aspiracyjnym symbolem”) oraz p o d e j ś c i e ‘ o r g a n i c z n e ’ (gdzie moda
sama w sobie jest narracją bądź ją narzuca)41.
Podejście nienarracyjne było do pewnego momentu najbardziej rozpowszechnionym sposobem realizacji filmu modowego
(można też powiedzieć, że najstarszym). Mijovic nazywa tę formę „ruchomym edytorialem”42: wybrane stylizacje, wkomponowane w atrakcyjną scenografię, utrwalane są w formie filmowej
przy akompaniamencie ścieżki dźwiękowej (najczęściej to muzyka
>>39 N. Mijovic, op. cit., s. 176.
>>40 Marketa Uhlirova zastanawia się, czy skoro filmy modowe w interesującym nas stadium (ukonstytuowanym w XXI wieku) tworzone są bezpośrednio do sieci, można je w ogóle zaliczyć do jednej z form tradycyjnej
kinematografii, związanych wszakże z doświadczeniem sali kinowej (M.
Uhlirova, The Fashion Film Effect…, op. cit., s. 120).
>>41 N. Mijovic, op. cit., s. 176–180. Ujęcie epitetu w pojedynczy cudzysłów powtarzam za autorem.
>>42 Ibidem, s. 177.
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klasyczna bądź elektroniczna). Do nienarracyjnych technik wykorzystywanych w tego typu filmach należą między innymi montaż
skojarzeniowy, abstrakcja czy zapętlenia, a praktyczna motywacja
takiej stylistyki jest według Mijovica dosyć oczywista: skupienie się
na fabule i bohaterach mogłoby odciągnąć uwagę widza od prezentowanych ubrań43. Badacz zaznacza jednak, że nawet takie, wydawałoby się, pozornie proste podejście do realizacji filmu modowego
nie wyklucza wykorzystania intertekstów, reinterpretacji popularnych obrazów, klisz popkulturowych czy pastiszu.
Analizując filmy modowe składające się na cykl Women’s Tales, wybrane na potrzeby niniejszego artykułu, można
stwierdzić, że ich autorki przyjęły w swoich realizacjach podejścia narracyjne oraz ‘organiczne’ w realizacji wspólnego tematu (zasugerowanego przez markę), jakim jest k o b i e c o ść .
Każdy z tych filmów niesie ze sobą nie tylko zestaw znaczeń
i skojarzeń, ale również pewną historię, opowiedzianą w sposób bardziej lub mniej eksplicytny (n a r r a c y j n y ). I to będzie przedmiotem rozważań w ostatniej części artykułu.
Mijovic podkreśla, że narracja filmu modowego nie musi być
skupiona głównie wokół ubrań44, a one same służą w tych produkcjach za kostium, w który ubrani są bohaterowie. Dyskurs nie jest
koniecznie budowany wokół konkretnych części garderoby ani ich
formalnych czy estetycznych właściwości (chociaż i to może być
tematem filmu), gdyż moda działa tu przede wszystkim jako wyznacznik tożsamości, stylu życia czy postawy wobec świata45. Ubiór-kostium jest natomiast ważnym uzupełnieniem historii46. Do tej
>>43 Ibidem, s. 177–178. Badacz dodaje, że podstawową przewagą w porównaniu z tradycyjną fotografią mody, jaką ma taki film, jest możliwość
ukazania ubrań w ruchu.
>>44 Genezy tego stanu rzeczy badacz upatruje w tendencji, która narodziła się w fotografii mody we wczesnych latach dziewięćdziesiątych:
to właśnie wtedy fotografowie mody jednym z najważniejszych tematów
swoich prac uczynili nie tyle ubrania, ile uzupełniane przez nie style życia.
Narracja stała się kluczowym elementem obrazu modowego, czasami ważniejszym niż fotografowane ubranie (N. Mijovic, op. cit., s. 179).
>>45 Ibidem, s. 179. W tym kontekście Mijovic pisze przede wszystkim
o realizacjach Karla Lagerfelda dla Chanel.
>>46 Warto ponownie zwrócić uwagę na podkreśloną powyżej różnicę pomiędzy ubiorem a kostiumem, z których ten drugi ma spełniać szereg ról
w zależności od rodzaju filmu, w jakim jest wykorzystany. Między innymi pomaga w określeniu czasu historycznego i pozycji społecznej bohatera. Równie ważne są funkcje symboliczne poszczególnych części garderoby,
tkaniny bądź koloru.
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kategorii zaliczyłam następujące filmy z cyklu Women’s Tales (w porządku chronologicznym): It’s Getting Late (Massy Tadjedin, 2012),
The Door (Ava DuVernay, 2013), Spark and Light (So Yong Kim,
2014), Somebody (Miranda July, 2014), Les 3 Boutons (Agnès Varda,
2015), That One Day (Crystal Moselle, 2016), Carmen (Chloë Sevigny,
2017) oraz (The [End) of HistoryIllusion] (Celia Rowlson-Hall, 2017).
To właśnie kostium umożliwia zbudowanie paraleli między
poszczególnymi bohaterkami filmu It’s Getting Late. Massy Tadjedin portretuje w nim pozornie zwyczajny dzień czterech kobiet – ich pracę oraz czas poświęcony rodzinie. Dzięki montażowi równoległemu widz obserwuje to, co bohaterki robią w tym
samym czasie, i po pewnym czasie odkrywa, że wszystkie cztery szykują się do wyjścia. Szybkie cięcia, zmiany scen i wykorzystanie zbliżenia na detal ukazują po kolei czynności związane
z ubieraniem się, które tutaj pełni funkcję pewnego wspólnego rytuału: wkładanie bluzek, sukienek, butów czy okularów
przeciwsłonecznych47 jest przygotowaniem do (przypadkowego) spotkania na kameralnym koncercie w finale filmu.„Moda to
nigdy nie są tylko ubrania – przekonuje Tadjedin. – To również
nasze samopoczucie, podekscytowanie czymś, nasze oczekiwania, postawy i perspektywy”48. Prosta czynność przygotowywania się do wyjścia jest jednocześnie aktem zarządzania wykreowanym dla marki światem przeżyć. The Door wyreżyserowany
przez Avę DuVernay celebruje „transformatywną moc kobiecych
relacji”49. To opowieść o przemianie, w której centralnym elementem świata przedstawionego są drzwi wejściowe do domu
głównej bohaterki, która, samotna, smutna i przygnębiona,
przyjmuje kolejnych gości. Według twórców filmu „ubrania są
również symbolem odnowy”, a każda zmiana kostiumu przez
bohaterkę przybliża ją do momentu, kiedy sama jest gotowa,
by wyjść z domu, „odmieniona przez emotywną moc ubioru”50.
W Les 3 Boutons Agnès Varda nawiązuje do swoich wcześniejszych filmowych dokonań: „To jest jak granie z rzeczywistością
[…] w grę, którą nazywamy kinem”51. Interteksty będą jednak
>>47 Należy zauważyć, że w ten właśnie sposób reżyserka eksponuje produkt, będący jednocześnie kostiumem i ważnym elementem spajającym
cztery historie.
>>48 http://www.miumiu.com/en/women_tales (dostęp: 30.11. 2017).
>>49 Ibidem.
>>50 Ibidem.
>>51 Ibidem.

zauważalne wyłącznie dla widzów wcześniej zaznajomionych
z twórczością Vardy (i to oni będą mogli podjąć tę iście postmodernistyczną próbę ich odnalezienia). Reszta oglądających zobaczy natomiast historię nastoletniej dziewczynki mieszkającej na
wsi, która pewnego dnia otrzymuje piękną balową sukienkę. Zamiast typowej historii o Kopciuszku, reżyserka decyduje się jednak opowiedzieć „anty-bajkę”, która „odwraca frazesy dzieciństwa” – Jasmine, główna bohaterka, zamiast życia księżniczki
woli bowiem szkolny mundurek i edukację52.
Nie we wszystkich jednak realizacjach z cyklu Women’s Tales
to ubrania pełnią rolę głównego motoru napędowego fabuły.
So Yong Kim eksploruje „przestrzenie między dzieciństwem,
dorosłością i śmiertelnością”53 w filmie Spark and Light, w którym wspomnienia o ciepłym, przytulnym domu z kochającą matką przeplatają się z obrazami jej choroby i szpitalnej
sali w taki sposób, że widz nie jest do końca przekonany, które z tych wydarzeń działy się naprawdę, a które są produktem
wyobraźni (czy może tęsknoty) głównej bohaterki.
Najbardziej nietypową realizacją ze wszystkich, które można zakwalifikować do podejścia narracyjnego, jest bez wątpienia Somebody Mirandy July, która pyta na stronie internetowej
Miu Miu: „Czy kiedykolwiek uznałeś za niemożliwe powiedzenie czegoś twarzą w twarz osobie, którą znasz, komuś, kogo kochasz? Jakby słowa nie mogły z ciebie wyjść?”54. Rozwiązaniem
tego problemu miała być specjalnie zaprojektowana (i rzeczywiście uruchomiona przy okazji premiery filmu Somebody55)
aplikacja, dzięki której można było poprosić innego użytkownika o przekazanie wiadomości. Film w kilku luźno powiązanych
ze sobą epizodach z jednej strony ukazuje mechanizm działania
aplikacji (oglądamy więc na ekranie sceny zerwania z chłopakiem, pogodzenia się po kłótni czy zaręczyn, z udziałem wiadomości dostarczanych oczywiście przez użytkowników Somebody), z drugiej zaś jest próbą diagnozy współczesnych związków
oraz komunikacji międzyludzkiej, zapośredniczonej coraz częściej przez urządzenia i nowe media.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Aplikacja działała przez nieco ponad rok i została zamknięta pod koniec października 2015 roku.

>>52
>>53
>>54
>>55

Jak zauważa Mijovic (i co można obserwować w powyżej
wymienionych częściach Women’s Tales), „w klasycznym kinie
narracyjnym wszystkie komponenty filmowej formy i stylu
podporządkowane są opowiadaniu historii”56 – w tym również
i kostium. Zdarza się jednak, że to kostium niejako pomaga stworzyć bądź rozwinąć osobny estetyczny dyskurs. I tym
właśnie charakteryzują się filmy, które cechuje podejście ‘organiczne’. Przede wszystkim znacznie trudniej opowiedzieć,
co się w tych filmach wydarzyło, a interpretacja ich tematyki
zależy od zdekodowania tych wytworzonych dyskursów. Należą do nich: The Powder Room (Zoe Cassavetes, 2011), Muta
(Lucrecia Martel, 2011), The Woman Dress (Giada Colagrande,
2012), Le Donne Della Vucciria (Hiam Abbas, 2013), De Djess
(Alice Rohrwacher, 2015) oraz Seed (Naomi Kawase, 2016).
W The Powder Room Zoe Cassavetes najważniejsze jest
miejsce – damska garderoba (czy może raczej luksusowa łazienka), „ultrakobiece środowisko, gdzie gesty między kobietami wymieniane są w rytuale wystawnego piękna”57.
Wizualne kody świata przedstawionego korespondują tu z wizerunkiem marki. Miejsce stanowiło inspirację również dla filmu Le Donne Della Vucciria w reżyserii Hiam Abbas. Autorka
umieściła akcję swojej opowieści w Palermo, w samym sercu starego miasta, gdzie w jednym z niewielkich warsztatów
krawieckich powstają tradycyjne marionetki. W tym samym
czasie mieszczący się nieopodal plac ożywia się dzięki muzyce i tańcom, a uczestniczki tego barwnego przyjęcia przypominają ukazane wcześniej kukły. Spostrzegawczy widzowie
mogą zatem zadać sobie pytanie, „kto tak naprawdę pociąga
za sznurki tej odurzającej fiesty?”58.
Centralnym elementem filmu Muta Lucrecii Martel są ubrania. Akcja tej surrealistycznej opowieści rozgrywa się na statku zamieszkanym przez „kobiece istoty, pojawiające się na pokładzie niczym insekty”59. Nikola Mijovic zauważa, że w filmie
Martel można odnaleźć inspiracje japońskimi horrorami oraz fotografiami Guya Bourdina, a oboje – Martel i Bourdin – „sprawdzają granicę wytrzymałości widza poprzez (wizualną) wnikliwą
>>56
>>57
>>58
>>59

N. Mijovic, op. cit., s. 181.
http://www.miumiu.com/en/women_tales (dostęp: 30.11. 2017).
Ibidem.
Ibidem.
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analizę kamery oraz fetyszyzację kobiecego ciała”60. Odwołując
się do feministycznych teorii, Mijovic dodaje, że pastisz męskiego spojrzenia zmienia modelki bez twarzy z filmu Muta w manekiny, a sam film staje się „subwersywnym komentarzem do
natury współczesnej konsumpcji mody”61. The Woman Dress
Giady Colagrande, rozgrywający się w „świecie glamour i pożądania”, jakim jest osobliwy zakon eleganckich wiedźm, „ukazuje pewien rytuał przejścia, który tutaj potraktowany zostaje
dosłownie: jedna z kobiet „w akcie ostatecznego poświęcenia
zmienia się w swój własny obiekt pożądania – krwistoczerwoną
sukienkę”62. Warto przywołać tu komentarz Jennifer Craik, która definiuje modę jako performatywny akt, w którym „jednostki
tworzą (perform) swoje tożsamości i role społeczne poprzez wybór oraz sposób noszenia ubrań i akcesoriów”63. U Colagrande to
nie tyle wybór kreacji, ile – dosłownie – stanie się nią.
Jednym z bardziej eksperymentalnych filmów z cyklu Women’s Tales jest De Djess Alice Rohrwacher. Reżyserka bowiem
nie tylko dekonstruuje tradycyjną narrację filmową, ale także
zaprasza widza do gry lingwistycznej, zaznaczając, że film został nakręcony w fikcyjnym języku (który okazuje się być jednak dziwnie znajomy i zrozumiały). Jego akcja rozgrywa się
w hotelu prowadzonym przez przedsiębiorcze siostry zakonne, który staje się miejscem osobliwego spotkania paparazzich
oraz (a jakże) sukienek. W swojej realizacji dla Miu Miu Rohrwacher zawiera również element, który znany jest już z jej pełnometrażowej fabuły Cuda (The Wonders, 2014) – komentarz
na temat współczesnego świata mediów poprzez ukazanie
tego świata w krzywym zwierciadle.
Zakończenie
„Od komputerów stacjonarnych po urządzenia mobilne ekran
stał się kluczowym punktem kontaktowym w doświadczaniu
kultury mody, nierzadko zapoznając nas z cyfrową treścią zapakowaną w retorykę demokratyzacji”64 – stwierdza w swoim
artykule Gary Needham. Natalie Khan dodaje, że „cyfrowy ob>>60
>>61
>>62
>>63
>>64
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N. Mijovic, op. cit., s. 182.
Ibidem.
http://www.miumiu.com/en/women_tales (dostęp: 30.11. 2017).
J. Craik, op. cit., s. 3.
G. Needham, op. cit., s. 103.

raz nie ma naturalnego końca, w zamian oferuje permanentną
obecność. I właśnie to połączenie między ruchomym obrazem,
świadomością oraz ‘tu i teraz’, odpowiada naszemu poczuciu
mody. Jej związek z czasem zmieniany jest przez cyfrowe media
i przejście od obrazów ikonicznych, takich jak fotografia, do symbolicznych reprezentacji w filmach modowych”65. Zmiany, jakie
dokonały się nie tylko w odbiorze mody, ale i mediów, zdeterminowały nasze oczekiwania względem oferowanych nam treści. Film modowy natomiast wydaje się jedną z odpowiedzi na
te oczekiwania. „Jeśli uznamy film modowy za gatunek, musimy zaakceptować pojęcie gatunku nie jako stałego zestawu stylistycznych czy materialnych wspólności, ale jako wiecznie ewoluującej, historycznie zakorzenionej kategorii, która jest płynna
i czasami wewnętrznie sprzeczna”66 – pisze Marketa Uhlirova.
Z tego też powodu nie jest możliwe przyjęcie jednej, stałej metodologii opisu, badania czy interpretacji filmów modowych.
Można ją jednak zdefiniować, na przykład, w zależności od ich
zakorzenienia w (bądź odejścia od) klasycznej narracji filmowej.

Marta Kaprzyk, Is a fashion film a film about fashion? An attempt to define the genre and suggestions of the research methodology
During the last few years a fashion film has become almost
inseparable element of a brand and marketing campaigns of
fashion companies. The nature of this film form – its potential
of not getting addicted to complicated and expensive production processes, the possibility of adopting both classical and
avant-garde attitude towards narration as well as the possibility of representing it on-line resulted in an ongoing democratization within fashion films. The aim of the article is to present a short history of fashion films and defining their profile so
as to elaborate on them as on a (varied and incoherent) genre.
Furthermore, the authoress suggests possible methodological
approaches towards the research on fashion films and presents
them analyzing chance event in the series of short films entitled Women’s Tales created since 2011 for the Miu Miu company.
>>65 N. Khan, op. cit., s. 248–249.
>>66 M. Uhlirova, The Fashion Film Effect…, op. cit., s. 122.
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GRAJĄC NA STRUNACH CIAŁA. NOTATKI Z WARSZTATÓW
Henryk Mazurkiewicz

Niniejszy artykuł stanowi dla jego autora wyzwanie, z którym od dawna już planował się zmierzyć. Zajmując się w swoich badaniach zagadnieniami z pogranicza filozoficznej antropologii ciała, performatyki oraz różnego rodzaju praktyk
bezpośredniej pracy z ciałem i głosem, musiałem ponownie,
bliżej i dokładniej, przyjrzeć się zagadnieniu relacji między szeroko pojętą praktyką a nie mniej szeroko pojętą teorią. Studiując filozofię, często stykałem się z opinią, którą da się streścić
w stwierdzeniu, iż nie ma nic bardziej praktycznego niż dobra
teoria. Podejście to zawiera w sobie sporo racji, zawsze jednak
wzbudzało we mnie liczne zastrzeżenia. Przede wszystkim dlatego, że nie rozwiązywało zasadniczego problemu, z którym
miałem w całej rozległości zetknąć się, precyzując własne zainteresowania naukowe i decydując się na zgłębianie pewnych
specyficznych obszarów ludzkiej wiedzy. Najprościej, chodziło
mi o odpowiedź na pytanie, czy mogę pozostawać tylko i wyłącznie teoretykiem, pisząc o ciele i cielesności. Rzecz jasna,
jako istota ucieleśniona nie byłem i nie mogłem być w tej materii zupełnym teoretykiem, a mimo wszystko odczuwałem, że
niektóre doświadczenia, sytuacje i praktyki są mi znane jedynie z opisów, które starannie uzupełniałem własnymi wyobrażeniami i domysłami. W pewnym momencie postanowiłem, że
dalej tak być nie może. Uznałem, że dla dobra moich badań należy przynajmniej spróbować zmierzyć się z tym, co zdecydowanie wykracza poza ramy teorii i opisu. Zacząłem brać udział
w warsztatach pracy z ciałem. Sporządzając na bieżąco notatki w trakcie dziewięciodniowych autorskich warsztatów „Struna
ciała” zainicjowanych i prowadzonych przez Jakuba Gontarskiego i Agnieszkę Rybak, zauważyłem, ile różnego rodzaju przemyśleń, mieszczących się w interesujących mnie obszarach teoretycznych, wywołuje wykonywanie zaproponowanych przez
nich praktyk. Z części tych notatek, niekiedy dość chaotycznych,

ułożyłem artykuł mający być jednym ze świadectw płodności
podobnych zderzeń teorii i praktyki.
Czy mógłbym cię dotknąć?
Analizując dotykowe dylematy kultury Zachodu, Robert
Florkowski słusznie zauważa, że:
życie bez dotyku jest trudne do wyobrażenia. Zamykając
oczy lub zatykając uszy, możemy w dość prosty sposób wyłączyć wzrok i słuch. Nieprzyjemnego zapachu można pozbyć się poprzez zaciśnięcie nosa i/lub oddychanie wyłącznie ustami. […] Trwałe zniesienie wrażenia dotyku może
być funkcją uszkodzenia kręgosłupa. Jednak zazwyczaj jesteśmy „skazani” na odczuwanie najprzeróżniejszych jego
form […]1.

„Wyłączenie” zmysłu dotyku, poza komorą deprywacyjną,
jest stanem prawie niemożliwym, w każdym razie nieporównywalnie trudniejszym do osiągnięcia niż odcięcie się od innych
zmysłów. Dlatego trudno się nie zgodzić z diagnozą Florkowskiego, że jesteśmy poniekąd „skazani” na dotyk w przeróżnych
jego formach. Niemniej jednak należy zauważyć, że owo „skazanie” wcale nie oznacza, że człowiek niemal zawsze znajduje
się na łatwej do przekroczenia granicy, nazwijmy to, „przesytu
dotykowego”. Jest wręcz odwrotnie. Jak się okazuje, „niedosyt dotykowy” często występuje nawet w tych sytuacjach, kiedy tego rodzaju kontakt staje się kwestią prawidłowego i zdrowego funkcjonowania organizmu i psychiki, a nawet wprost
>>1 R. Florkowski, Niedotykalność. O dotykowych dylematach kultury Zachodu, [w:] Trickster. Społeczno-kulturowe konteksty doświadczania ciała, red. D. Majka-Rostek, E. Banaszak, R. Florkowski, P. Czajkowski, Gdańsk
2016, s. 295.
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warunkiem czyjegoś przeżycia, jak w wypadku odpowiedniego dbania o niemowlęta i małe dzieci. Przecież do dnia dzisiejszego „powracają dyskusje na temat tego, jak często przytulać
i nosić dzieci, czy z nimi sypiać, jak karmić, jak długo, czy można to robić w miejscu publicznym”2 i wiele innych. Kontrowersji
dookoła reguł dotykalności wśród dorosłych, z całą pewnością,
odnajdziemy jeszcze więcej. Nie sporządzając ich listy, chciałbym jedynie zwrócić uwagę na to, że w kulturze Zachodu, jak
rzadko w której innej, nakładano i nadal nakłada się mnóstwo
przeróżnych restrykcji względem dopuszczalnych kontaktów
przez dotyk. W ostatnim czasie jedną z przyczyn wielości kontrowersji związanych z dotykiem stało się jego zdecydowane
przeseksualizowanie, które doprowadza do tego, że:
z jednej strony wiemy, że ma on kapitalne znaczenie w całym życiu człowieka, z drugiej strony pieczołowicie wykluczamy zachowania, które określamy mianem nieodpowiednich, w myśl powiedzenia „zły dotyk boli przez całe
życie”. Na pierwszym planie w społecznej świadomości pozostaje skóra i dotyk jako pole gier i zabaw wzbudzających
pożądanie3.

Warsztaty pracy z ciałem w grupie stwarzają wyjątkową
okazję, żeby uświadomić sobie olbrzymią rolę dotyku nie tylko
w trakcie wykonywania poszczególnych praktyk, ale i w zwykłym codziennym funkcjonowaniu. Podczas treningów uczestnicy stają się nie tylko dotykalni, ale też tymi, którzy dotykają. Ze względu na ich liczebność, ciągłe zmiany partnerów
ćwiczeń oraz samych tych ćwiczeń, trudno na bieżąco wypracować określony kodeks zachowania i uzgodnić go z innymi.
Jeszcze trudniej byłoby go przestrzegać, większość bowiem
nowych sytuacji rodzi niepewność. Lecz, z drugiej strony, ta
niepewność wzmacnia nasza uważność i samoświadomość.
Dzięki niej potrafimy czujnie obserwować wywoływane dotykiem zmiany w emocjach, myślach i reakcjach. Co czuję, kiedy jestem dotykany? Co czuję, dotykając bliżej nieznanej mi
osoby? Kiedy, w którym momencie i dlaczego rodzi się dyskomfort? Co, na odwrót, staje się źródłem przyjemności? Które
>>2 Ibidem, s. 300.
>>3 Ibidem, s. 333–334.
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z tych doświadczeń, i dlaczego, są trudne do opisania? To tylko
niektóre z możliwych pytań.
Ponadto niektóre ćwiczenia, na przykład ze względu na
bardzo nietypowy układ ciała czy sposób poruszania się, pozwalają jaskrawiej doświadczyć znanego z antropologii filozoficznej stanu rozczepienia na bycie dotykanym i dotykającym jednocześnie, czyli, faktycznie, na bycie w tym samym
czasie podmiotem i przedmiotem. W ten sposób znajdujemy
się w środku niezmiernie ważnego rozróżnienia na ciało-Körper i ciało-Leib. „Jeśli ciało ludzkie nazywamy Körper, wtedy
jest ono rozważane jako przypadek ciała (Körper) w ogólności, to znaczy czegoś trójwymiarowo rozciągłego, mającego
określony ciężar, będącego przedmiotem zarówno zmysłów
zewnętrznych, jak i teorii stereometryczno-fizykalnej”4. Natomiast jeżeli mówimy o „ciele ludzkim jako Leib, wtedy z góry
wiadomo, że jest ono jednostkowe i że nigdy nie występuje w liczbie mnogiej”5. Czyli do wspomnianego uczucia rozszczepienia dochodzi, kiedy moje ciało-Leib dotyka części mojego ciała, która zaczyna być postrzegana jako ciało-Körper.
Wychodząc od przeżycia tego doświadczenia w całej jego różnorodności, czemu sprzyjają liczne ćwiczenia, moim zdaniem
znacznie łatwiej i głębiej zrozumieć możemy następującą
uwagę cytowanego wyżej Gerda Haeffnera o tym, że „gdy ciało-Körper nie ma cech ciała-Leib, wtedy nie jest to ciało ludzkie. Gdy dane Ja nie jest cielesne-körperlich, wtedy nie jest też
cielesne-leiblich”. Dlatego więc „próby redukowania ciała-Leib
do ciała-Körper muszą być skazane na porażkę”, podobnie jak
próby zredukowania bytu cielesnego do „określonych odczuć
i możności”6. W ten sposób ćwiczenia stają się podłożem dla
zwalczania dwóch natarczywych form redukcjonizmu obecnych w myśleniu o człowieku na przestrzeni całych wieków.
Powaga wagi
Coraz więcej badań prowadzonych w nurcie ucieleśnionego
poznania potwierdza ogromną rolę, jaką cielesny wymiar podmiotu odgrywa w różnych procesach poznawczych.
>>4 G. Haeffner, Wprowadzenie do antropologii filozoficznej, przeł. W. Szymona, Kraków 2006, s. 111.
>>5 Ibidem.
>>6 Ibidem.

Odczucia trzewne, proprioceptywne, zmysłowe na bieżąco
modyfikują nasze oceny, decyzje i zachowania – w istocie
cielesne interakcje ze środowiskiem współtworzą umysł.
Dane ukazujące, że założenie ciężkiego plecaka zmienia
ocenę „ważności” jakiejś sprawy, zaś akt umycia rąk wpływa na formułowanie bardziej tolerancyjnych sądów, odsłaniają sferę dotychczas przez psychologię niedocenianą
– nieuświadamiany, ciągły wpływ, jaki bieżące wrażenia
sensomotoryczne wywierają na nasze życie wewnętrzne7.

Przykłady takiego wpływu można by mnożyć. Kilka z nich
podaje Anna Juszkiewicz w artykule Ucieleśniony umysł. Jak
ciało wpływa na poznanie?. Tak „przyjęcie wyprostowanej
i ekspansywnej lub skulonej postawy ciała powoduje zmiany
w zachowaniu związane z poczuciem władzy”, natomiast „wykonanie gestu szczerości w postaci ułożenia ręki na sercu skutkuje zwiększeniem prawdomówności”8.
Skoro ciężar noszonego plecaka potrafi wpłynąć na ocenę
niektórych problemów i sytuacji, czy należy bagatelizować doświadczenie ciężkości czyjegoś ciała w budowaniu relacji międzyludzkich? Czy próba przeniesienia kogoś na plecach, nawet
w ramach ćwiczeń, nie wpłynie na twój stosunek do tej osoby?
Wiele zadań w ramach warsztatów „Struna ciała” stworzyło
mnóstwo świetnych okazji, żeby zaobserwować genezę, przebieg i konsekwencje podobnych zmian. Jak ujmie to Haeffner,
posługując się wprowadzonymi już rozróżnieniami: „Bliskość
i odległość ciała-Körper będącego ciałem-Leib kogoś drugiego jest nie tylko sprawą wymierną w metrach, lecz może mieć
także znaczenie międzyosobowe i uczuciowe”9. Zastanawiam
się, czy zbliżenia z „ciałem-Körper, będącego ciałem-Leib kogoś drugiego, w ramach praktyk pracy z ciałem, nie byłyby
jednym z możliwych sposobów na „urealnienie” naszej odrealnionej i zwirtualizowanej rzeczywistości? Nieprzypadkowo
przecież mówimy, chociaż i na sposób metaforyczny, że ktoś
ma „wagę” w jakiejś sprawie. Jak podkreśla Anna Juszkiewicz:
>>7 A. Rejowska-Pasek, Kontrola nad ciałem – kontrola nad życiem? Analiza dyskursu diety na przykładzie blogów pro-ana, [w:] Trickster, op. cit., s. 21.
>>8 A. Juszkiewicz, Ucieleśniony umysł. Jak ciało wpływa na poznanie?,
[w:] Trickster, op. cit., s. 40.
>>9 G. Haeffner, op. cit., s. 111.

W życiu codziennym fizyczne doświadczenie wagi skojarzone jest z nadawaniem czemuś określonej ważności, wartości lub znaczenia, co na poziomie językowym uwidacznia
się w określeniach takich, jak: „ważny”, „istotny”, „znaczący”. Powiązanie fizycznego doświadczenia wagi z pojęciem
ważności upatrywane jest w odmiennym rodzaju doświadczeń człowieka z ciężkimi i/lub lekkimi przedmiotami. Dla
przykładu, uderzenie ciężkim obiektem powoduje poważniejsze konsekwencje niż lekkim, a przenoszenie ciężkich
rzeczy wiąże się większym nakładem sił niż przenoszenie
obiektu lekkiego10.

Ciężar ciała innej osoby, bezpośrednio przez nas wyczuwany, zaświadcza najdobitniej, że ta osoba istnieje, żyje tu i teraz
obok ciebie. Ma swoje potrzeby, intencje i pragnienia. Posłużywszy się kalamburem, można powiedzieć, że znacznie ciężej jest zignorować problemy osoby, którą nosiłeś na plecach.
Niepewność i świadomość
Niemal każde ćwiczenie w pewnym momencie wzbudza
niepewność. Nieustannie powracają natarczywe wewnętrzne
pytania: Czy potrafię? Czy mam siłę to zrobić? Jak długo jeszcze wytrzymam w takim tempie? Odpowiedzi na nie są bardzo
różne, jednak ważniejsza wydaje się kwestia tego, kto i komu,
tak naprawdę, wszystkie te pytania zadaje. Kto jest tym, kto
ma potrafić/wytrzymać/zwyciężyć/podołać, i dlaczego nie
wie, czy mu się to wszystko uda? Dzieje się tak m.in. dlatego,
że, jak już próbowałem zasugerować, „ciało jest zawsze przedmiotem aktualnego, nigdy tylko potencjalnego «posiadania»,
a to posiadanie jest w swej zasadniczej warstwie zawsze indywidualne i wyłączne, nigdy zaś kolektywne”. Mało tego, to
„zawsze aktualne i indywidualne «posiadanie» ciała nigdy nie
oznacza pełnego rozporządzania”11. W ten sposób każda praktyka staje się swoistą wyprawą w niezbadane zakątki krainy
własnego ciała. Metafora ta może się wydać zbyt poetycka,
lecz użycie jej usprawiedliwia fakt, że większość uczestników
warsztatów oraz tych, którzy uprawiali sport lub inne rodzaje
pracy z ciałem, pojmuje jej znaczenie bez większego wysiłku.
>>10 A. Juszkiewicz, op. cit., s. 46.
>>11 G. Haeffner, op. cit., s. 115.
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Jeżeli zechcemy ją kontynuować, możemy powiedzieć, że wycieczka owa może posiadać charakter zarówno „turystyczny”,
jak i „naukowy”. Niekiedy dochodzimy podczas takich „wypraw” do pewnych granic wspomnianego „rozporządzania”
(nie mogę dłużej/dalej/wyżej/szybciej), czasami jedynie przyglądamy się tym granicom z bezpiecznej odległości.
Niemniej, niemal każda taka „ekspedycja” wzbogaca naszą wiedzę o własnym ciele i o samych sobie. Tu posłużę się
jeszcze jedną metaforą, metaforą ciała-mapy. Wykonując ćwiczenia, ale też obserwując reakcje własnego ciała po ćwiczeniach, „uzupełniamy” istniejącą w myślach i wyobraźni wirtualną mapę naszego organizmu. Pojawiają się na niej nowe
punkty orientacyjne, nowe krajobrazy. W trakcie treningu,
dla przykładu, doświadczamy w większym stopniu niż w życiu codziennym asymetrii własnego ciała. Ciało przestaje być
„proste”, przewidywalne, posłuszne i opanowane. Często „dowiadujemy się” o istnieniu w naszym ciele mięśni, o których
wcześniej nie mieliśmy pojęcia. Nie zawsze też odczuwamy napięcie mięśni dobrze nam znanych. Dopiero w trakcie
warsztatów „Struna ciała” uświadomiłem sobie, na przykład,
jak często mam mocno napiętą szczękę, czego wcześniej nawet nie podejrzewałem. Wystarczy spróbować świadomie ją
rozluźnić, pomasować, żeby doznać niekiedy kolosalnej wręcz
różnicy. Jedna z uczestniczek warsztatów (Justyna, Polska)
w przeprowadzonej przeze mnie ankiecie podzieliła się podobną refleksją: „Odkryłam, że są jeszcze rejony ciała, o których
zapominam podczas codziennych aktywności – nadgarstki,
stopy. Jeśli chodzi o stopy, to zmienił mi się stosunek do kontaktu stopy z podłożem, chcę żeby one jak najczęściej stykały
się z ziemia, z naturą. Buty mi w tym przeszkadzają”. Pod tym
i wieloma innymi względami nawet najprostsze ćwiczenie fizyczne ma potencjał stania się narzędziem samopoznania
w podstawowym tego słowa znaczeniu. Świetnym tego przykładem jest praca nad wyczuciem środka ciężkości ciała oraz
tego, co moglibyśmy nazwać środkiem energetycznym.
Pod tym względem praca w ramach warsztatów „Struna
ciała” stała się dla mnie kolejnym potwierdzeniem powszechnie znanej prawdy o tym, że mieszkańcy Zachodu skłonni są „lokować” centrum swego ciała „w głowie”. Wyraźnie
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wskazywało na to chociażby błędne, lecz nagminne przekonanie, że przemieściwszy w jakimś kierunku głowę, przemieszczamy jednocześnie w tę samą stronę całe ciało. Przez to też
wychodzi na jaw, jak mocno zmysł wzroku zdominował nasze relacje z ciałem. Próbując skoncentrować się na jakieś jego
części, niemalże instynktownie kierujemy ku niej swój wzrok.
Nawet kiedy wykonujemy ćwiczenia z zamkniętymi oczyma,
możemy poczuć, jak poruszają się gałki oczne. Często więc wolimy spojrzenie „z zewnątrz” niż bezpośredni, lecz wymagający praktyki i uważności dostęp „od wewnątrz”.
W trakcie warsztatów uświadomiłem sobie ponadto, do jakiego stopnia niewyćwiczone ciało może być zdezintegrowane. Zauważalny stał się dla mnie „rozłam” między górną i dolną częścią ciała. Szczególną niezgrabność odczuwałem, gdy
ruch miał przechodzić z „góry” na „dół”, lub z „dołu” na „górę”.
Wynikało to, moim zdaniem, przede wszystkim ze sztywności kręgosłupa, słabości niektórych mięśni oraz próby świadomej kontroli nad czynnościami, które należy „odstąpić” instynktowi, zawierzając własnemu organizmowi. Po dziewięciu
dniach intensywnego treningu, co potwierdzają usłyszane
przeze mnie wypowiedzi innych uczestników, ciało jak gdyby
uzyskuje nowe możliwości poruszania się, staje się naprawdę
„trójwymiarowe”. Zacząłem siadać na podłogę „całym ciałem”
i „całym ciałem” z podłogi wstawać. Inaczej przeżywałem niemal każdy dobrze znany mi ruch. Muszę przyznać, że czerpanie
przyjemności ze zdrowia i możliwości własnego ciała to niesamowite uczucie. Jeden z uczestników napisze: „W rzeczy samej
czuję, że moje ciało oraz moje ruchy są bardziej zintegrowane. Odkryłem dla siebie nowe ruchy i uwolniłem się z pewnych
wzorców i projekcji. Czuję, że teraz mogę wykorzystywać własne ciało na sposoby, o których wcześniej nie wiedziałem, że
są mi dostępne”12. (Kourosh, Iran). Uważam, że ten stan cielesnego zintegrowania jest niezmiernie ważnym doświadczeniem, fundamentalnym dla każdej próby zdefiniowania tak
podstawowego pojęcia jak „zdrowie” i wielu innych mu pokrewnych i nie mniej ważnych.
>>12 „I actually feel that my body and my movements are more integrated. I discovered new movements and broke free from some patterns and
projections. I feel that I can now use my body in ways that I did not know
I could”.

Śladami Grotowskiego
Edycja warsztatów „Struna ciała”, w której miałem przyjemność uczestniczyć, odbyła się w dniach 26 lipca – 3 sierpnia w leśnej bazie Brzezinka, wyjątkowym miejscu związanym
z twórczością i poszukiwaniami parateatralnymi Jerzego Grotowskiego. Dlatego w ich trakcie często powracałem myślami do niektórych formuł i pojęć wypracowanych przez prominentnego polskiego reżysera i reformatora teatru. Wymienię
tylko kilka z nich. Najczęściej przychodziło mi na myśl często
używane przez Grotowskiego łacińskie hasło hic et nunc. Zdolność bycia tutaj i teraz. Hic et nunc „to ani opowiadanie, ani
tworzenie iluzji – to czas teraźniejszy”13. Za przykład pracy nad
tą umiejętnością niech posłużą ćwiczenia z elementami sztuk
walki, podczas których chwila nieuwagi skutkuje nie tylko porażką, ale i bolesnym doświadczeniem cielesnym. Każdy ból
sprowadza naszą uwagę ponownie do ciała, ale też i do chwili
obecnej. Interesująca wydaje mi się pod tym względem zanotowana przeze mnie refleksja jednego z uczestników warsztatów, zawodowego aktora, który miał powiedzieć: „Aktorzy lubią zadawać wiele pytań, między innymi dotyczących tego, co
ma czuć grana przez nich postać. Wszystkie te pytania zakrywają prostą możliwość obecności”. Obecność w tym wypadku
staje się niezbędnym warunkiem autentyczności. I nie tylko
rozumianej w kategoriach praktyk teatralnych.
Lecz obecność nie jest wcale stanem łatwym do osiągnięcia. Dlatego innym pojęciem, szczególnie docenianym przez
Jakuba Gontarskiego i też mającym łaciński rodowód, stało się
via negativa. Jak podkreślał Grotowski, droga ku autentyczności, wymykającej się sztywnym regułom „teatru życia codziennego”, prowadzi „nie poprzez zdobywanie jakichś szczególnych
umiejętności, ale przez eliminowanie przeszkód organicznych
i warsztatowych oraz wyzwalanie się z wszystkich prekoncepcji i uprzedzeń, które mogłyby rozdzielić organiczną jedność osoby działającej”14. Pamiętając o tym w trakcie warsztatów, uświadomiłem sobie, ile różnych masek zakładamy
na co dzień oraz ile odgrywamy różnych ról. Próbując odnaleźć wirtuozerię w prostocie (to find virtuosity in simplicity),
>>13 J. Grotowski, Teksty z lat 1965–1969. Wybór, red. J. Degler, Z. Osiński,
Wrocław 1990, s. 78.
>>14 D. Kosiński, Grotowski. Przewodnik, Wrocław 2009, s. 201–202.

przeszedłem przyspieszony kurs swoistej świadomej desocjalizacji własnego ciała.
Okazało się, że w poszukiwaniu autentyczności znakomitym pomocnikiem może stać się zabawa. Zabawa w dość klasycznym, dobrze znanym nam z dzieciństwa, angażującym
sprawność fizyczną, formacie. Jak słusznie podkreślał podczas
pierwszego dnia warsztatów zaproszony instruktor zapasów
Bartosz Sofiński, zapomnieliśmy o zabawie. Zabawa wydaje
się nam „zajęciem dla małych dzieci”, o ile można to nazwać
zajęciem, czyli czymś nieodpowiednim dla osób dorosłych,
czymś, z czego się z wyrasta. Wystarczy jednak stworzyć odpowiednie warunki, jak chociażby wyjazd warsztatowy, żeby
się upewnić, jak stęskniliśmy się za zabawą. Zabawa to sposób
na przebudzenie dziecka w naszym ciele, często wyzwalające wspomnienia z dzieciństwa. Nie chodzi tu tylko i wyłącznie
o same skojarzenia w zachowaniu, lecz wspomnienia wywodzące się z pamięci ciała. Uświadamiamy sobie, że znaczący
wachlarz ruchów przestał przez nas być używany. Zabawa jest
też często czymś nieprzewidywalnym, ciągle zmieniającym reguły lub nietrzymającym się ich tak mocno.
Ciało cywilizowane, charakterystyczne dla nowoczesnych
społeczeństw Zachodu, jest skrajnie zindywidualizowane w sensie silnego oddzielenia od swojego społecznego i naturalnego środowiska. Ciało cywilizowane jest też
zdolne do racjonalnego stosunku wobec swoich emocji
i sprawowania nad nimi ścisłej kontroli, do monitorowania własnego zachowania i zachowania innych oraz do zinternalizowania drobiazgowo wyznaczonego zestawu reguł
dotyczących właściwych zachowań w określonych sytuacjach15.

Podczas zabawy da się wyczuć momenty, w których twoje
ruchy wymykają się ścisłej kontroli ego. Stają się nieoczekiwane dla ciebie. Ciało zaczyna poruszać się samo. Zaczyna płynąć.
Odczuwamy przepływ impulsów. Jak podkreśla Alexander Lowen: „Im mniej dany ruch kontrolowany jest przez wolę, tym
bardziej jest spontaniczny i wdzięczny. Jeśli nasze czynności
>>15 Ch. Shilling, Socjologia ciała, przeł. M. Skowrońska, Warszawa 2010,
s. 164.
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mają być nacechowane gracją i brakiem wysiłku, ego musi zaufać podświadomości na tyle, by reagować w pełni i bez oporów na jej wskazówki”16. Niestety, obecnie coraz rzadziej myślimy o ciele w kategoriach „gracji” i „wdzięczności”.
Problemy i straty
Jeszcze kilka małych odkryć. Zauważyłem, na przykład, jak
wielki mamy problem z utrzymywaniem kontaktu wzrokowego. Cudze spojrzenie często bywa dla nas zbyt uciążliwe.
Przyzwyczailiśmy się do unikania długiego patrzenia ludziom
w oczy, uznając to za formę ingerencji w ich prywatność lub
oznakę agresji. Jeszcze jedna utracona zdolność – oddychanie diafragmą. Oddech współczesnego Europejczyka jest płytki (tzw. oddychanie gorsetowe), zamiast angażować, jak należy, całe ciało, angażuje jedynie górną część płuc. A przecież,
„gdybyśmy wszyscy oddychali w sposób równie naturalny jak
zwierzęta, poziom naszej energii byłby wysoki i rzadko cierpieliśmy na chroniczne zmęczenie czy depresję”17. Niestety,
wychodzi na to, że nawet aktorzy, którzy zawodowo pracują
z głosem i oddechem, często bywają zaskoczeni możliwościami własnych płuc.
Często niepotrzebnie wstrzymujemy oddech, staramy się
oddychać bezgłośnie czy hamujemy odruchy ziewania. Konsekwencje podobnego zachowania, tak samo jak w rozpatrywanych wyżej wypadkach dotyczących dotyku, bywają dość drastyczne. Jak podkreśla Alexaner Lowen:
Oddychać głęboko znaczy głęboko odczuwać. Jeśli oddychamy głęboko do jamy brzusznej, obszar ten ożywia się.
Nie oddychając głęboko, tłumimy niektóre uczucia związane z brzuchem. Jednym z tych uczuć jest smutek, ponieważ
brzuch bierze udział w głębokim płaczu. Ten rodzaj płaczu
określamy mianem „płaczu brzusznego”. Taki płacz ma głębię smutku, która w wielu wypadkach graniczy z rozpaczą.
Dzieci wcześnie odkrywają, że przez wciągnięcie i napięcie
brzucha można wyzbyć się bolesnych uczuć smutku i żalu18.
>>16 A. Lowen, Duchowość ciała, przeł. S. Sikora, Warszawa 2016, s. 73.
>>17 Ibidem, s. 51.
>>18 Ibidem, s. 54.
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Zintegrowane ciało pozwała na pełniejsze przeżywanie
emocji, przeżywanie ich całym ciałem. Dlatego mamy też problemy z krzykiem. Lęk przed zaburzeniem ciszy, czyli zaburzeniem porządku publicznego, siedzi w nas tak głęboko, że
powstrzymujemy się nawet wtedy, gdy krzyk staje się celem
ćwiczenia. A przecież niegdyś było zupełnie inaczej:
Używając własnych rytmów, dźwięków wokalnych i dostępnych instrumentów perkusyjnych człowiek pierwotny
tańczył, aby wyrazić strach, lęk, radość czy złość i pozbyć się
napięcia z nimi związanego. Wystarczy kawałek przestrzeni, kilka taktów muzyki i trochę chęci, by odbyć taneczną
podróż po znanych i nieznanych nam zakamarkach własnego świata czy też skrzyżować swą drogę z innymi i wniknąć
w ich świat. Podstawowe elementy tańca – rytm i ruch –
stają się drogą do uzyskania harmonii ciała i umysłu, ułatwiają poznanie siebie, swoich emocji i porozumienie z innymi ludźmi19.

Obecnie zaś podczas ćwiczeń, nawet będąc zmęczeni, bardzo często, jak to określa Jakub Gontarski, „wytwarzamy za
dużo” (produce too much). Produkujemy zbyt dużo zbędnych
ruchów, emocji i reakcji. Zaczynamy grać, czyli zachowywać
się nie tyle ze względu na rzeczywiste wymagania ćwiczenia,
ile na podstawie naszych wyobrażeń dotyczących tego, jak ma
przebiegać proces ich wykonywania i jak ma zachowywać się
osoba je wykonująca. Oszczędne używanie energii też jest nawykiem, który poniekąd utraciliśmy w trakcie „przygotowania” naszego ciała do tzw. życia cywilizowanego. Dzieje się
tak poniekąd dlatego, że najczęściej „człowiek Zachodu myśli
o zdrowiu cielesnym w kategoriach sprawności, dobrej kondycji pozwalającej mu przepracować całe życie, tak jak o sprawnej maszynie”20. W ten sposób ciało nie tylko symbolicznie,
lecz zupełnie realnie przekształca się w kapitał fizyczny.
Pouczające w tym kontekście jest, w jak odmienny sposób odbieramy ćwiczenia, które mają konkretny cel, najlepiej zawierający wyraźny element współzawodnictwa, oraz
>>19 A. Karpińska, M. Woźniewicz-Dobrzyńska, W. Strzelecki, Estetyczne
i ekspresyjne ciało w tańcu, [w:] Trickster, op. cit., s. 203.
>>20 A. Lowen, op. cit., s. 21.

ćwiczenia, które nie mają takiego celu. W drugim wypadku często czujemy się zdezorientowani. Podobnie z ćwiczeniami z wyznaczonymi lub nie ograniczeniami czasowymi.
Wolimy najczęściej arbitralnie wyznaczoną długość ćwiczenia niż niepewność związaną z możliwością, by samemu zadecydować o jego zakończeniu. Łatwo zauważyć, jak osoby
ćwiczące, mające skończyć według własnego wyczucia, zaczynają „rozglądać się” za innymi, szukając potwierdzenia dla
własnych, indywidualnych przecież, decyzji. Podobne zamieszanie wzbudzają w nas zapewnienia, że nie ma „prawidłowego” sposobu wykonania jakiegoś ćwiczenia. Nie lubimy być
oceniani, a jednak bez hierarchii ocen trudno nam przebrnąć
przez niektóre czynności.

ściśle odpowiadają dominującym wyobrażeniom na temat społeczeństwa”, samo ciało zaś staje się „metaforą społeczeństwa
jako całości”23. Jeszcze dalej, zdaniem Shillinga, pójdzie Foucault,
dla którego ciało stanie się niemal w całości bytem ukonstytuowanym przez dyskurs. „W efekcie ciało jako biologiczny byt zanika, a jego miejsce zajmuje produkt społecznie skonstruowany,
nieskończenie plastyczny i wysoce niestabilny”24. W tej sytuacji,
parafrazując znane hasło Edmunda Husserla, chciałoby się zawołać – „z powrotem do ciała samego”. Jak miałby ten powrót
wyglądać? Odpowiedzi mogą być różne. Dla mnie jedną z nich,
ze wszech miar godną uwagi zarówno „praktyków”, jak i „teoretyków”, stały się warsztaty „Struna ciała”.

Zakończenie
Chcemy tego czy nie, „ciało stało się wehikułem zmiany,
punktem zaczepienia, do którego odwołujemy się, aby siebie
konstruować, aby sobą kierować i aby siebie przekraczać”21. Jak
podkreśla niejeden badacz, „w późnej nowoczesności związek
tożsamości i ciała jest nierozerwalny, «[…] wygląd zewnętrzny staje się głównym elementem refleksyjnego projektu ja»,
a «spotkanie twarzą w twarz z samym sobą stało się spotkaniem sam na sam z ciałem, wobec którego nie możemy nabrać
żadnego dystansu»”22. Chris Shilling w książce Socjologia ciała
przywoła pozycję antropolożki Mary Douglas, która zauważa, że
„ludzkie ciało jest najbardziej czytelnym wizerunkiem systemu
społecznego”, dlatego „wyobrażenia na temat ludzkiego ciała

Henryk Mazurkiewicz, Playing at the strings
of a body. Notes from workshops
The article is devoted to the issue of relation between widely understood practice and a bit less widely understood theory
within the research on philosophical anthropology of a body.
It was written on the basis of notes created during a nine day
author’s workshops “A string of a body” originated and run by
Jakub Gontarski and Agnieszka Rybak. Workshops concerning
a group work with a body have become a unique opportunity
for taking up such issues as : distinction onto body-Körper and
body-Leib. Using a metaphor of a body-map or the role of experiencing a touch in creating interpersonal relations.

>>21 A. Rejowska-Pasek, op. cit., s. 20.
>>22 Ibidem.

>>23 Ch. Shilling, op. cit., s. 86.
>>24 Ibidem, s. 87.
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AKTUALNOŚCI-RECENZJE-NOTY

NIE MA FAŁSZYWYCH ŹRÓDEŁ
Laboratorium Reportażu. Metoda, praktyka, wizja, red. Ivan Dimitrijević,
Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2018.
Jędrzej Morawiecki

Laboratorium Reportażu to książka ważna. Powiedzieć
wręcz można, że dla badaczy gatunku reportażu kluczowa.
Nie tylko dlatego, że stanowi ona podsumowanie (ale nie zamknięcie) gatunkowego eksperymentu, co sami jej autorzy
w sposób w pełni uprawniony deklarują. Pozycję ową uważam
za istotną również dlatego, że nie pełni ona jedynie funkcji
deskryptywnej. Współtwórcy książki (Ivan Dimitrijević, Anna
Jakubas, Marek Miller, Krzysztof Muszyński, Leszek Nurzyński, Paulina Orłowska, Jacek Wasilewski, Piotr Wojciechowski,
Zygmunt Ziątek) zadają pytania istotne i niepokojące. Pytania,
które stawiać należy, myśląc o kierunkach rozwoju literatury
niefikcjonalnej.
Punktem wyjścia do wspomnianych rozważań jest opis tytułowego Laboratorium Reportażu, działającego obecnie na
Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. Laboratorium – jak pisze na wstępie Ivan
Dimitrijević – uznaje „reportaż za najpełniejszą formę wypowiedzi dziennikarskiej”1 i „kultywuje tradycję zbiorowej pracy
nad tekstem”2. Laboratorium jest również – jak to ujmuje Piotr
Wojciechowski – „dzieckiem Marka Millera, miejscem realizacji jego pomysłów i koncepcji, łącznie z teorią polifonicznej
powieści dokumentalnej”3.
Ivan Dimitrijević odnosi się przy tym we Wstępie książki do
metafory „czasu siodła” („okres między 1750 a 1850 rokiem”),
wyprowadzonej od Reinharta Kosellecka, którego sam nazywa „największym outsiderem niemieckiej historiografii”4.

Dimitrijević pisze: „Obraz czasu siodła ma sugerować z jednej strony ruch jeźdźca, który wspina się na konia, a następnie z niego schodzi, z drugiej zaś ma przypominać o osadzeniu naszych kategorii pojęciowych – stanowiących fundament
wszelkich dyscyplin humanistycznych oraz społecznych –
w tamtym sposobie myślenia zwróconym strukturalnie ku
przyszłości”5. Następnie przyjmuje, że „prasa i dziennikarstwo narodziły się właśnie w czasie siodła”, tłumacząc, że media miały zgodnie ze swą genezą „relacjonować dokonujące się
zmiany polityczne, naukowe i społeczne, a także – krytycznie opisywać powody ich zahamowania”6. Optyka przyjęta we
wstępie zmusza więc do opisywania Laboratorium Reportażu
w kontekście owej genezy, a także założonej dynamiki gatunkowej. Dynamiki prowadzącej do krytykowanego przez autora
coraz „szybszego przyrostu nowych treści znaczeniowych”, mającego skutkować „netokracją, w której dziennikarz zamienia
się w mediaworkera”7.
Ujęcie owo z jednej strony wydaje się propozycją intrygującą, z drugiej jednak budzi moje wątpliwości. Prowokuje również pytania, które w kolejnych tekstach stawia sam czytelnik, a które artykułują również autorzy. Zastanawiać się więc
można, czy rzeczywiście „czas siodła to początek denaturalizacji życia człowieka”8 i – skoro tak – czy proces ów w czasie
istnienia Laboratorium Reportażu się pogłębił. Pytać można,
czy rzeczywiście „dziennikarstwo przekształca się niechybnie
w luksus dla mających nadmiar czasu wolnego”9. Czy „ulega
dekontekstualizacji”? Czy zostaje „odarte z własnej pierwotnej

>>1 I. Dimitrijević, Wstęp, [w:] Laboratorium Reportażu. Metoda, praktyka,
wizja, red. I. Dimitrijević, Warszawa 2018, s. 11.
>>2 Ibidem.
>>3 P. Wojciechowski, Szkoła – wspólnota – wyspa etosu (refleksje nauczyciela Laboratorium Reportażu), [w:] Laboratorium Reportażu…, op. cit., s. 158.
>>4 I. Dimitrijević, op. cit., s. 7.

>>5
>>6
>>7
>>8
>>9

Ibidem, s. 8.
Ibidem.
Ibidem, s. 13.
Ibidem, s. 9.
Ibidem.
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misji i staje się częścią systemu oderwaną od swojej istoty”,
co miałoby być powodowane przez jego „komercjalizację”10?
To ostatnie pytanie wydaje się szczególnie istotne, skoro duża
część badaczy przyjmuje, że właśnie motywacja komercyjna
była kluczowa dla powstawania pierwszych tekstów dziennikarskich11 (a skoro tak, to trudno mówić o jego późniejszym
„odzieraniu” z tego „co pierwotne”).
Dyskutować można również nad tym, czy rzeczywiście znaleźliśmy się w erze „synchronizacji emocji zbiorowych”, w której „każdy z osobna doświadcza w tej samej chwili tego samego uwarunkowania przez mass media”12. Takie wrażenie
można było odnosić w czasach narodzin dziennikarstwa internetowego i transformacji dziennikarstwa informacyjnego w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, wreszcie: w trakcie przekształceń medialnych po wejściu na rynek dziennika
„Fakt”. Wtedy to, w ostatniej dekadzie XX wieku i pierwszych
latach wieku XXI, wydawało się rzeczywiście, że reporter ma
pracować coraz szybciej, teksty miały mieć coraz mniejszą objętość, materiały radiowe i telewizyjne stawały się coraz krótsze. Status reportażu stawał się niepewny (działo się tak jednak wielokrotnie wcześniej, spodziewano się przecież śmierci
polskiego reportażu niedługo po jego narodzinach, bo już
w latach trzydziestych XX wieku). Tymczasem okazało się jednak, że zjawisko „przyspieszenia” nie jest jedyną ważną determinantą rozwoju gatunków medialnych13, w tym przemian
najnowszych, obejmujących drugą dekadę wieku XXI. Świadczyć może o tym popularność działających w przestrzeni internetu redakcji opiniotwórczych, jak na przykład śledczego
zespołu „Oko.press”, bardzo różnych od siebie światopoglądowo „Kultury Liberalnej”, „Jagielloński24”, „Pressji”, „Nowego
>>10 Ibidem.
>>11 Np.: J.B. Thompson, Media i nowoczesność. Społeczna teoria mediów, przeł. I. Mielnik, Wrocław 2001, s. 63; П.Н. Берков, Начало русской
журналистики, [w:] Очерки по истории русской журналистики
и критики, ред. В. Евгений–Максимов, Н. Мордовиченко,
И. Ямпольский, т. I, Ленинград 1950, s. 11; o genezie komercyjnej oraz
o roli inteligencji w rozwoju dziennikarstwa w Polsce i w Rosji pisałem
m.in. w: J. Morawiecki, Mały człowiek. O współczesnym reportażu w Rosji,
Warszawa 2010.
>>12 I. Dimitrijević, op. cit., s. 9.
>>13 Pisał o tym już ponad dekadę temu Leszek Olszański: Dziennikarstwo
internetowe, Kraków 2006.
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Obywatela” czy „Krytyki Politycznej”, wreszcie dobrze radzącej
sobie w nowej rzeczywistości medialnej „Więzi” czy „Tygodnika
Powszechnego”, odnotowującego ostatnio jako jedyny tygodnik opinii wzrost sprzedaży14.
W kontekście przywołanej, bardzo wybiórczej, rzecz jasna,
egzemplifikacji, warto zadać sobie raz jeszcze pytanie o to,
czy rzeczywiście znaleźliśmy się w czasie „dyktatury emocji”
i wreszcie: czy reportaż zmaga się z kryzysem? Czy jest bardziej powierzchowny, krótszy, mniej refleksyjny? Nie wydaje
się tego potwierdzać pozycja tekstów niefikcjonalnych na rynku książkowym, a także kolejne nagrody reportażowe. Osobną
kwestią, do której warto jeszcze powrócić, pozostaje status reportera (także status materialny), wyobrażenie paktu referencyjnego pomiędzy twórcą, bohaterem i czytelnikiem, i wreszcie: uwarunkowania rynkowe, mające przecież niebagatelny
wpływ na jakość dziennikarskiej pracy.
Ivan Dimitrijević skupia się jednak na wyznaczaniu opozycji
zasygnalizowanych na wstępie. Pisze więc, że „reportaż – opisując wydarzenia modne – staje się elementem synchronizacji
emocji, a przez to narzędziem w rękach dromokracji”15. Krytykując tę ewolucję, zarzuca nowemu reportażowi, że charakteryzuje go „szybkość, powierzchowność, subiektywność przekazu, brak skrupulatności w poszukiwaniu źródeł oraz brak
wnikliwości w wyjaśnianiu procesów historycznych, które pozwalają na głębsze zrozumienie danego wydarzenia”16. Takim
właśnie tekstom przeciwstawia pielęgnowaną przez Laboratorium „esencję” reportażu, którą stanowi „działanie powolne”17.
Można jednak pytać (do czego zachęcają sami autorzy książki, stanowiącej dzieło otwarte i zachęcające do polemiki): czy
„szybkość” i „powierzchowność” muszą być w dziennikarstwie
nierozłączne”? Czym w przypadku reportażu jest „wydarzenie modne”? Czy wiążą się owe cechy rzeczywiście tak często
z „subiektywnością przekazu” i czy owej subiektywności należy się przeciwstawiać?
>>14 http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/tylko-tygodnik-powszech
ny-ze-wzrostem-sprzedazy-w-i-iii-kwartale-wprost-o-23-proc-w-dol
(dostęp: 5.04.2018).
>>15 I. Dimitrijević, op. cit., s. 11.
>>16 Ibidem, s. 10.
>>17 Ibidem.

–

Nie odnajdziemy w monografii jednoznacznej odpowiedzi
na owe pytania. Zwraca jednak uwagę na poruszone problemy
Piotr Wojciechowski, który dyskutując ze współautorami książki,
pisze w poruszającym eseju Szkoła – wspólnota – wyspa etosu:
„Czy «zupełna obiektywność» nie jest wiecznie uciekającą linią
horyzontu? Postulat postawy dialogicznej wobec świadków, bohaterów powieści, nie jest gwarancją ocalenia ich podmiotowości, bo i sam montażysta jest we władzy mitów, którym uległ.
Nie wiem, czy w tego typu dociekaniach nie byłoby użyteczne
pojęcie «dramaturgicznego potencjału epoki», określającego
środowisko, wewnątrz którego działają zarówno relacjonujący fakty bohaterowie powieści dokumentalnej, jak i autor-hegemon montujący ich relacje, często marzący o obiektywności”18. I dodaje: „Ostatecznie hegemonem powstającego dzieła
jest osoba dokonująca montażu i redakcji. Osobę taką można by
nazwać «dominującym narratorem ukrytym», ale tego określenia nie znajdziemy u piszących o powieści dokumentalnej, ponieważ kłóci się to z założeniem teoretycznym o twórczości zbiorowej”19. Z kolei Marek Miller tłumaczy: „materiał [przez osoby
z zespołu] dostarczony jest do wyłącznej dyspozycji autora-reżysera, który dowolnie go przeobraża. On bowiem ponosi za niego
całkowitą odpowiedzialność, a utwór tylko w ten sposób może
osiągnąć indywidualny styl i charakter”20.
Poszukiwania Laboratorium, wywodzącego się z łódzkiej
Pracowni Reportażu, założonej w roku 1980, trwają. Pytania
stawiane w ramach tej działalności pozostają ciągle ważne,
kierunki eksperymentu wydają się bardzo obiecujące. Tym bardziej, jak sądzę, dzieło Laboratorium Reportażu nie potrzebuje
być definiowane w odniesieniu do dystopijnej krainy dziennikarstwa. Do infernalnego obrazu reportażu, któremu miałoby się przeciwstawić21. Nie budzi przecież wątpliwości postulat „skrupulatności w poszukiwaniu źródeł”, który realizowany
>>18 P. Wojciechowski, op. cit., s. 174.
>>19 Ibidem.
>>20 M. Miller, Polifoniczna powieść dokumentalna, [w:] Laboratorium Reportażu…, op. cit., s. 54.
>>21 Ze wspomnianą opozycją polemizowałem m.in. w tekście: J. Morawiecki, Between the individualism of Ryszard Kapuscinski and the feature
factory. Reporting of the War for a literary reportage, [w:] Medios, política i ciudadanía, ed. M. Ors Montenegro, A. de Lara González, F. Sánchez,
Murcia 2011, s. 127–136.

jest w ramach Laboratorium konsekwentnie. Na uznanie zasługuje „wnikliwość w wyjaśnianiu procesów historycznych”.
Tak działo się w Filmówce. Powieści o łódzkiej szkole filmowej.
Takie walory cechują również książki Marka Millera Uczta grudniowa 1840 r., czyli Dwóch na słońcach swych, „2007, Sekta
made in Poland” czy monumentalne Europa według Auschwitz
oraz Dzieje Bazaru Różyckiego. Dzieje się tak niezależnie od
tego, czy będziemy postrzegać owe publikacje jako „antypospieszne”, jako „odpowiedź na czasy siodła”, jako „stawiające
opór”, a więc antysystemowe, czy też z takim przeciwstawieniem się nie zgodzimy (ja właśnie co do aktualności owej polaryzacji żywię wątpliwości).
Laboratorium Reportażu – co książka pokazuje wyraźnie
– jest projektem progresywnym, ryzykownym, inspirującym.
Co bardzo istotne, jeśli potraktujemy je jako źródło refleksji nie
tylko dziennikarskiej, ale i naukowej, dostrzeżemy, że przyjęta
przez Laboratorium metoda pozwala uniknąć silnego napięcia pomiędzy trafnością i rzetelnością22. Innymi słowy, dbałość
o rzetelność nie koreluje negatywnie z głębokością pomiaru.
Dlatego właśnie, jak zauważa Piotr Wojciechowski, Laboratorium Reportażu „mogło stać się jednym z dwóch (obok Ośrodka KARTA) miejsc, w których powstawała idea polifonicznej
powieści dokumentalnej, a także w których rozwija się i trwa
debata nad ideą takiej właśnie powieści, jej specyfiką, perspektywami”23.
Piotr Wojciechowski zwraca przy tym uwagę na bardzo
istotne wątki, które – jego zdaniem – podejmowane są w sposób niewystarczający dla rozwoju gatunku. Pierwszy z nich to
„poszukiwania z zakresu prawa autorskiego, dotyczące sprawiedliwego dzielenia praw autorskich pomiędzy rozmaitych
uczestników procesu powstawania powieści”. Następnie: dyskusja nad sposobem wyraźniejszego wyeksponowania w dyskursie krytycznoliterackim idei reportażu polifonicznego (niewykorzystaną ku temu okazją była, według autora, Nagroda
Nobla z roku 2015 dla Swietłany Aleksijewicz). Piotr Wojciechowski wskazuje również na potrzebę bardziej intensywnych
>>22 E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, przeł W. Bietkiewicz, M. Bucholc, P. Gadomski, J. Haman, A. Jasiewicz-Bietkiewicz, A. Kloskowska-Dudzińska, M. Kowalski, M. Mozga, Warszawa 2005, s. 168.
>>23 P. Wojciechowski, op. cit., s. 165.
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poszukiwań formalnych z wykorzystaniem „nowoczesnych
elektronicznych narzędzi komunikacji masowej”24. O trafności owych postulatów świadczy potencjał nowych, ciągle rozwijanych, choć nadal niszowych, form reportażu cyfrowego,
a szczególnie bardziej obiecujących, ale wymagających znacznie większych nakładów finansowych, projektów webdoc25.
Owe przekazy, przypominające gry dokumentalne, wydają się
twórczym rozwinięciem poszukiwań prowadzonych m.in. właśnie przez Laboratorium Reportażu. Jednak i one czekają na
swój rozkwit i silniejsze umocowanie w dyskursie medialnym
(co znamienne, najciekawsze projekty polskie zbliżone do webdoc powstają dzięki finansowaniu uczelni, muzeów, instytucji kultury, a nie dużych redakcji dziennikarskich26).
>>24 Ibidem.
>>25 Por. np.: A. Słodownik, Webdoc?, „Dwutygodnik”, http://www.dwutygodnik.com/artykul/4488-webdoc.html (dostęp: 5.04.2018); patrz także
teksty na stronie: http://lovethedoc.com/tag/webdoc/; por. również projekty https://outride.rs/.
>>26 Na przykład rozbudowana i ciekawa formalnie strona: http://warsze.
polin.pl/pl.

Można więc powiedzieć, że eksperymenty bliskie idei Laboratorium realizowane są ciągle w ramach zespołu, ale i,
równolegle, poza nim. Dzięki temu możliwa wydaje się realizacja „podstawowej części powołania i profesji pisarza”, za
którą Piotr Wojciechowski uważa „odpowiedzialne gospodarowanie mitami – wsłuchiwanie się w narracje mityczne,
przetwarzanie ich, włączanie elementów mitu w struktury
utworów”27. Taki właśnie kierunek poszukiwań, skłaniający
do przyjęcia operacyjnego założenia, iż „nie ma fałszywych
źródeł, […] w zapisanych czy usłyszanych relacjach następuje kontaminacja mitów osobistych z mitami przyjętymi
przez zbiorowość”28, wydaje mi się szczególnie bliski, ale też
najbardziej obiecujący.
To jednak tylko jeden z kierunków, jakie proponują autorzy monografii. Dziennikarstwo szuka nowych form. Próbom
owym należy przyglądać się z dużą uwagą.

>>27 P. Wojciechowski, op. cit., s. 168.
>>28 Ibidem, s. 173.
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