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wstęp
Drodzy Czytelnicy!

W Państwa ręce oddajemy dwudziesty trzeci już numer „Maski”, poświęcony
niezwykle szerokiemu tematowi. Słowo – zarówno mówione, jak i pisane – tworzy
kulturę; bez niego nie byłoby możliwe ani powstanie niniejszej publikacji, ani samej
nauki. Dlatego proponowany Czytelnikowi numer stanowi swoisty hołd dla słowa:
tego, z którego w tak wielu mitach powstał świat, jak i tego docenianego przez nas,
ilekroć mamy okazję zetknąć z drugim człowiekiem.
Jakkolwiek słowo jest zagadnieniem interesującym dla każdego badacza, prym
w niniejszym tomie wiodą literaturoznawcy. Czytelnik odnajdzie w nim między innymi szczegółowe opracowania twórczości Tadeusza Konwickiego, Cypriana Norwida, Wiktora Pielewina, Antoniego Słonimskiego, Alberta Camusa, Jacka Dukaja
i Tadeusza Różewicza. Niniejsza publikacja daje również okazję poznania niuansów
sztuki translacji na przykładzie polskich tłumaczeń Spoon River Athology oraz przekładów Harrego Pottera na języki starożytne. Autorzy przyjrzeli się także roli słowa
w Starożytnym Egipcie i kulturze tajwańskich Aborygenów, jego wpływie na politykę
w Chinach oraz znaczeniu słowa we wczesnej edukacji dziecka.
Mamy nadzieję, iż proponowana przez nas lektura nie tylko zachęci Czytelnika
do refleksji nad istotą słowa, ale stanie się także przyczynkiem do dalszych badań.

Redakcja „Maski”
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Łukasz Łoziński

Pożytki z etnometodologii
w badaniach nad podziemiem
antykomunistycznym. „Sennik
współczesny” Tadeusza Konwickiego
Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
Wstęp
Polska debata o zbrojnych oddziałach antykomunistycznego podziemia, wciąż przybierająca na znaczeniu, wydaje się zmierzać do mityzacji partyzantów epoki stalinizmu, których Jerzy Ślaski nazwał „żołnierzami wyklętymi”1. Taka tendencja jest
zapewne reakcją na zabiegi propagandzistów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, które miały na celu dyskredytację politycznych przeciwników, stan obecny może więc
uchodzić za wynik naturalnego dążenia do uhonorowania osób wcześniej traktowanych niesprawiedliwie. Należy jednak zwrócić uwagę, że poddawanie się temu
resentymentowi w badaniach społecznych prowadzi nieuchronnie do przeoczenia
ważnych zjawisk. Wielu historyków koncentruje się na biografiach przywódców
zbrojnych oddziałów, których przedstawia się często, być może adekwatnie, jako postaci heroiczne. Ich niezłomne przekonanie o słuszności wyznawanego światopoglądu uwidaczniało się szczególnie podczas procesów, w których nierzadko zasądzano
tym ludziom karę najwyższą.
Zdawkowe odpowiedzi udzielane prokuratorom przez wysokich oficerów organizacji niepodległościowych cytuje się w wielu monografiach jako dowód bohaterskiej
postawy. Bez wątpienia te stenogramy sądowe, choć są dobrze znane i stosunkowo
przewidywalne, posiadają istotne walory poznawcze, zwłaszcza z punktu widzenia
badaczy zainteresowanych sferą wartości. Liderów podziemia niepodległościowego
prowokowano bowiem do wytłumaczenia swoich motywacji, co zawsze stanowi
interesujący materiał do analiz, nawet jeśli rozmaite czynniki ograniczały swobodę
wypowiedzi przesłuchiwanych. Jak pisał Clifford Geertz, zarówno badanie „kultury
własnej”, jak „innych ludów” „wymaga dotarcia do tego, za kogo się one uważają, co
według swego przekonania czynią i jaki cel przypisują podejmowanym przez siebie

1

J. Ślaski, Żołnierze wyklęci, Warszawa 2012.
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działaniom”2. Równie istotne z tego punktu widzenia wydają się jednak zeznania niższych rangą żołnierzy, niekiedy w mniejszym stopniu pewnych słuszności własnych
działań i ulegających sugestiom interlokutorów. Dla pełniejszego zrozumienia sytuacji – także psychicznej – w jakiej po wojnie znajdowali się „wyklęci”, niezbędna jest
analiza tych właśnie dokumentów – wytwarzanych przy okazji procesu sądowego,
weryfikacji funkcjonariuszy publicznych czy nawet procedury przyjęcia do Polskiej
Zjednoczonej Partii Robotniczej – dających pojęcie o trudnych przeżyciach szeregowych członków organizacji niepodległościowych.
Ciekawych materiałów, obok źródeł tradycyjnie wykorzystywanych przez nauki
społeczne, mogą dostarczyć świadectwa prozatorskie, szczegółowo relacjonujące doznania osoby przesłuchiwanej, o których trudno wnioskować wyłącznie na podstawie
protokołowanych wypowiedzi, pozbawionych odautorskiej narracji. Warto przypomnieć, że według głośnych tez Haydena White’a status beletrystki nie jest radykalnie różny od pisarstwa historycznego, więc nie należy postrzegać tych dwóch wytworów kultury przez pryzmat tradycyjnej opozycji – zmyślenia i faktu – zwłaszcza
gdy wspólnota interpretacyjna postrzega dzieło literackie jako stosunkowo wierną
reprezentację rzeczywistych doświadczeń3. Niniejszy artykuł ma na celu skrótową
charakterystykę i demonstrację praktycznego zastosowania jednej z metod bardzo
przydatnych w analizie przesłuchań, niezależnie od tego, czy punkt wyjścia do pracy
badawczej stanowią oficjalne stenogramy, czy świadectwa prozatorskie.
Etnometodologia
Przedstawiane tu rozważania opierają się na osiągnięciach socjologicznej orientacji
badawczej, powstałej w Stanach Zjednoczonych w latach pięćdziesiątych, obecnie
częściowo zapomnianej. Dzieło założycielskie tego nurtu, Studia z etnometodologii
Harolda Garfinkla, opiera się na trzech głównych podstawach teoretycznych. Poprzez odwołanie do nich najłatwiej chyba wytłumaczyć, jakie są cele i procedury tej
orientacji badawczej.
Pierwsza z owych podstaw to założenia interakcjonizmu symbolicznego, formułowane głównie przez Herberta Blumera, zgodnie z którymi przedmiotem zainteresowania socjologów powinien być proces wymiany znaków, wzajemne oddziaływania pomiędzy podmiotami funkcjonującymi w danej grupie4. Garfinkel z kolei bada
przede wszystkim to, „w jaki sposób ludzie tworzą poczucie podzielania wspólnego
obrazu świata”5. Obaj badacze są przekonani, że społeczeństwo funkcjonuje dzięki
stale ponawianym wysiłkom jednostek, normy w nim obowiązujące nie są bowiem
naturalne. Drugim fundamentem jest analiza dramaturgiczna Ervinga Goffmana,
2
3
4
5
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C. Geertz, Zastane światło. Antropologiczne refleksje na tematy filozoficzne, tłum. Z. Pucek, Kraków 2003.
Por. H. White, Poetyka pisarstwa historycznego, tłum. E. Domańska et al., Kraków 2010; idem,
Proza historyczna, przeł. R. Borysławski et al., Kraków 2010.
Por. H. Blumer, Interakcjonizm symboliczny. Perspektywa i metoda, tłum. G. Woroniecka, Kraków 2007.
J. H. Turner, Struktura teorii socjologicznej, tłum. J. Szmatka, Warszawa 1985, s. 481.

Łukasz Łoziński
opisująca metody wykorzystywane do kreacji wizerunku jednostki, odgrywającej
rozmaite role na scenie społecznej6. Garfinkel postrzega funkcjonowanie wspólnoty
w podobny sposób, podkreślając przy tym konformizm charakterystyczny dla zachowań grupowych. Uczestnicy interakcji niejednokrotnie bowiem „manipulują [własnymi – dop. Ł. Ł.] wrażeniami, aby stworzyć i podtrzymać wizję rzeczywistości”,
co więcej, „próbują ignorować informacje sprzeczne z tą wizją”7. Trzecie wreszcie
i chyba najistotniejsze źródło etnometodologii stanowi tradycja fenomenologiczna,
z charakterystycznym dla niej wstrzymaniem sądów. Ta redukcja, czyli zaczerpnięta
od greckich sceptyków epoché, w praktyce filozoficznej Edmunda Husserla prowadzi
do metodycznego wyobcowania podmiotu postrzegającego z rzeczywistości, w której
funkcjonuje, i odrzucenia własnych przeświadczeń na jej temat, po to, by oddzielić zjawiska od kulturowo uwarunkowanych interpretacji. Garfinkel, zainspirowany
analizą fenomenologiczną w ujęciu proponowanym przez socjologa Alfreda Schütza, poszukuje „widzianych, ale niezauważonych” elementów życia społecznego,
kwestionując w swoich eksperymentach zasady uchodzące za całkowicie oczywiste8.
Innymi słowy – celem jest badanie ukrytych założeń przyjmowanych na potrzeby
codziennych rozumowań9.
Jak tłumaczy Jonathan H. Turner, istotę podejścia Garfinkla stanowi badanie „»ludowych« (ethno), potocznych »metod«”, którymi uczestnicy życia społecznego „posługują się w kontaktach wzajemnych”10. Pierwszy człon nazwy nurtu, mimo mylących
konotacji, ma wskazywać przede wszystkim na ludowy, czasem nieracjonalny charakter
owych metod. Równie zwięzłych i w zasadzie trafnych – choć niezadowalających –
definicji pojawia się w opracowaniach fachowych wiele. Jak pisze Zygmunt Bauman
w Hermeneutics and Social Science, głównym celem Garfinkla jest „opisanie technologii
produkowania znaczeń”11. Wstępne rozważenie skrótowych formuł i encyklopedycznych not dotyczących tej orientacji badawczej może prowadzić do przekonania, że nie
warto jej zgłębiać. Postulaty twórców etnometodologii wydadzą się bowiem, nie bez
racji, oczywistością osobom dobrze zaznajomionym z teoriami dominującymi współcześnie w naukach społecznych. Taki stan rzeczy świadczy o częściowo historycznym
już charakterze tego nurtu badań. Założenia przyjmowane przez Garfinkla są w znacznej mierze zbieżne z tymi, które później spopularyzowali poststrukturaliści, zajmujący
się analizą dyskursów oraz ideologii będących niejawnymi źródłami wypowiedzi czy
stosunków społecznych przez nie ustanawianych. Warto wymienić zwłaszcza Michela
Foucaulta i Pierre’a Bourdieu – ten drugi bezpośrednio nawiązywał w swoich tekstach
6
7
8
9
10
11

Por. E. Goffman, Człowiek w teatrze życia codziennego, tłum. P. Śpiewak, Warszawa 2000.
J. H. Turner, op. cit., s. 482.
Por. H. Garfinkel, Studia z etnometodologii, tłum. A. Szulżycka, Warszawa 2007, s. 53.
Por. Z. Krasnodębski, O związkach fenomenologii i socjologii. Wprowadzenie, [w:] Fenomenologia
i socjologia, red. idem, Warszawa 1989, s. 43.
J. H. Turner, op. cit., s. 480.
D. Dobrzański, Interpretacja jako proces nadawania znaczeń, Poznań 1999, s. 17.
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do teorii Garfinkla12. Natomiast cenną praktykę metodycznego wyobcowania można wywodzić zarówno z tradycji fenomenologiczno-etnometodologicznej, jak z najbardziej podstawowych technik antropologicznych. Założenia typowe dla obserwacji
uczestniczącej powstawały przecież w znacznej mierze niezależnie od propozycji Husserla, w oparciu o empiryczne doświadczenia badacza w terenie. Co więcej, przekonanie o nieoczywistości zjawisk kulturowych należy do fundamentów refleksji antropologicznej13. W jakim celu zatem sięgać po prace Garfinkla i jego następców?
Szczególnie istotne są spostrzeżenia wypracowane w toku eksperymentów socjologicznych i związana z nimi postawa badacza. Jak pisze Anthony Giddens, potoczne
metody wytwarzania ładu społecznego, którymi zajmował się Garfinkel, sprowadzają
się przede wszystkim do sposobów „użycia mowy w codziennych konwersacjach”14.
Słynny humanista brytyjski podkreśla jednocześnie zbieżności pomiędzy etnometodologią a teoriami Ludwiga Wittgensteina i Johna Austina, które równie wysoką
rangę nadawały słowu. Wnikliwe analizy lingwistyczne, przedstawiane przez Harveya
Sacksa, jednego z wybitniejszych uczniów Garfinkla, oparte są na założeniu, że język
zasługuje na to, by stać się głównym przedmiotem zainteresowania badaczy, ponieważ to on decyduje o społecznej rzeczywistości15. Jak zauważa Aaron V. Cicourel, słowa dostarczają uczestnikom życia społecznego pojęć określających, co jest „stosowne
i oczekiwane”, zawierają bowiem „model oceniania i uczestnictwa w normatywnym
– praktykowanym i narzucanym – zachowaniu”16.
Należy przy tym podkreślić, że, wbrew sugestiom Giddensa i wielu innych komentatorów, w ocenie twórców etnometodologii wyjątkowo przydatna poznawczo
jest refleksja nad interakcjami o niecodziennym charakterze, które Jerzy Baradziej
w czasie wykładów na Uniwersytecie Jagiellońskim nazywał sytuacjami testującymi.
Garfinkel w licznych eksperymentach zmierzał do zaburzenia interakcji oczekiwanej przez badanych, takiej, którą nazwaliby zapewne normalną i komfortową. Jedną
z podstawowych metod jest „eksperyment przerywania”. W jego ramach „normalny
tok interakcji zostaje [...] rozmyślnie zakłócony” – pytaniami o znaczenie sformułowań z pozoru oczywistych, zwłaszcza tak zwanych słów-kluczy, albo kwestionowaniem sądów uznawanych przez badanego za uniwersalne17. Generalnie jednak
uczestnicy interakcji próbują nią kierować w stronę „normalnej formy”, na rozmaite
sposoby radząc sobie z zakłóceniami pożądanej wymiany zdań18.
12

13
14
15
16
17
18

12

Por. M. Foucault, Porządek dyskursu. Wykład inauguracyjny wygłoszony w Collège de France 2 grudnia
1970, tłum. M. Kozłowski, Gdańsk 2002; K. Sztandar-Sztanderska, Teoria praktyki i praktyka teorii.
Wstęp do socjologii Pierre’a Bourdieu, Warszawa 2010.
Por. Cz. Robotycki, Nie wszystko jest oczywiste, Kraków 1998.
D. Dobrzański, op. cit., s. 19.
Por. J. H. Turner, op. cit., ss. 490−491.
A. V. Cicourel, Założenia teoretyczne, tłum. A. Giza-Poleszczuk, [w:] Fenomenologia i socjologia,
red. Z. Krasnodębski, Warszawa 1989, s. 397.
J. H. Turner, op. cit., s. 489.
D. Dobrzański, op. cit., s. 106.
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Jednym z centralnych dla etnometodologii zagadnień jest rozpoznanie kontekstu
interakcji. Jak wynika z eksperymentów, założenie, że trafnie rozumie się, o czym
mówi interlokutor, stanowi jeden z czynników decydujących o komforcie psychicznym jednostki. Podkreślali to zarówno Schütz, jak Garfinkel i Cicourel. Zgodnie
z założeniem wymienności perspektyw, przyjmowanym przez uczestników społecznych interakcji, „do momentu wyłonienia się nieoczekiwanych zdarzeń, pomimo
różnic wynikających z biografii”, uczestnicy interakcji pozostają w większości przekonani, że funkcjonują według tożsamych norm i postrzegają rzeczywistość w bardzo podobny sposób19. Sytuacje testujące pozwalają ujawnić te nieproblematyzowane
na co dzień wzorce kulturowe, których zakwestionowanie, jak zauważa Garfinkel,
prowadzi do takich reakcji jak „osłupienie, niepewność, konflikt wewnętrzny, wyobcowanie psychiczne i społeczne, dojmujący, nieokreślony lęk oraz różne przejawy
silnej dezintegracji”20. W skrócie etnometodolodzy nazywają te stany szokiem i za
cel stawiają sobie nie tylko zarejestrowanie i analizę konwersacji, ale też zbadanie, na
przykład za pomocą wywiadu pogłębionego, jej psychosomatycznych konsekwencji.
Do sytuacji testujących z pewnością należały przesłuchania, jakim przedstawiciele
aparatu władzy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej poddawali byłych partyzantów po
1945 roku – analiza stenogramów pod tym właśnie kątem mogłaby się okazać użyteczna poznawczo, o ile badacz potrafiłby stwierdzić, w jakim stopniu, jeśli w ogóle, dokumenty Urzędu Bezpieczeństwa lub innych służb są wiarygodne. Wstępne
rozpoznania tematu pozwalają stwierdzić, że, abstrahując od problemu reprezentatywności protokołowanych treści, rozmowy odbywające się w celach śledczych były
bardzo często manipulowane zarówno przez prowadzących je oficerów – na przykład
poprzez zadawanie obciążających pytań w taki sposób, aby można było jedynie potwierdzić lub zaprzeczyć21.
Niestety takie zeznania rzadko zawierają informacje o kluczowym z punktu widzenia nauk społecznych znaczeniu działań podejmowanych przez jednostkę. Niemniej badanie zapisów tych konwersacji, dokonywane w oparciu o zalecenia charakterystyczne dla etnometodologii, może stanowić wartościowy punkt wyjścia do
rozważań nad konfliktem ideowym w powojennej Polsce, metodami tworzenia ładu
przez różne środowiska czy powszechnym dążeniem do racjonalizacji własnych działań. Nieliczne nagrania dźwiękowe pozwalają na ostrożne wnioskowanie dotyczące
stanów psychicznych podsądnego, który doświadcza katastrofy epistemologicznej,
przekonując się, że jego wyobrażenie o świecie i normach w nim obowiązujących
jest stanowczo odrzucane przez dysponujących władzą interlokutorów. Cenna wydaje się także dokumentacja sytuacji podobnych, ale odbywających się w okolicznościach mniej opresywnych – na przykład podczas podejmowania decyzji o przyjęciu
do służb mundurowych lub do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Niestety
w wielu wypadkach zapisy tych rozmów nie istnieją albo są bardziej ubogie, często
19
20
21

Ibidem, s. 105.
H. Garfinkel, op. cit., ss. 73−74.
Por. M. Ney-Krwawicz, Siły Zbrojne Polskiego Państwa Podziemnego, Warszawa 2009, s. 44.
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ograniczano się bowiem do zdawkowych sprawozdań. Warto zatem przeanalizować taką
właśnie scenę z Sennika współczesnego – wydanej w 1963 roku powieści Tadeusza Konwickiego – interesującą względu na eksplicytne wiadomości na temat stanów podmiotu.
„Sennik współczesny”
Zacząć należy od biograficznego kontekstu omawianej powieści. Autor, podobnie
jak główny bohater, był partyzantem Armii Krajowej. Po wojnie musiał ukrywać
swoją przeszłość. Z czasem dokonał radykalnej zmiany poglądów, w 1953 roku został
przyjęty do Partii. Dla interpretacji utworu nie bez znaczenia jest też fakt, że po 1956
roku Konwicki zaczął kontestować socjalistyczny porządek, a na początku lat 60. jego
konflikt z władzami narasta. W 1966 roku pisarz zostaje usunięty z Partii z powodu
podpisania protestu przeciwko potępieniu działalności Leszka Kołakowskiego22. Sennik współczesny przedstawia z jednej strony antybohaterską wizję walki partyzanckiej,
z drugiej oniryczny obraz Polski lat 50. i 60., w której wewnętrznie skonfliktowane
społeczeństwo wciąż intensywnie odczuwa skutki II wojny światowej i spodziewa
się kolejnych katastrof. Na przedłożonym w Głównym Urzędzie Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk egzemplarzu powieści naniesiono nieliczne poprawki23. Wznowienia publikowane po 1989 roku nie zawierają znaczących zmian, przywrócono
po prostu wersję sprzed ingerencji urzędników. Nie należy oczywiście zapominać
o autocenzurze – narracja nie obejmuje walki wileńskich partyzantów z sowietami,
choć pisarz brał udział w takich starciach, aż do ostatnich dni wojny. Nie zmienia
to faktu, że utwór, w którym autor unika jednoznacznych ocen bohaterów, może
być traktowany jako ważna ilustracja doznawanej przez byłego partyzanta katastrofy
epistemologicznej. Ani protagonista, ani członkowie partii nie wydają się karykaturalni czy demonizowani, co więcej – wiedza na temat sytuacji kultury w okresie tak
zwanej „małej stabilizacji” pozwala traktować tę powieść z – ograniczonym, ale mimo
wszystko – zaufaniem.
W kreowanej przez Konwickiego scenie przesłuchiwania głównego bohatera
przez członków Partii kluczowe znaczenie mają różnice w dobieraniu słów pomiędzy
dwiema stronami. Mężczyzna ze złotym zębem – takim epitetem stale posługuje się
narrator – zgodnie z oficjalnym dyskursem nazywa jednostkę wojskową, do której
należał przesłuchiwany, „bandą podziemną”, sugerując w ten sposób jej niejawny
charakter i niemoralny cel działalności24. Oficjalne nazwy zgrupowań partyzanckich
– na przykład VIII Oszmiańska Brygada Armii Krajowej, do której należał Konwicki – za pomocą numerów konotują przynależność do racjonalnej i znaczącej pod
względem liczebnym organizacji. Przesłuchujący unikają określania głównego boha22
23
24
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P. Kaniecki, Sylwetka literacka Tadeusza Konwickiego, [on-line:] http://tiny.pl/h365f [14.09.2013].
„Szczotki” cenzorskie „Sennika współczesnego” GUKPPiW wobec powieści „Zwierzoczłekoupiór”, „Literaria Copernicana” 2008, nr 1, ss. 171−174.
T. Konwicki, Sennik współczesny, Warszawa 2010, s. 71. Dalsze cytaty z tego wydania lokalizowane
są w tekście głównym, po skrócie SW.
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tera jako żołnierza, podczas gdy on sam uznaje to słowo za niezwykle ważne – początkowo przypisując mu, jak można przypuszczać, zdolność wytłumaczenia zespołu
zależności, którym podlegał jako partyzant:
– Chciałem jeszcze wiedzieć, czy strzelaliście do naszych ludzi.
– Przecież byłem żołnierzem – mówię i czuję jakąś niestosowność tego określenia, jakieś
potępienie rodzące się raptownie na sali – Byłem żołnierzem – powtarzam bezradnie
– więc strzelałem. [...] Potyczki zdarzały się zwykle nocą. Strzelałem do tych, co byli
przede mną, ale nie wiedziałem, czy ich trafiłem, czy raniłem, czy zabiłem. (SW, s. 72)

Negatywna reakcja otoczenia skutkuje zwątpieniem głównego bohatera we własną zdolność zakomunikowania odbiorcom powinności wynikających z roli społecznej. Odczytanie zdań dotyczących nocnych akcji jako metonimii może prowadzić
przesłuchujących do zakwestionowania całej działalności Armii Krajowej, jako będącej dziełem przypadku. Nawet niepodważalna, wydawałoby się, definicja – żołnierz
strzela – nie spotyka się z oczekiwaną reakcją. Kiedy pada pytanie o to, czy przesłuchiwany popełnił jakieś zabójstwo, niezgodność podstawowych założeń staje się
jeszcze wyraźniejsza:
– Tak, zdarzył się taki wypadek. Otrzymałem rozkaz wykonania wyroku.
– To znaczy zastrzelenia człowieka?
Przestępuję z nogi na nogę i opieram się z całych sił o mównicę.
– Tak – mówię. – Tak. (SW, s. 72)

Sformułowanie „rozkaz wykonania wyroku” sugeruje, że odpowiedzialność za
decyzję ponosi dowódca, podkomendny musi się jej podporządkować. Wytłumaczeniem jest nadane Armii Krajowej przez władze państwowe prawo do wymierzania
sprawiedliwości na okupowanym terytorium. Mężczyzna ze złotym zębem odwołuje
się jednak do innego systemu norm. Używając określenia „zastrzelenie człowieka”, interpretuje sytuację jako niedostatecznie uzasadnione odebranie jednostce fundamentalnej wolności, a nie techniczny akt realizacji sprawiedliwego orzeczenia. Częściową
rację przyznaje mu autor, zestawiając sceny przesłuchania z sytuacjami będącymi jego
przedmiotem – w rezultacie czytelnik podziela wątpliwości głównego bohatera co
do winy komunisty, na którym wykonano wyrok. Co ważne, przesłuchanie ma nieformalny charakter, nie będzie skutkowało sentencją wyroku, celem prowadzących
je osób wydaje się przekonanie protagonisty do podzielanych przez członków Partii
wartości. Ta perswazja odbywa się także poprzez manipulację – pytaniu o to, czy „wykonanie wyroku” oznacza „zastrzelenie człowieka”, nie sposób zaprzeczyć, odpowiedź
sugeruje jednak inną kwalifikację moralną czynu, niż przesłuchiwany początkowo
zakładał – jest to niewątpliwy sukces erystyczny członków Partii. Wcale nie jedyny.
Kiedy główny bohater mówi o celu swojego oddziału – „chcieliśmy walczyć do ostatka” (SW, s. 72) – zostaje zaskoczony pytaniem:
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– O co?
Biorę papierosa i dziwię się, że jest tak mocno wykruszony. Patrzę na drobinki tytoniu
rozsiane na czerwonym płótnie.
– Przecież to są sprawy znane, niewymagające objaśnień – wtrąca się sekretarz. – Wiemy doskonale, w jakich okolicznościach młodzież szła do podziemia. (SW, s. 72)

Kilkakrotnie powtarzany w innych fragmentach powieści imperatyw – „walczyć
do ostatka” – był dla żołnierzy oczywistością. I choć po zakwestionowaniu tego statusu przez mężczyznę ze złotym zębem następuje koncyliacyjna wypowiedź sekretarza,
nie do końca wiadomo, czy doskonale znane członkom Partii okoliczności nie są
sprzeczne z motywacjami, które mógłby przedstawić protagonista.
Jak dowodzą oparte na etnometodologii eksperymenty Garfinkela, znacznie
mniej drastyczne rozbieżności sądów, doświadczane w życiu codziennym, mogą
skutkować u jednostki obniżeniem poczucia własnej wartości i konformistycznymi
próbami modyfikacji swojego światopoglądu, tak aby przystawał do przekonań grupy25. Tymczasem główny bohater, poddawany w przeszłości intensywnej socjalizacji
w oddziale wojskowym, chce pozostać wierny obowiązującym wówczas normom –
w tym wypadku imperatywowi zachowania tajemnicy – pomimo radykalnej rewizji
przekonań politycznych:
– Opowiadaliście o tym okresie, kiedy należeliście do bandy podziemnej. Czy możecie

powiedzieć, co się teraz dzieje z jej dowódcą?
Jestem przygotowany na to pytanie. A jednak serce znów zaczyna łomotać tak głośno,
że boję się, iż usłyszy je sala. Dostrzegam wtedy przed sobą szklankę zapełnioną do
połowy. Sięgam więc po nią i wolno piję wodę o smaku letniego deszczu.
– Nie. Nie wiem. Rozstaliśmy się w przypadkowych okolicznościach i nie wiem, co
teraz robi i czy w ogóle żyje.
– Ale zdajecie sobie sprawę, że waszym obowiązkiem jest mówić prawdę? (SW, s. 71)

Nieumiejętność rozstrzygnięcia konfliktu zasad – obowiązku świadczenia prawdy
i kategorycznego zakazu podawania informacji o innych członkach oddziału – skutkuje fizycznymi objawami stresu. „Jeszcze raz sięgam po szklankę. Pusta. Wyciągam
papierosa, obracam go wielekroć w palcach i odkładam” (SW, s. 71) – relacjonuje
pierwszoosobowy narrator. Sekretarz znowu próbuje łagodzić sytuację:
– [...] Przychodzą do nas ludzie z różnym losem. Dokonują niełatwego wyboru, zaprzeczając temu wszystkiemu, w czym rośli, do czego byli przywiązani, co stanowiło
treść ich istnienia. Pcha ich naturalne pragnienie ujęcia w karby myśli ludzkiej tego
żywiołu życia, który czyni niesprawiedliwość, który wywyższa silnych i bezwzględnych, a poniża słabych i uczciwych, który budzi w człowieku egoizm, wymierzony
przeciwko bliźnim, który powiększa nieustannie ogólne poczucie nieszczęścia i beznadziei, chaosu i rozpaczy...
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Z ogromnego oddalenia słyszę głos sekretarza. I zdaje mi się, że ogarnia mnie ciężki
i duszny sen wypełniony zmorami oraz lękiem. Schylam się coraz niżej nad czerwoną
strugą płótna, powtarzając z uporem:
– Ja nie chcę zdradzić. Ja nie chcę zdrady. (SW, s. 75)

Niezależnie od życzliwości sekretarza, który przerywa przesłuchanie, powyższe
zdania świadczą o porażce głównego bohatera. Następuje poważny kryzys tożsamości,
ilustrowany w narracji poprzez oznaki fizycznego osłabienia protagonisty. Główny
bohater przekonuje się o elementarnej niespójności własnych działań i przekonań –
z jednej strony pragnie wstąpić do Partii, z drugiej zachowuje się wobec jej członków
tak, jak gdyby podzielali przeświadczenia środowisk Armii Krajowej. Kiedy natomiast oczekują wyczerpującego naświetlenia sytuacji, w których brał udział, pragnie
się wycofać, ale traci zarazem zdolność do wyrażania własnej woli. Jak dowiaduje się
czytelnik w dalszej części powieści, główny bohater nie chciał wykonywać wyroku,
ale nie przeciwstawił się dowództwu. W czasie przesłuchania formułuje wysoce nieprzekonujące, niemal groteskowe usprawiedliwienia26:
– Co to znaczy, że strzeliliście, nie zabijając? Skąd wiecie o skutkach tego strzału? – pyta
z sali ten sam głos.
– Wiem, bo nie chciałem zabić.
– Ale strzeliliście?
– Wiem na pewno, że nie zabiłem. (SW, s. 73)

Protagonista, starając się aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym swojego kraju, zarówno w czasie wojny, jak i później, zawiesza własne sądy moralne, zdając się
na ocenę dominującej w danym okresie grupy. O ile taka strategia skutkowałaby
tylko utratą wiarygodności u części otoczenia, byłoby to postępowanie zrozumiałe.
Problem polega na tym, że główny bohater najpierw, przynależąc do oddziału partyzanckiego, był współodpowiedzialny za niemoralne z jego punktu widzenia działania
partyzantów, a później przyczyniał się do legitymizacji systemu prześladującego byłych żołnierzy wojsk podziemnych. Psychosomatyczne konsekwencje decyzji o wstąpieniu do Partii są w Senniku współczesnym nader wyraźne, konstrukcja powieści
sugeruje nawet, że kolejne rozczarowania, tym razem do ideologii komunistycznej,
doprowadziły podmiot do próby samobójczej. Analiza tekstu dokonywana w oparciu
o rozpoznania twórców etnometodologii pomaga zrozumieć znaczenie przedstawionej przez Konwickiego narracji.
Zakończenie
Konwicki jednym z centralnych motywów swojej prozy uczynił katastrofę epistemologiczną. Bohaterowie jego powieści przekonują się o radykalnej niezgodności
własnych wyobrażeń o regułach życia społecznego oraz światopoglądu wspólnoty,
26

Ibidem, s. 131.
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co uwidacznia się szczególnie wyraźnie w omawianej powyżej scenie przesłuchania,
którą można porównać do etnometodologicznych eksperymentów. Warto podkreślić
dwa główne aspekty owej katastrofy przedstawione w omawianym tekście. Pierwszym jest spostrzeżenie nieprzydatności głęboko zinternalizowanych kategorii opisu świata do tłumaczenia doświadczeń wojennych. Doświadczenie graniczne, jakim
było dla głównego bohatera Sennika współczesnego zastrzelenie komunisty, nie wydaje
się przystawać ani do kategorii opisu stosowanych przez partyzantów, ani do tych,
które działacze partyjni starają się narratorowi narzucić w toku przesłuchania. Drugi aspekt katastrofy epistemologicznej to przekonanie się o wyraźnym zróżnicowaniu poglądów wcześniej uważanych za powszechne dla całej wspólnoty narodowej
– mowa zwłaszcza o definicjach podstawowych wartości. Odwołując się do sformułowań Garfinkla, należałoby stwierdzić, że bohaterowie doświadczają „pogwałcenia
struktury podstawowych oczekiwań”27. Określenie tak scharakteryzowanego zjawiska
katastrofą można uzasadnić skalą negatywnych skutków psychicznych, jakie w rezultacie stają się udziałem uczestnika interakcji. Proza Konwickiego stanowi pod tym
względem cenne świadectwo.
Lektura Sennika współczesnego pozwala przypuszczać, że rozmowy prowadzone
przez szeregowych członków organizacji niepodległościowych z przedstawicielami
władzy miały radykalnie inny przebieg niż te, które w trakcie pokazowych procesów odbywali przywódcy podziemia antykomunistycznego, dobrze przygotowani
do obrony własnych poglądów. Zrozumienie losów niższych rangą „żołnierzy wyklętych” po zakończeniu przez nich walki wymaga przeprowadzenia badań właśnie
nad tego rodzaju konwersacjami odbywanymi w sytuacjach testujących, takich jak
przesłuchanie sądowe ale też inne kontakty z przedstawicielami władzy, kiedy ujawniały się rzadko zauważane elementy poszczególnych systemów kulturowych. Nierzadko bowiem uczestnicy życia społecznego pozostają w odrębnych światach, które
tylko pozornie zachowują elementarną zgodność. Dopóki debata naukowa będzie
się koncentrowała na postawach heroicznych, jedynie zaznaczając istnienie innych
przypadków, dopóty obraz powojennych doświadczeń byłych członków podziemia
niepodległościowego pozostanie niepełny. Warto więc skonfrontować ze sobą różne
źródła, wykorzystując osiągnięcia etnometodologii – niekoniecznie należy to czynić
w sposób zgodny z eksplicytnymi zaleceniami twórców tej orientacji badawczej. Lepsze skutki może bowiem przynieść użycie po prostu tych procedur, które z dzisiejszego punktu widzenia wydają się najbardziej wartościowe.
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Pożytki z etnometodologii w badaniach nad podziemiem...
Summary
The benefits of ethnomethodology in studies on the
anti-communist underground. “A Dreambook for
Our Time” by Tadeusz Konwicki
This article consists of two parts. The first begins with recapitulation of the main
assumptions of ethnomethodology, a slightly forgotten sociological approach. Then
some of the methods and procedures, used by such scholars as Harold Garfinkel, are
recalled, as they may be useful for contemporary social scientists – for instance for
those who conduct research on Polish anti-communist underground. The second
part of the article is an attempt to demonstrate the mentioned methods and procedures in practice – the analysis of autobiographical novel by Tadeusz Konwicki
A Dreambook for Our Time serves as an example. The aim is to draw attention to ethnometodological experiments which provoke clear expressions of presumptions that
usually are considered to be accepted by everyone. Interrogations of anti-communist
partisans in Poland can be seen as a kind of test, revealing differences between values
espoused by representatives of the political power and those who are being judged.
For this reason, social sciences should return to ethnomethodological analysis.
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Dobór właściwego słowa − problemy
translacji na przykładach polskich
tłumaczeń „Spoon River Anthology”
Edgara Lee Mastersa
Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
Przekład jest procesem skomplikowanym. Wbrew powszechnemu przekonaniu nie
polega on jedynie na przełożeniu poszczególnych słów z jednego języka na drugi.
Wymaga bardzo dobrej znajomości obu kultur, kontekstu historycznego, posiadania
rozwiniętych kompetencji językowych. Nieraz pojawiają się trudności w postaci użycia gwary, neologizmów, zwrotów typowych dla danego języka, braku ekwiwalentu.
Z takich sytuacji nie zawsze da się wybrnąć bezstratnie. Tłumacz ma za zadanie „ocalić” jak najwięcej, ale przede wszystkim kluczowy element, niezbędny dla zrozumienia sensu tekstu, przez Barańczaka określany „czynnikiem sensotwórczym”1.
Poniższy artykuł koncentruje się wokół podstawowej jednostki tworzywa literatury: słowa, jego roli i przemyślanego doboru, który może wpłynąć na interpretację
tekstu. Kwestia ta dotyczy zarówno oryginału, jak i tłumaczenia, jednak poniższa
praca skupia się na drugiej z tych sytuacji, pokazując, że problem przekładu jest nierozerwalnie związany z kulturą, historią oraz językiem.
Zagadnienie to prześledzę na przykładzie wybranych utworów Edgara Lee Mastersa
z tomu Spoon River Anthology, wydanego w 1915 roku, oraz ich tłumaczeń w polskich
wydaniach z 1968 roku (przekład zbiorowy; wybór), 1981 roku (tłumaczenie Michała
Sprusińskiego; całość) oraz z 2000 roku (tłumaczenie Andrzeja Szuby; całość)2.
Edgar Lee Masters (1868−1950) to jeden z najważniejszych poetów amerykańskich pierwszej połowy XX wieku. Pisał także powieści, sztuki i biografie, ale to Spoon
1
2

Por. S. Barańczak, Mały, lecz maksymalistyczny manifest translatologiczny, [w:] Pisarze polscy o sztuce
przekładu, red. E. Balcerzan, E. Rajewska, Poznań 2007, s. 329.
E. L. Masters, Spoon River Anthology, [on-line:] http://www.bartleby.com/84/ [23.07.2014]; idem,
Umarli ze Spoon River, red. M. Sprusiński, J. Prokop, Warszawa 1968 (przekład zbiorowy); idem,
Antologia Spoon River, red. i tłum. M. Sprusiński, Warszawa 1981; idem, Epitafia ze Spoon River,
tłum. A. Szuba, Kraków 2000. Według informacji zawartej w biogramie poety w edycji z 2000 roku
wydano także wybór tekstów Spoon River w tłumaczeniu A. Szuby w 1992 roku, jednak nie udało
mi się do niego dotrzeć. Por. idem, Epitafia..., s. 264.
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River Anthology przyniosło mu sławę i uznanie3. W Polsce jego teksty są mało rozpowszechnione. Poza cyklem o Spoon River, wydano jeszcze tylko tom Poezji zebranych,
także pod redakcją Sprusińskiego4.
Spoon River Anthology jest tomem wierszy-epitafiów, monologów zmarłych mieszkańców małego miasteczka w stanie Illinois. Pisana prostym językiem, bez rymów
ani stałego rytmu poezja wydaje się łatwym materiałem dla tłumacza. Dlatego też na
jej przykładzie najlepiej jest pokazać, jakie trudności może napotkać autor przekładu,
opracowując pozornie prosty tekst.
Wzgórze to pierwszy wiersz tomu, wprowadzający czytelnika w świat przedstawiony. Zwraca uwagę na równość ludzi wobec śmierci, niezależnie od tego, gdzie i jak
żyli. Wspomina wielu mieszkańców miasteczka, których epitafia zawiera cykl. Jego
początek brzmi:
WHERE are Elmer, Herman, Bert, Tom and Charley,
The weak of will, the strong of arm, the clown, the boozer, the fighter?
All, all, are sleeping on the hill5.
Gdzie jest Elmer o słabej woli, Herman o żelaznych pięściach,
Błazen Bert, Tom pijanica, awanturnik Charley?
Wszyscy, wszyscy śpią tu na wzgórzu6.
Gdzie jest Elmer, Herman, Bert, Tom i Charley,
słabeusz, mocarz, błazen, pijak, żołnierz?
Wszyscy, wszyscy śpią na wzgórzu7.
Gdzie jest Elmer, Herman, Bert, Tom i Charley,
Ten mięczak, ten twardziel, ten błazen, ten opój, ten zabijaka?
Wszyscy, wszyscy śpią na tym wzgórzu8.

W pierwszej kolejności zwraca uwagę zmieniony szyk w tłumaczeniu Elektorowicza. Ta wersja przez wykorzystanie epitetów stałych (pojawiających się w późniejszych wierszach) zdaje się nawiązywać do starożytnej tradycji poetyckości, zmieniając
tym nieco odbiór tekstu i sytuując go w „wyższych rejestrach” poezji. Równocześnie
jednak jako jedyny „ocala” rytm przydomków: pierwszych dwóch – rozbudowanych,
następnych – jednowyrazowych.
3
4
5
6
7
8
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Edgar Lee Masters, Academy of American Poets, [on-line:] http://www.poets.org/poetsorg/poet/
edgar-lee-masters [24.07.2014].
Idem, Poezje zebrane, red. M. Sprusiński, Warszawa 1974 (przekład zbiorowy).
E. L. Masters, The Hill, [on-line:] http://www.bartleby.com/84/1.html [26.07.2014].
Idem, Wzgórze, tłum. L. Elektorowicz, [w:] Umarli..., s. 13. Dalej przekłady Elektorowicza oznaczone będą w tekście jako [L.E.].
Idem, Wzgórze, [w:] Antologia..., s. 19. Dalej przekłady Sprusińskiego oznaczone będą w tekście jako [M.S.].
Idem, Wzgórze, [w:] Epitafia..., s. 5. Dalej przekłady Szuby oznaczone będą w tekście jako [A.S.].

Izabela Pisarek
Kolejny element wzbudzający wątpliwości tłumaczy to the fighter. O ile pozostałe określenia są synonimiczne („o słabej woli” [L.E.] / „słabeusz” [M.S.] / „mięczak”
[A.S.], „o żelaznych pięściach” [L.E.] / „mocarz” [M.S.] / „twardziel” [A.S.], „pijanica”
[L.E.] / „pijak” [M.S.] / „opój” [A.S.]) i oryginał nie pozostawia wątpliwości co do
intencji autora, tak the fighter przełożony został jako „awanturnik” [L.E.], „żołnierz”
[M.S.] i „zabijaka” [A.S.]. Tylko Sprusiński nie sięga po negatywnie nacechowane określenie tej postaci, mianując Charleyego żołnierzem. The fighter to dosłownie ‘bojownik,
ktoś, kto walczy’, nikt z tłumaczy jednak nie zdecydował się na to ani podobne, możliwie neutralne określenie. „Awanturnik” [L.E.] i „zabijaka” [A.S.] naddają negatywne
nacechowanie postaci. Mimo wszystko wydaje się to bardziej trafną strategią niż heroizacja Charley’ego, ze względu na kontekst i krytyczne nastawienie wobec pozostałych
bohaterów tego fragmentu9.
Kłopotliwy okazuje się nawet rodzajnik określony the. Szuba konsekwentnie stosuje „ten”, co technicznie jest poprawne, ale w moim odczuciu nie zawsze dobrze
brzmi („na tym wzgórzu” jest zgrabne i naturalne, natomiast nagromadzenie przy
wcześniejszym wyliczeniu staje się ciężkie i sztuczne). Sprusiński z kolei zupełnie pomija tę kwestię, uznając najwyraźniej, że brak konwencjonalnego ekwiwalentu, który
funkcjonowałby w języku polskim równie często jak the w angielskim, pozwala na
pominięcie go w przekładzie. Natomiast Elektorowiczowi to właśnie rodzajnik mógł
zasugerować zmianę szyku, gdyż jest to częsty element przydomków (na przykład
Julian the Apostate, Alfred the Great, Henry the Young King).
Na przykładzie omawianego wiersza można zaobserwować także tendencję do
uwznioślania stylu, która interesuje Jerzego Jarniewicza10. Badacz omawia kilka podstawowych znamion stereotypu poetyckości, funkcjonującego w przekładach liryki współczesnej: „wybór jednostek leksykalnych archaizowanych, rzadkich, obcych,
które budując dystans między mową codzienną a tekstem, jednocześnie tekst ten
poprzez dystans uwznioślają”11; „stosowanie skróconych form zaimków dzierżawczych”12; „szyk przestawny”13; „wprowadzenie do przekładu nieistniejących w oryginale
konstrukcji dopełniaczowych”14; „syntaktyczną ciągłość i składniowe uporządkowanie”15. Podając przykłady pierwszego z wymienionych problemów, Jarniewicz zwraca
uwagę na tłumaczenia Spoon River: uwznioślającego Sprusińskiego oraz „obniża9

10
11
12
13
14
15

Kolejny fragment, w którym przywołane są sposoby ich śmierci, nie utwierdza żadnej z powyższych
teorii. Ponadto, w cyklu nie ma tekstu, który można by jednoznacznie przypisać Charley’emu-żołnierzowi, ani Charley’emu-awanrtunikowi.
Por. J. Jarniewicz, Kto pięknie gra, czyli stereotyp poetyckości w polskich przekładach anglojęzycznej
poezji współczesnej, „Literatura na Świecie” 2001, nr 7.
Ibidem, s. 427.
Ibidem, s. 428.
Ibidem.
Ibidem, s. 429.
Ibidem, s. 430.
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jącego rejestr” Szuby16. Krytyka nadmiernej poetyckości dotyka także przekładów
Elektorowicza, jednak w oparciu o jego tłumaczenia Audena17.
Choć Jarniewicz podaje inne przykłady, jego zarzuty można udowodnić także na
fragmentach The Hill. Córki są przez życie (ang. crushed) „rozbite” [L.E.], „zdruzgotane” [M.S.] lub „zmiażdżone” [A.S.] ̶ uwidacznia się tu gradacja stylu coraz młodszych przekładów. Podobnie tu, gdzie stary Rzępoła Jones (ang. braving the sleet with
bared breast) „z piersią odkrytą szedł przeciw śniegom” [L.E.], „przeciw gradowi szedł
z odkrytą piersią” [MS] albo „półnagi wychodził na deszcz i śnieg” [A.S.]. Te przykłady pokazują jednak, że nie zawsze najprostsza wersja jest najbliższa oryginałowi
– w tym bowiem przypadku Szuba dla spójności stylu odszedł od możliwie dosłownego tłumaczenia, zamieniając „odsłoniętą pierś” na „półnagość”. Wers ten jest tak
kłopotliwy, ponieważ zawiera sleet ̶ deszcz ze śniegiem oraz bared breast – odsłoniętą/
odkrytą pierś. Brak krótkich ekwiwalentów w języku polskim znacznie zwiększa długość całego wersu. Jest to częsty problem przekładów angielsko-polskich, zwłaszcza
tam, gdzie rytm jest stały. Aby wers nie wyróżniał się długością spomiędzy pozostałych (kiedy w oryginale tak nie jest), tłumacz musiał z czegoś zrezygnować: stąd
upraszczające „śniegi”, „grad” albo „półnagość”.
Szyk przestawny najintensywniej wykorzystywany jest w najstarszym przekładzie
(„pragnień serca daremnych”, „lat dziewięćdziesiąt”, „burdy urządzał karczemne”).
Elektorowicz ponadto, by dodać tekstowi walorów poetyckich, w kilku miejscach
naddaje treści, rozbudowując nieraz tekst o dodatkowe wersy („Oto wciąż szepce
o tych dawnych latach,/ Kiedy narybku pełne były wody” – oryg. Lo! he babbles
of the fish-frys of long ago), podczas gdy Sprusiński i Szuba piszą prosto, za autorem („Patrzcie: on paple o rybach przy ognisku przed laty” [M.S.], „Nawet teraz
paple o niegdysiejszych rybach!” [A.S.]). Sprusiński decyduje się nawet na pewne
dopowiedzenie tu, gdzie Szuba później jest niedokładny. Co prawda zmienia nieco
wyobrażenie czytelnika na temat zwyczajów bohatera (dosł. ‘ryby smażone’, tłum.
„przy ognisku”), jednak zaznacza w ten sposób, że chodzi o formę posiłku, nie zaś
o wspomnienia wędkowania18.
Wers powtarzający się na końcu każdej strofy (oprócz ostatniej) zostaje niekiedy rozbudowany o powtórzenia: All, all are sleeping, sleeping, sleeping on the hill19.
W polskich wersjach językowych jedynie Elektorowicz nie dostosował tłumaczenia
do powyższego zabiegu i za każdym razem pozostawił tylko „Wszyscy, wszyscy śpią
tu na wzgórzu”20, nie powtarzając czasownika. Zastosowana strategia to rodzaj uła16
17
18

19
20

24

Por. ibidem, s. 427, 429–430.
Por. ibidem, s. 427–428.
Można by się tu także rozwodzić nad różnicą semantyczną między „szepce” a „paple”, ale jest to
dość prosty przypadek, chcę skupić się na ciekawszych, bardziej niejednoznacznych przykładach.
Ponadto zależy mi na wskazaniu również innych problemów translatorskich, dlatego też pomijam
te aspekty tłumaczenia, które zostały już zilustrowane innymi przykładami.
Idem, The Hill, [on-line:] http://www.bartleby.com/84/1.html [26.07.2014].
Idem, Wzgórze, tłum. L. Elektorowicz, [w:] Umarli..., s. 13.
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dzenia tekstu, zaburzenia idei autora na rzecz poprawności językowej albo składniowej. Nie zmienia to sensu wiersza, ale wpływa na jego recepcję: odbiera czytelnikowi
możliwość jak najbliższego poznania oryginalnego stylu autora. Uniemożliwia także
podjęcie próby interpretacji tego chwytu.
Inny trudny do przełożenia fragment pochodzi z wiersza Pauline Barrett. Znów problem sprawia pierwszy wers, w którym każdy tłumacz podjął inną decyzję translatorską.
ALMOST the shell of a woman after the surgeon’s knife!21
Nóż chirurga uczynił ze mnie skorupę człowieka,22
Pod nożem chirurga stałam się kobiecą muszlą!23
Po operacji zostały ze mnie skóra i kości!24

Zacząć należy od tego co dosłownie znaczy shell. Jest to ‘muszla, skorupa, pancerz,
łupina, łuska (kuli), szkielet (budynku)’. W związku z tym wybór zależy od kontekstu. W tym wierszu podmiot liryczny to kobieta o słabym zdrowiu, w depresji,
która popełniła samobójstwo prawdopodobnie po poronieniu. Pancerz, kojarzący
się z ochroną, osłoną, bronieniem się nie pasuje, łuskę kuli także trudno powiązać,
podobnie jak szkielet budynku.
Sprusiński zdecydował się na „muszlę”, jednak ten wybór wydaje się nie dość
przekonujący, ze względu na kolejny ważny aspekt: kontekst kulturowy, zewnętrzny
wobec tekstu. Muszla, mimo tego, że czysto technicznie jest morskim odpowiednikiem skorupy ptasiego jaja, kojarzy się z czymś pięknym. Muszle kolekcjonuje się
i podziwia. Odbierane są też jako to, co wytwarza oraz ochrania cenne i wzbudzające
zachwyt perły. Po opuszczeniu przez skorupiaka ich funkcja się zmienia, ale wciąż
znajdują zastosowanie jako ozdoby, robi się z nich biżuterię25.
„Skorupa” Prokopa pozbawiona jest waloru estetyzującego, raczej poddaje skojarzenia z czymś niepotrzebnym, zniszczonym, zużytym, opróżnionym, co dużo lepiej
oddaje nastrój postaci.
21
22
23
24
25

Idem, Pauline Barrett, [on-line:] http://www.bartleby.com/84/87.html [22.07.2014].
Idem, Pauline Barrett, tłum. J. Prokop, [w:] Umarli..., s. 18.
Idem, Pauline Barrett, [w:] Antologia..., s. 106.
Idem, Pauline Barrett, [w:] Epitafia..., s. 92.
Ponadto, muszle są związane z mitologią (to jeden z atrybutów Amfitryty i Posejdona, Afrodyta pływała po morzu w muszli), pojawiają się w baśniach (np. bogate zdobienia pałacu w Syrenie
H. Ch. Andersena) oraz w poezji (m. in. muszla o magicznych właściwościach w Alegorycznym śnie
o Arabie W. Wordswortha). Nawet przesąd, że przykładając muszlę do ucha, słyszy się szum morza,
nadaje jej magiczne właściwości w społecznej świadomości zbiorowej. Muszla jest również symbolem św. Jakuba i pielgrzymów, a także płodności oraz życia. (Por. W. Kopaliński, Słownik symboli,
Warszawa 1990, hasło: muszla.) Pierwsza konotacja nie ma związku z tekstem, a druga jest wręcz
opozycyjna do jego treści.
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Patrząc na oryginał, nasuwa się pytanie o to, skąd u Szuby „skóra i kości”. Być
może shell of a man jest związkiem frazeologicznym? Słowniki nie dają odpowiedzi,
internet – niejednoznaczną. Na dwóch forach internetowych pojawia się pytanie
o znaczenie tego sformułowania i padają na nie odpowiedzi pasujące do kontekstu
wiersza (między innymi „Usually it is used of someone who has been through some
terrible personal experience or disaster, and they are left like an empty shell [...] that
no longer has anything living in it”26) Pojawia się ono także w kilku piosenkach27,
znów w analogicznym sensie. Można więc uznać, że jest to forma powszechnej metafory lub rzadko używanego frazeologizmu. To wyjaśniałoby decyzję Szuby, która,
choć odbiera kontekst wyniszczenia psychicznego (pozostawia jedynie aspekt fizyczny), konsekwentnie wprowadza w tekst mowę potoczną (której zasadność można
tu jednak poddać w wątpliwość, obserwując małą popularność tego sformułowania
i bardziej metaforyczne, a mniej naturalistyczne konotacje).
Dodatkowo Szuba upraszcza the surgeon’s knife do „operacji”, gdzie już bezsprzecznie odbiera wierszowi Mastersowską poetykę.
For such sorrow was ours – the beginning of gray in your hair,
And I but a shell of myself28.
bo gryzło nas jedno – początek siwizny w twoich włosach,
ja zaś jak łupinka, z której uszło życie29.
bo taki smutek był w nas – twe włosy już siwiały,
a ja podobna do muszli30.
Bo żal ściskał nam serca – ty zacząłeś siwieć,
A ja byłam cieniem człowieka31.

To kolejne kłopotliwe miejsce epitafium Pauline. Początek pierwszego wersu
ma nietypową składnię i wykorzystuje konstrukcję nieistniejącą w języku polskim.
W związku z tym Prokop zdecydował się na kolokwializm, oddając tym samym specyfikę stylu autora, łączenia potocyzmów z językiem poetyckim (co oddaje w drugim
z cytowanych wersów). Następny chronologicznie tłumacz nie sięgnął po funkcjonujące w języku polskim sformułowania, stworzył własne, najlepiej oddające rytm
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Forum Wordreference, [on-line:] http://forum.wordreference.com/showthread.php?t=1453922&langid=21
[27.07.2014]. Por. Yahoo! Answers, [on-line:] https://answers.yahoo.com/question/index?qid=
20090701110643AAwOlRC [27.07.2014].
Por. np. Enchant, Shell of a man, z albumu Juggling 9 or Dropping 10, wydanego 03.10.2000 r.;
Juliana Theory, Shell of a man, z albumu Love, wydanego 04.02.2003 r.
E. L. Masters, Pauline..., [on-line:] http://www.bartleby.com/84/87.html [22.07.2014].
Idem, Pauline..., [w:] Umarli..., s. 18.
Idem, Pauline..., [w:] Antologia..., s. 106.
Idem, Pauline..., [w:] Epitafia..., s. 92.
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angielskich słów. Szuba wykorzystał frazeologizm bardziej poetycki niż Prokop, za to
znów uprościł dalszą część zdania.
Dobór słowa do metafory shell jest konsekwentny jedynie u Sprusińskiego. Pisze on jednak o podobieństwie, umyka więc podkreślenie poczucia spustoszenia
wewnętrznego podmiotu, pozostawia więcej niedopowiedzeń niż Masters. Autor
najstarszego przekładu zmienił swoją „skorupę” w „łupinkę”, podkreślając tym samym jej małość i pustkę (również przez naddanie „z której uszło życie”). Natomiast
Szuba znów preferuje rozwiązanie najbliższe mowie współczesnej, popularne określenie osoby, która z powodu głębokiego smutku stała się cichsza, spokojniejsza, mniej
energiczna. Jednak popularne „być cieniem samego siebie” zostało tu przekształcone
na „być cieniem człowieka”, co nadaje kontekst bardziej ogólnoludzki i nawiązuje do
późniejszej metafory osoby półmartwej.
“One should be all dead when one is half-dead –”
Nor ever mock life, nor ever cheat love”32,
„Niech umiera do końca, kto jest wpółmartwy –
po co życie udawać, oszukiwać miłość”33.
„Niech umrze całkiem, kto półmartwy,
po co udawać życie, oszukiwać miłość”34.
„Już lepiej umrzeć niż być żywym trupem Nie wolno udawać życia, oszukiwać miłości”35.

Pozornie podobne przekłady wnoszą w tekst pewne niuanse interpretacyjne. Ze
względu na bardzo podobne do siebie wersje Prokopa i Sprusińskiego, większość
uwag dotyczyć będzie najświeższego tłumaczenia. „Już lepiej umrzeć niż być żywym
trupem” [A.S.] sugeruje wybór podmiotu, który ma poczucie, że żyje tylko pozornie,
czuje się martwy duchowo. One should be all dead..., a za tym poprzednie przekłady,
przypominają raczej nakaz odgórny, formę reguły rządzącej światem. Masters w tym
samym tonie prowadzi dalszą część, autorzy pierwszych dwóch translacji rezygnują z tej konwencji, podczas gdy Szuba dopiero ją wprowadza. W wydaniach z lat
1968 i 1981 pojawia się pytanie retoryczne „po co”. To zwrot w stronę motywacji
wewnętrznej Pauline, wzbudzenie jej wątpliwości i wyrzutów sumienia. Choć w oryginale wers ten ma podobne oddziaływanie, formą wciąż utrzymuje charakter zasad
niezależnych od ludzkich wartości. Szuba z kolei, używając „nie wolno”, odwołuje
32
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Idem, Pauline..., [on-line:] http://www.bartleby.com/84/87.html [22.07.2014]. Cudzysłowy w oryginale i w tłumaczeniach są zamierzone, zgodne z wersjami wydawniczymi. Wynikają z faktu cytowania przed Pauline słów, które „coś podszepnęło” [M.S.] (oryg. something said).
Idem, Pauline..., [w:] Umarli..., s. 18.
Idem, Pauline..., [w:] Antologia..., s. 106.
Idem, Pauline..., [w:] Epitafia..., s. 92.
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się do pewnych reguł moralnych, ale już nie w tak oczywisty sposób uniwersalnych,
skierowanych bardziej do ludzi niż do wszystkich istot żyjących (bowiem zdolność
udawania, oszukiwania i miłości przypisywane są jedynie rodzajowi ludzkiemu).
Do tej pory omawiane były przekłady różnych autorów. Jednak tłumacz może
także poprawić własne prace. Tak też zrobił Sprusiński, który po trzynastu latach od
wydania wyboru Umarli ze Spoon River, przy którym współpracował, przygotował
własną, pełną antologię. Kilka różnic zaobserwować można między innymi w wierszu Bert Kessler. Przede wszystkim są to drobne poprawki, zmiana słowa lub szyku
(„wprost”/„prosto”36; „koziołka”/„kozła”; „rozchylając”/„rozplątując”; „głogu nie dostrzegłem”/„głogu nie było”; „krąg oślizgły”/„oślizgły krąg”; „czy liści dębu zblakłych
pod warstwą liści”/„albo dębowych liści zblakłych pod innymi”). Największa różnica
pojawia się w ostatnich wersach.
I stood like a stone as he shrank and uncoiled
And started to crawl beneath the stump,
When I fell limp in the grass37.
Stałem jak wryty, a gdy się skurczył i wyprostował
I zaczął wślizgiwać się pod pień,
Bez czucia leżałem już w trawie38.
Stałem jak wryty; skurczył się i wyprostował;
gdy zaczął wpełzać pod pień,
leżałem już bez czucia w trawie39.

Znaczeniowo tekst się nie zmienił, a pierwsza wersja była bliższa oryginałowi, ale
subtelna korekta konstrukcyjna poprawiła rytmikę, która w finale wiersza wydaje się
szczególnie ważna jako dodatkowo podkreślająca pointę. Tu również ukazuje się specyfika języka – zbyt „poprawne” tłumaczenie brzmiało nienaturalnie w języku polskim,
podczas gdy po angielsku budowa tego zdania nie zwraca uwagi. Dla porównania dodam, że tłumaczenie Szuby bliższe jest późniejszemu rozwiązaniu Sprusińskiego40.
Minerwa Jones, którą pominięto w pierwszym wyborze, w jednym miejscu stawia
szczególny opór tłumaczeniu, a powodem tego jest bariera kulturowa. Taki problem
jest zazwyczaj bardzo trudny do rozwiązania oraz wymaga: (1) poświęcenia spójności
i płynności czytania tekstu, by objaśnić obce zjawisko/pojęcie w przypisie, (2) nara36
37
38
39
40
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Idem, Bert Kessler, tłum. M. Sprusiński, [w:] Umarli..., s. 82./ Idem, Bert Kessler, [w:] Antologia...,
s.160. Wszystkie przykłady w tym akapicie są cytowane w analogiczny sposób.
Idem, Bert Kessler, [on-line:] http://www.bartleby.com/84/140.html [27.07.2014].
Idem, Bert..., tłum. M. Sprusiński, [w:] Umarli..., s. 82.
Idem, Bert..., [w:] Antologia..., s.160.
„Stałem jak słup, a on skurczył się i rozwinął,
I gdy zaczął wpełzać pod pniak,
Opadłem bez czucia na trawę.”
Idem, Bert Kessler, [w:] Epitafia..., s. 146.
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żenia czytelnika na niezrozumienie poprzez pozostawienie tego elementu bez komentarza, pokładając nadzieje w jego elokwencji bądź dociekliwości, (3) odnalezienia
ekwiwalentu w kulturze docelowej, odsuwając wiersz od kultury źródłowej lub też
(4) opisowego albo definicyjnego ujęcia problemu w tekście, co jednak w prozie ma
dużo szersze zastosowanie niż w poezji.
Sprusiński zdecydował się na pierwsze rozwiązanie, więc jego przekład Hooted
at, jeered at by the Yahoos of the street41 brzmi „wygwizdywali i drwili ze mnie Ludzie-Bestie* na ulicy”42, oraz przypis: „*W oryginale »Yahoos« – brutalny lud z Podróży
Guliwera Swifta (przyp. tłum.)”43. Trudno określić zakorzenienie Podróży Guliwera w kulturze polskiej, wymagałoby to dużego nakładu pracy i analizy o objętości
co najmniej odrębnego artykułu44. Posłużę się więc do tego komentarza własnymi
spostrzeżeniami i intuicją, które podpowiadają mi, że jest to tytuł znany Polakom
powszechnie, ale bardzo ogólnie. Jeśli powyższe stworzenia w ogóle są rozpoznawane
przez polskiego odbiorcę, to raczej pod nazwą „Jahusy” (l.p. „jahu” lub „jahus”), pochodzącą z najstarszego, a zarazem najbardziej rozpowszechnionego polskiego tłumaczenia powieści Swifta45, lub „Jahuci” (l.p. „jahut”)46. Nie dotarłam do tłumaczenia,
które zawierałoby Ludzi-Bestie, można to więc także uznać za sięgnięcie dodatkowo
po rozwiązanie opisowe.
Szuba użył sformułowania „Prowokowały szyderstwa i gwizdy uliczników”47,
przez co całkowicie usuwa kontekst Guliwera. Brak przypisu wyjaśniającego i wybór
„uliczników” sugeruje, że tłumacz uznał go za nieistotny i prawdopodobnie wręcz
przypadkowy. Może to wynikać z faktu silnego zakorzenienia słowa yahoo w kulturach anglojęzycznych, które stało się określeniem osoby brutalnej, prymitywnej
i funkcjonuje niezależnie od powieści Swifta48.
Powyższe przykłady zobrazowały jak mogą różnić się tłumaczenia tego samego
tekstu, z czego te sprzeczności wynikają oraz jak dobór każdego słowa wpływa na jakość i ocenę tłumaczenia. W związku z tym pytanie o zasadność ponawiania przekładów wydaje się zbędne. Według Barańczaka u tłumacza pojawia się poczucie, że pew41
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Idem, Minerva Jones, [on-line:] http://www.bartleby.com/84/21.html [27.07.2014].
Idem, Minerwa Jones, [w:] Antologia..., s. 40.
Ibidem.
Częściowo temat ten został opracowany na przykład w rozprawie doktorskiej Romany Kozickiej.
Zob. R. Kozicka, Wokół motywów swiftowskich w literaturze polskiej, Katowice 2008, [on-line:]
http://www.sbc.org.pl/Content/12044/doktorat2915.pdf [27.07.2014].
Por. J. Swift, Podróże Guliwera, tłum. anonimowe, [on-line:] http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/
podroze-guliwera.html#s38 [27.07.2014]; J. Swift, Podróże Guliwera, tłum. anonimowe z 1874 r.,
Gdańsk 2000, [on-line:] http://www.literatura.net.pl/index.php3?nazwa_strony=klienci/ksiazka.php
3&idksiazki=380&id=1172433929FTbN2P3nYm2LjtBsSsE9gk [27.07.2014]; J. Swift, Podróże Guliwera, tłum. anonimowe z 1874 r., Warszawa 1971; J. Swift, Podróże Guliwera, oprac. J. Bocheński,
M. Brandys, tłum. Maciej Słomczyński, Warszawa 1981.
J. Swift, Podróże Guliwera, red. zespół redakcyjny BOW Ltd., Bielsko-Biała (brak informacji nt. tłumacza).
E. L. Masters, Minerwa Jones, [w:] Epitafia..., s. 26.
Por. The Free Dictionary, [on-line:] http://www.thefreedictionary.com/yahoo [27.07.2014].
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ne rzeczy trzeba w tekście uściślić (co niekoniecznie znaczy dopowiedzieć), poprawić.
Autor przekładu stwierdza, że „potrafi lepiej (niż inni tłumacze)”49. Warto jednak
zauważyć, że opinia czytelnika może być odmienna. Jerzy Czech w artykule Nowy
wspaniały przekład? zwraca uwagę na złożoność problemu ponownej translacji50.
W ostatnich latach popularnym argumentem dla powstawania nowych tłumaczeń
jest uwspółcześnianie tekstu. Czech jednak obawia się zubażania języka i destrukcji
kultury przez ignorancję wobec tradycji. To też jest największy zarzut, jaki można
postawić wobec tłumaczenia Szuby, który przesadnie depoetyzuje i uwspółcześnia
wiersze Mastersa. Nie można jednak zaprzeczyć zarzutom Jarniewicza wobec Sprusińskiego, który – przeciwnie – zbytecznie poetyzuje lirykę. Przesada w żadną stronę
nie jest dobra, ponieważ zniekształca styl tekstu i autora. Natomiast kryteria oceny
są na tyle niejednoznaczne i płynne, że bezsprzecznie stwierdzić można jedynie ich
zależność od prywatnych preferencji odbiorcy.
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Summary
The selection of the proper word – problems of
translation based on examples of polish translations
of “Spoon River Anthology” by Edgar lEE Masters
The paper highlights different problems of translation connected with peculiarity of
languages and cultures. The author uses chosen fragments of three polish editions
of poems from Spoon River Anthology by Edgar Lee Masters prepared by different
translators to show how subtle differences may influence interpretations. Firstly the
topic of choosing equivalent is analysed and how synonyms, word order or sentence
construction differentiate the perception of author’s style and whole text. Secondly
language specifics and cultural context as integral parts of a poem are shown.
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Poetycka historiozofia słowa według
Cypriana Norwida
Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Łódzkiego

I
Internetowy słownik języka Cypriana Norwida, cały czas opracowywany i na bieżąco
uzupełniany przez badaczy z Uniwersytetu Warszawskiego, odnotowuje, że leksem
„słowo” został użyty przez autora Quidama 1519 razy: 565 w poezji i 954 w prozie.
Autorzy słownika wyróżniają cztery kręgi znaczeniowe, w których dany wyraz funkcjonuje na kartach twórczości Norwida, a jest to między innymi słowo rozumiane
jako ‘wypowiedź, mowa, język’ oraz, występujące mniej więcej o połowę rzadziej,
znaczenie najbliższe potocznemu, czyli ‘wyraz, wyrażenie’1. Dla porównania, z leksemów zbliżonych semantycznie do omawianego poeta korzysta wyraźnie rzadziej:
„język’” zostaje przez Norwida użyty 347 razy, natomiast „wyraz” tylko 254.
Czym zatem wytłumaczyć tak bogatą dystrybucję leksemu „słowo” w wierszach
i w prozie poetyckiej czwartego wieszcza? Wynika ona z nieustannego, pojawiającego się na przestrzeni lat zainteresowania Norwida tym, co stanowi kwintesencję,
budulec artyzmu poetyckiego, czyli właśnie słowem. Najkrócej zostało ono wyrażone w wygłosowym wersie pierwszego wiersza z cyklu Vade-mecum – rolą poezji, nie
jedyną, ale najważniejszą, jest „odpowiednie dać rzeczy słowo”. Ten bodaj najbardziej rozpoznawalny Norwidowski ustęp stanowi poetyckie credo artysty, ujmując
jednocześnie w lapidarnej formie trudność tworzenia dobrej poezji: takiej, która
czyniłaby zadość często skomplikowanym stanom duchowym, których ograniczony
formami język nie jest nigdy w stanie wyrazić w pełni. Jadwiga Puzynina na długo
przed powstaniem internetowego słownika języka Cypriana Norwida zauważyła,
że rzeczywiście – licznie występujące w twórczości poety „słowo” najistotniejsze
znaczenie niesie, gdy odnieść je do tradycji chrześcijańskiej, do biblijnego logosu2.
To właśnie ten kontekst stanowi najbogatsze źródło interpretacji definicji słowa
w ujęciu Norwidowskim.
1
2
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Zainteresowanie Norwida słowem nie kończy się jednak na określeniu jego przydatności w służbie poezji. Przeczuwa on bowiem, że słowo jest czymś więcej niż tylko
nośnikiem znaczenia. Słowo jest odrębnym bytem, stworzonym przez siłę wyższą na
równi z człowiekiem i jest mu niejako oddane we władanie. W licznych utworach poetyckich, przede wszystkim w poemacie Rzecz o wolności słowa oraz we fragmentach
wierszy rozproszonych na przestrzeni lat, Norwid tworzy oddzielną filozofię słowa,
doszukując się jego pochodzenia, śledząc transformacje, jakie przechodziło przez szereg wieków, a także zauważając, jaką rolę pełni słowo w życiu ludzi mu współczesnych. Daleki jest przy tym od wyprowadzania teorii ściśle językoznawczych – słowo
jako element systemu komunikacji interesuje go bowiem najmniej. W niniejszym
artykule spróbujemy jak najdokładniej scharakteryzować tak rozumiane przez Norwida Słowo, korzystając przy tym z analizy twórczości artystycznej poety oraz umieścić jego językoznawczy zamysł na tle ówczesnych trendów naukowych.
II
Zanim przystąpimy do analizy teorii filozoficznej, jaką buduje Norwid wokół pojęcia „słowo”, poświęćmy chwilę uwagi temu, bez czego słowo nie mogłoby zaistnieć
– jego warstwie formalnej. Truizmem jest stwierdzenie, że słowo składa się z liter.
Litery jednak, jako najmniejsze cząstki graficzne języka, nie pozostają poza kręgiem
zainteresowań poety. W ich kształcie, kroju, wypukłościach i krągłościach doszukuje
się on sensu wybiegającego poza jedynie graficzny odpowiednik dźwięku, głoski.
W dość wczesnym, bo napisanym w 1851 roku liryku zatytułowanym Częstochowskie wiersze, podmiot liryczny stylizowany na wiejskiego parobka w ten oto sposób uczy się rozpoznawania liter:
Uczę się też czytania
I wiem, że O jak bania,
Lub jak koło u woza,
Że A jak szczyt u chaty,
Że I jak gibka łoza,
Że E jak dziad szczerbaty,
Że U jak wół rogaty
Albo jak przewrócona
Dua, gdy wyprężona…3

Przedstawione porównania są skonstruowane na prostej zasadzie, kojarzącej znak
graficzny, jego kształt, z podobnymi elementami otaczającej rzeczywistości – w tym
przypadku są to realia wiejskie, adekwatne do wykreowanego w wierszu podmiotu
lirycznego. Na poziomie świata przedstawionego takie zestawienie ma głównie cele
dydaktyczne (ułatwiające naukę czytania), ale być może kryje się za nim także przeświadczenie o tym, że geneza wyglądu liter składających się w słowa ma swoje źródło
3

C. Norwid, Częstochowskie wiersze, [w:] idem, Pisma wszystkie, t. 1, oprac. J. W. Gomulicki,
Warszawa 1971, s. 143.
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w ludzkim zmyśle obserwacji otaczającego świata i próbie odwzorowania go w systemie graficznym języka. Wykreowanie podmiotu lirycznego na wiejskiego parobka, kierującego się prostą, ludową mądrością, jeszcze bardziej uwypukla wrodzony,
przynależący do sfery czucia, nie intelektu, odruch odnajdywania nawet najmniej
logicznych analogii między światem zewnętrznym a jego językowym obrazem.
Dużo lepiej wyjaśnia to Norwid w rozprawie Słowo i litera, w której pisze, że „litera […] jest to łącznik pomiędzy psychiczną akcją a widzeniem”4. Co więcej, rozszerza
pojęcie litery jako elementu alfabetu, twierdząc, że literą jest wszystko to, co bezpośrednio działa na nasze zmysły: nuty i rytm oddziałujące na słuch, pismo, którym
karmi się wzrok, plastyka, poznawana przez człowieka za pomocą zmysłu dotyku czy
nawet bodźce smakowe odbierane podczas jedzenia5. Litera jest zatem formą, która
łączy twory niematerialne, niemierzalne fizycznie, tak aby stały się dostępne człowiekowi ograniczonemu w poznawaniu świata przez pięć zmysłów. Jak pisze Włodzimierz Toruń, analizujący rozprawkę Norwida, litery, a co za tym idzie także słowa,
„istnieją dla człowieka o tyle, o ile są w zasięgu jego percepcji”6.
Połączenie litery jako budulca słowa z właściwościami metafizycznymi najpełniej
wyraża Norwid w Rzeczy o wolności słowa, pisząc:
Pierwszą widzim literę… z harmonii stworzenia,
Ogromne A! podziwu świata i sumienia!
Litera wcale nie jest, jak tuszy niektóry,
Czymś dowolnym, co nie ma swej architektury,
Ani uzasadnionym na pierwiastku wiecznym.
Stara jak słowo: ona — czyni je statecznym7.

Przy okazji powyższego fragmentu należy podkreślić nierozerwalność litery i słowa. W rozumieniu Norwida jedno nie istnieje bez drugiego, a ponadto każde z nich
ma wspólne źródło (o którym będzie wspomniane w dalszej części artykułu). Przywołana przez poetę litera A wprowadza nowy kontekst interpretacyjny poetyckiego
rozumienia słowa. Historiozofia Norwida, nie tylko ta związana ze słowem, wyrasta
z korzeni chrześcijańskich zapisanych w Biblii. Pierwsza litera alfabetu, zdaniem niektórych interpretatorów, ewokuje dla poety skojarzenia z boską kreacją, z samym
początkiem świata stworzonego przez biblijnego stwórcę, który, cytując Genesis, „na
początku stworzył niebo i ziemię”. Co więcej, także pierwsze słowa Ewangelii według
świętego Jana, „na początku było Słowo”, odnajdują wyraźną paralelę w twórczości
autora Vade-mecum.8 Juliusz Wiktor Gomulicki w objaśnieniach do tekstu Rzeczy
4
5
6
7
8
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C. Norwid, Słowo i litera w: Idem, Pisma wszystkie, t. 6, oprac. J. W. Gomulicki, Warszawa 1971, s. 322.
Por. ibidem, s. 323.
W. Toruń, Wokół Norwidowej koncepcji słowa, Lublin 2003, s. 120.
C. Norwid, Rzecz o wolności słowa, [w:] idem, Pisma wszystkie, t. 3, oprac. J. W. Gomulicki,
Warszawa 1971, s. 572.
Jak pisze Piotr Chlebowski: „Ogromne A! z Rzeczy o wolności słowa odwołuje nas […] do arche
świata […]do pierwszej wypowiedzi Boga-Stwórcy. […] W tym symbolicznym obrazie Alfy – znaku
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o wolności słowa, formułuje hipotezę, jakoby litera A w powyższym fragmencie nawiązywała do tęczy – symbolu przymierza człowieka z Bogiem. Zauważa przy tym,
że pierwszą literę alfabetu wywodził Norwid we wcześniejszym Słowie i literze z trójkątnego kształtu piramidy9. Wszystkie te interpretacje nie wykluczają się, znajdując
punkt styczny w stwierdzeniu, że litera, a co za tym idzie słowo, jest czymś danym
człowiekowi odgórnie, a nie wypływa z jego innowacyjności czy kreacyjnych zdolności, nieporównywalnie mniejszych niż te, którymi dysponował biblijny Stwórca.
III
Rzecz o wolności słowa to poetycki traktat filozoficzny napisany przez Norwida w 1869
roku w Paryżu. Rok wcześniej poeta wygłosił w paryskim towarzystwie naukowym Société de Philologie wykład, którego tezy obudował poetycką oprawą. Słuchacze, głównie
polska emigracja, Rzecz… przyjęli z wielkim entuzjazmem i, zorganizowawszy zbiórkę
pieniędzy, przyczynili się do opublikowania jej drukiem w pięciuset egzemplarzach10.
Już samo określenie genologiczne utworu – poetycki traktat filozoficzny – wskazuje na swoiste pomieszanie rejestrów stylistycznych, którymi operuje Norwid, by
uzyskać odpowiedź na postawione we wstępie Rzeczy… pytania, brzmiące: jak słowo
zaznaczało przez wieki swoją obecność w życiu duchowym ludzkości, skąd zostało
wywiedzione oraz jak objawiało się różnorodnie modyfikowane w sztuce, a przede
wszystkim w literaturze? Współczesny czytelnik może wpaść w pułapkę, odczytując
zawartą w tytule poematu „wolność słowa” w sposób, w jaki jest ona rozumiana dzisiaj. Norwidowi nie chodzi oczywiście o wolność słowa jako instytucjonalnie, prawnie zapewnioną swobodę wyrażania poglądów. Wolność słowa w jego poemacie jest
wolnością jego samego jako odrębnego bytu, nie wolnością jego użytkownika11.
W tym samym wstępie zwerbalizowane zostały tezy, które w toku poematu Norwid będzie próbował na swój poetycki sposób udowodnić:
Słowa nie wywiódł człowiek ze siebie sam – ale słowo było z człowieka wywołane i dlatego dwie przyczyny tam uczestniczyły: jedna – w sumieniu człowieka, druga – w harmonii praw stworzenia.
A skoro tak wybrzmiewać poczęło słowo, napotkało jeszcze harmonię-form otaczających wyobraźnię mówiącego, czyli literę. Miało przeto od razu swój wewnętrzny stan
bytu i swoje zewnętrzne obudowanie literą12.

9
10
11

12

Przedwiecznego – skupia Norwid całą prawdę o doskonałości i wielkości stwórczego aktu i samego
Stwórcy. W ten sposób też uwypukla wymiar transcendentalny litery”. P. Chlebowski, Cypriana
Norwida „Rzecz o wolności słowa”. Ku epopei chrześcijanskiej, Lublin 2000, ss. 145‒146.
C. Norwid, Pisma wybrane, t. 2, oprac. J.W. Gomulicki, Warszawa 1968, s. 457.
Szczegóły dotyczące okoliczności powstania poematu opisuje Zbigniew Sudolski w: Z. Sudolski,
Norwid. Opowieść biograficzna, Warszawa 2003, s. 463.
Aby odróżnić te dwa pojęcia, poeta stosuje opozycję: „To, co nazywają wolnością-słowa, jest dotąd
wolnością-mówienia: la liberté de dire… Zmięszanie tych dwóch pojęć pochodzi z małej znajomości
Słowa”. C. Norwid, Rzecz…, s. 559.
C. Norwid, Rzecz o wolności…, s. 559.
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Pierwsza z nich zakłada, że słowo nie jest dziełem samego człowieka, a zaistniało w rzeczywistości tylko przy jego współudziale. Jest ono nieodłączną właściwością człowieka
nadaną mu, jak można się domyślać, przez Boga-Stwórcę, zostało z niego „wywołane”13.
Druga połowa dziewiętnastego wieku to czas, gdy nauka, w tym językoznawstwo,
dostosowywała swoje narzędzia badawcze do wypracowanych przez Darwina teorii
ewolucyjnych. Norwid dość brutalnie dyskwalifikuje idee Darwina, pisząc wprost:
„Żart wywinąć z doktryny tak wielce misternéj/ I tyle kosztującej prac, byłby żart
mierny…”14. Lingwistyka historyczno-porównawcza, z Augustem Schleicherem oraz
późniejszymi lipskimi młodogramatykami na czele, korzystała z metod postulowanych przez nauki biologiczne, wedle których język „jest fizjologiczną funkcją organizmu biologicznego reprezentującego odpowiednio wysoki szczebel ewolucji”15.
Norwid stoi zatem w wyraźnej opozycji do ówczesnych mu trendów naukowych,
reprezentując tradycyjne, kreacjonistyczne podejście do zagadnień genezy języka.
Proces „wywoływania” wiąże go ściśle z boskim aktem stworzenia, jednak, jak uważają niektórzy interpretatorzy poety, język nie był nadany człowiekowi wraz z duchem
i ciałem, lecz został wpisany w proces stwarzania – człowiek od samego początku
„miał” w sobie słowo, jednak aby móc je uzewnętrznić, potrzebna była kolejna boska interwencja16. Spór przedstawicieli dwóch sprzecznych teorii o źródłach języka
był żywy na długo przed Norwidem, czego obrazem mogą być fragmenty wykładu
Adama Mickiewicza17.
Druga postawiona przez Norwida teza również stoi w sprzeczności z naukowym
podejściem gramatyków ze szkoły historyczno-porównawczej, uwzględniając duchowy wymiar słowa. W jego koncepcji miałoby zatem słowo charakter dwoisty: z jednej
strony znajdowałoby swoje źródło w ludzkim sumieniu (przez co od samego początku wiązałoby się z etyką, z mocą czynienia dobra i zła), z drugiej zaś wpisywałoby się
w idealny, harmonijny obraz stworzonego przez Boga świata, będąc częścią boskiego
planu. W skrócie można powiedzieć, że Norwidowska definicja słowa podkreśla jego
dwie różne natury: ludzką i boską. Co więcej, taką samą dwoistością charakteryzuje
13

14
15
16
17
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Henryk Siewierski zwraca uwagę: „U Norwida […] nie da się rozdzielić pojęcia słowa jako aktu językowego od Słowa rozumianego jako akt Boskiej kreacji rodzaju ludzkiego; geneza słowa jako aktu językowego jest według poety złączona w sposób nierozdzielny z aktem stworzenia człowieka, który to akt,
ponieważ jest aktem stworzenia na obraz i podobieństwo Kreatora, jest też objawieniem człowiekowi
tego Słowa, „przez które wszystko się stało”. H. Siewierski, „Architektura słowa”. Wokół Norwidowskiej
teorii i praktyki słowa, [w:] Idem, „Architektura słowa” i inne szkice o Norwidzie, Kraków 2012, s. 82.
C. Norwid, Rzecz o wolności…, s 567.
A. Heinz, Dzieje językoznawstwa w zarysie, Warszawa 1983, s. 161.
Por. W. Toruń, Wokół Norwidowej koncepcji…, s. 180.
„Szkoła tradycjonalistyczna uważa języki za dar objawienia; sądzi ona, że słowo pierwotne zostało człowiekowi objawione, a później rozwijało się pod nieustannym wpływem objawienia. Szkoła indywidualistyczna głosi, że człowiek wyrobił mowę sam z siebie, ćwiczeniem swych organów. Przypuszcza ona,
że języki poczynają się od słów wyrażających potrzeby życiowe i przedmioty zmysłowe i wznoszą się
do pojęć oderwanych, gdy natomiast szkoła tradycjonalistyczna rozpoczyna od pierwiastka boskiego.
Sprawa ta nie jest jeszcze rozstrzygnięta”. A. Mickiewicz, Literatura słowiańska. Wykład pierwszy, [w:]
idem, Dzieła, t. 8, oprac. J. Maślanka, Warszawa 1997, ss. 84‒85.
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się według poety człowiek, który tworzy harmonijną, prawdziwą całość, tylko wtedy, gdy oglądany, badany jest globalnie, bez ignorowania zawartego w nim implicite
pierwiastka boskiego.
Nie inaczej jest z Człowiekiem: gdy nań kto poziera,
Jak on jest, i purpurę mu królewską zdziera,
Oglądając go lichym od stopy do powiek,
Jak pyłu garść rwanego wiatrem…
…cóż… tam… człowiek?!
Ale pył ów, odniesion harmonii stworzenia,
Kiedy atomem swoim w gwiazdę się zamienia,
I wielka rzecz stąd rośnie : co godzina, co wiek,
Co Era — to mówimy wtedy:
…oto Człowiek!18

Poprzez użycie kryptocytatu z Ewangelii świętego Jana (Ecce homo) kieruje myśli czytelnika w stronę Chrystusa, nowotestamentowego Logos, łączącego w jednej postaci Boga
i człowieka. Tym samym mnożą się konteksty, w których można odczytywać Norwidowskie słowo (Słowo?), zawsze jednak pozostaje ono niejednorodne, niemonolityczne.
Warto w tym miejscu zaznaczyć, że Norwid nie jest oryginalny, jeśli chodzi o dualistyczne rozpoznanie struktury słowa. Swoimi teoriami sięga do idei wykształconych kilkanaście lat przed nim na łonie romantyzmu genezyjskiego i mesjanistycznego. O niejednorodności słowa, które łączy w sobie pierwiastki duchowe i ludzkie
pisał przed Norwidem chociażby wcześniej wspominany Mickiewicz19.
Powinowactwa Norwidowskiej teorii słowa z romantyzmem na tym jednak się
kończą. Norwid, znany jako zaciekły krytyk koncepcji mesjanistycznych czy także
słowianofilskich (których głosicielem był autor Pana Tadeusza, i to głównie wobec
niego skierowane było ostrze krytyki), sprzeciwiał się także romantycznemu słowu
natchnionemu, za którym idzie natchniony czyn20. Inspirowane poezją zaangażowaną zrywy zbrojne takie jak Wiosna Ludów w 1848 roku oceniał Norwid stanowczo
jako wsteczne, hamujące historyczny postęp. Czyn łączył się w jego rozumieniu z codziennością – z pracą, ale także z twórczością artystyczną.

18
19

20

C. Norwid, Rzecz o wolności…, s 564.
„Niech mi kto pokaże w jakimkolwiek dziele filozoficznym czy teologicznym określenie słowa dorównujące temu, jakie przed trzydziestu lat dał myśliciel polski [Stanisław] Potocki. Nie mam pod
ręką pism Potockiego, ale przypominam sobie doskonale ich treść: «Słowo jest to kula złożona
z dwóch półkul, z których jedna jest niewidoma, a druga ziemska». Jest to dusza i ciało, cały człowiek. […] Słowo więc to ciało i duch stopione razem ogniwem boskim przebywającym w człowieku”. A. Mickiewicz, Literatura słowiańska. Wykład VII, [w:] idem, Dzieła, t. 11, oprac. J. Maślanka,
Warszawa 1998, ss. 77‒78.
A. Walicki, Cyprian Norwid: trzy wątki myśli, [w:] idem, Filozofia polskiego romantyzmu, Kraków
2009, ss. 476‒477.
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IV
Jak jednak w praktyce, w codziennym użyciu objawiało się według Norwida słowo?
W Rzeczy o wolności słowa rozróżnia trzy sposoby, trzy płaszczyzny pragmatyczne, na
jakich można zaobserwować emanację słowa: monolog, dialog i apolog oraz tajemniczy „chór obrzędowy”21.
W powyższym wyliczeniu zawarte jest także wartościowanie. Monolog, według
Norwida, to nie wypowiedź tylko jednego podmiotu – w pojęciu poety każda wypowiedź ma swojego adresata, a w przypadku potocznie rozumianego monologu,
adresatem wypowiedzi jest jednocześnie jej nadawca. Monolog można bowiem zaobserwować współcześnie jedynie wśród indyjskich pustelników, co skłania do definiowania go za Norwidem jako buddyjskiej lub hinduskiej mantry, powtarzanym
regularnie, czy to w myślach, czy na głos, sylabom i słowom.
Dialog, jako drugi sposób objawiania się słowa, został opatrzony przez poetę dookreśleniem „rozmawianie podobieństwami”, co zakłada zrozumiałą przez wszystkie strony komunikację, korzystanie ze wspólnego, jednolicie rozumianego kodu.
W współczesnym autorowi świecie nastąpiła znaczna dewaluacja słowa jako narzędzia komunikacji. Polifonia dźwięków i sensów doprowadziła do zatarcia się pierwotnych znaczeń i tym samym do pustosłowia. Jednym ze skutków takiego stanu rzeczy stała się deprecjacja milczenia, które, wedle Norwida, podobnie jak słowo niesie
znaczenie – przede wszystkim w literaturze, gdzie milczenie jest najsilniejszą „z figur
wymowy”. Charakter dialogowy języka stanowi ponadto jeden z fundamentów poglądów Norwida, wykluczającego wypowiedzi monadyczne, oderwane od kontekstów. Każde użycie słowa staje się współuczestnictwem w odwiecznym wielogłosie,
polegającym na nakładaniu się na siebie nowych znaczeń, zależnych od okoliczności,
w których zaistnieją22.
Z powyższym ściśle wiążę się trzecia, najtrudniejsza droga, którą słowo dociera do
rzeczywistości. Pod pojęciem „chóru obrzędowego” rozumie Norwid najbardziej dojrzały sposób realizacji słowa w wyniku działania całej ludzkości, zbiorowości, której
język wywyższony do sfery sacrum, tworzy ponadczasową harmonię – jest przekaźnikiem tradycji oraz historii pojmowanej jako następujące po sobie epoki, z których
każda niejako dopowiada to, co poprzednia przemilczała23. Dla poety jest to przede
21
22

23
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C. Norwid, Rzecz o wolności…, ss. 559‒560.
Warto jednak zauważyć, że Norwid stawia dość wysokie wymagania okolicznościom dialogu.
„Prawdziwy dialog, nie zaś »gadanie« czy »gwar«, dochodzi [jedynie – przyp. T. B.] wówczas do
skutku, gdy partnerzy zdołają dostrzec wzajemnie siebie jako dwa centra świadomości, dwa podmioty, które różnicuje odmienność perspektyw, łączy zaś wspólna intencja poznawcza. Gadanie – to
zatracenie podmiotowego charakteru wypowiedzi i znaczeń publicznie ważnych. Gwar – to odcięcie
się od dramatycznych związków z rozmówcą, postawa społecznego autyzmu”. Z. Łapiński, Norwid,
Kraków 1971, s. 10.
„… to, co było przemilczeniem całego umysłowego ogółu jednej Epoki, stawa się wygłosem literatury Epoki drugiej następnego wieku, a co ta przemilcza, wygłosi jeszcze następny, swoje znowu dla
trzeciego przemilczenie ze sobą wnosząc”. C. Norwid, Milczenie, [w:] idem, Pisma wszystkie, t. 6,
oprac. J. W. Gomulicki, Warszawa 1971, s. 244.
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wszystkim słowo poetyckie, jednak nie tylko to użyte w służbie literatury. Pamiętając,
jak rozlegle traktował słowo autor Quidama, należy rozszerzyć słowo poetyckie na
wszystkie domeny aktywności artystycznej człowieka, wszystko to, co kryje się pod
stwierdzeniem „poszukiwanie piękna”. W ten sposób poeta doszukuje się początku
tego wielowiekowego chóru Ludzkości już u ludzi pierwotnych, spod rąk których
wyszły dzieła nie pełniące funkcji użytkowych, lecz estetyczne – prymitywna biżuteria czy malunki naskalne24.
V
W ten sposób zarysowana poetycka historiozofia słowa plasuje Norwida w kręgu lingwistycznych tradycjonalistów spod znaku heglowskiego idealizmu, wyznawanego
przez czołowych twórców literatury romantycznej. Jego teorie językowe skazane były
na niezrozumienie w dobie panującego darwinizmu i biologizmu, który przeniknął
także na grunt badań o języku. I chociaż przełom antypozytywistyczny niejako zdyskredytował przystawianie szablonów nauk przyrodniczych do nauk humanistycznych,
to językoznawstwo, jako dziedzina znajdująca swe miejsce na pograniczu jednych
i drugich, odrzuca kreacjonistyczne poglądy na pochodzenie języka, skłaniając się
ku metodom ewolucyjnym – doszukującym się wspólnego przodka ludzkiej mowy
w prajęzykach czy w tak zwanym języku Adamowym. Na tym tle Norwidowskie tezy
o chrześcijańskich źródłach słowa brzmią niejako jak głos wołającego na puszczy, czyniąc go tym samym jednym z ostatnich piewców kreacjonizmu językowego.
Nie należy jednak zapominać, że Norwid nie był językoznawcą, jakkolwiek zagadnienia teorii mowy wyraźnie go pasjonowały. Jego utwory mają wartość przede
wszystkim poetycką – i chociaż w niektórych fragmentach można doszukać się partii
ściśle dyskursywnych, zbliżonych stylistycznie do naukowego wywodu, to siła Norwidowskiego przekazu kryje się wciąż w wykreowanym świecie wyobraźni poetyckiej.
Analiza wierszy i poematów, w których porusza on kwestie języka, daje sposobność
do poznania artystycznego warsztatu poety – stosunku twórcy do narzędzia, którym
się posługuje. A przecież takim narzędziem dla poezji jest właśnie słowo.
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Summary
A Poetical Historiosophy of the Word in Cyprian
Norwid’s Works
The author of this paper describes the various ways of distributing a lexeme ʻword’ in
the poems and the critical essays by Cyprian Norwid, a Polish Romantic period poet.
The statistics of this lexeme in the Norwid’s works are the basis for the analysis of
several concepts concerning the individual semantics of ʻwordʼ and a the specifics of
its genesis. The author exposes the traditional approach of Norwid’s concepts, deeply
embedded in Christian philosophy, which stay in opposition to the language theories
of nineteenth century, especially these of comparative linguistics grown from Darwin’s theory of evolution.
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Czy to autor pisze słowa, czy
słowa „piszą” autora? Rzecz
o autotematyzmie Wiktora Pielewina
Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego
Postmodernizm, który zdefiniować można jako szczególny stan świadomości przejawiający się jednocześnie na gruncie wielu dziedzin (sztuka, literatura, filozofia...), rodzi
się w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Owa „kategoria duchowa”1 i zarazem
„sztuka działania”2 stanowi (w najogólniejszym ujęciu) reakcję na rozczarowanie nowoczesnością, czasem wielkich narracji, a także swoistą odpowiedź na wyczerpanie się
postulatów modernistycznych. Chociaż samo określenie „postmodernizm” sięga korzeniami nawet XIX wieku3, na gruncie literackim, a więc najistotniejszym dla analizy
twórczości Wiktora Pielewina, współczesnego rosyjskiego prozaika, zostało ono użyte
po raz pierwszy w 1959 roku przez amerykańskiego krytyka Irvinga Howe’a. Kategoria ta miała za zadanie odróżniać „inną” literaturę, która nie mieściła się w pojęciu
„modernizmu”4, i która narodziła się w rzeczywistości aksjologicznej niepewności amerykańskiego społeczeństwa czasów postindustrialnych. Ów chłonny termin, „pojęcie-worek”5, okazał się być jednak nadzwyczaj pojemny („współcześnie »wszystko« jest
– lub może być – postmodernizmem”6, podkreśla Maciej Świerkocki) i, dzięki swojej
immanentnej elastyczności, doskonale charakteryzował niezwykle różnorodną twórczość (także m.in. literaturę „realizmu magicznego” czy nouveau roman7).
Autorzy literatury postmodernistycznej, do których grona należy niewątpliwie
Pielewin8, nigdy nie sformułowali konkretnego manifestu pisarskiego (w przeciwień1
2
3
4
5
6
7
8

U. Eco, Dopiski na marginesie „Imienia róży”, [w:] idem, Imię róży, tłum. A. Szymanowski, Warszawa
1987, s. 617.
Ibidem.
Tak określał swoją sztukę angielski malarz John Chapman (1873). Por. B. Baran, Postmodernizm
literacki, [w:] idem, Postmodernizm, Kraków 1992, ss. 138‒139.
M. Świerkocki, Literatura postmodernistyczna, czyli nadmiar, [w:] Idem, Postmodernizm. Paradygmat
nowej kultury, Łódź 1997, s. 62.
Ibidem, s. 63.
Ibidem, s. 67.
Ibidem, s. 63.
Pojemność i ogromna wieloznaczność terminu „postmodernizm” oznacza bowiem również jego
przełamywanie ograniczeń natury geograficznej i brak jasno zdefiniowanych granic – lista pisarzy
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stwie do swoich poprzedników – modernistów). Jednakże, mimo gloryfikacji niestałości i indywidualizmu, łączyła ich chęć wymiany paradygmatu literackiego, stąd
zgodnie głoszone, niepokojące hasła kryzysu literackich konwencji oraz wyczerpania
się i zmierzchu klasycznego dzieła. Atak na konwencjonalną literaturę, jej prostoduszny mimetyzm i zbyt wygórowane, totalne aspiracje, oraz akcentowanie momentu wielkiej dezintegracji (tak społecznej, jak i kulturowej) sprawia, iż redagowanym
przez postmodernistów utworom można przypisać konkretne własności.
Dzieło postmoderny to dzieło zaskakująco nowatorskie, świadomie eklektyczne,
odpowiadające postępującej homogenizacji sztuki i kultury, które nadzwyczaj chętnie czerpie z „gatunków pop, jak western, science-fiction, porno czy powieść kryminalna”9 i nierzadko serwuje to, co już znane, w „nowym, pożądanym przez masy
opakowaniu”10. Tak charakteryzowana twórczość literacka z niezwykłym zapałem
sięga również po motywy autotematyczne, powieść staje się więc metajęzykową grą,
metapowieścią, która zwraca się do samej siebie i opowiada swoją własną historię bycia pisaną, czytaną i interpretowaną. Skupione na własnej tekstualności dzieło lubuje
się ponadto w literackich odwołaniach, aluzjach, parafrazach, trawestacji, naśladownictwie czy nawet plagiatowaniu. Współczesne „książki pisze się, [...] wykorzystując
inne książki i inne książki o innych książkach”11, tłumaczy Eco, a owa rozwinięta
sieć wzajemnych zapożyczeń sięga tak głęboko, iż – jak ze zdrową dozą autoironii
diagnozuje sam Pielewin – „przedmiotem cytowania stają się poprzednie [...] cytaty”12. Właśnie dlatego literaturę postmoderny, tekst przemontowany, Świerkocki
przyrównuje do „wielkiej przechowalni”13 tradycyjnych stylów, znanych gatunków,
skostniałych motywów i struktur, która dodatkowo bezwstydnie wykorzystuje „[parodystyczne reminiscencje] z klasyków”14. Nie ma już twórczości niewinnej, czystej,
nieuwarunkowanej – zamiast tego są jedynie kolejne poziomy interpretacji: wszystko
przecież już było, a więc wszystko się do czegoś odnosi, a każdy znak, zdanie, tekst,
niczym „wypowiedź do drugiej potęgi”15, powiązany jest z innymi.

9
10
11
12

13
14
15
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postmodernistycznych jest więc cały czas otwarta. Mimo iż literacki postmodernizm narodził się
„pod znacznym wpływem postindustrialnej i najbardziej umasowionej na świecie cywilizacji amerykańskiej”, jako prąd sięga zdecydowanie szerzej (zarówno w czasie jak i w przestrzeni) i znakomicie
opisuje sztukę uprawianą choćby przez K. Vonneguta, J. Kosińskiego, V. Nabokova, czy właśnie
Pielewina, Zob. więcej: B. Baran, op. cit., s. 163.
M. Świerkocki, op. cit., s. 63.
Ibidem, s. 65.
U. Eco, op. cit., s. 610.
W. Pielewin, Empire V, tłum. E. Rojewska-Olejarczuk, Warszawa 2008, s. 292. Autor, jak przystało
na prawdziwie postmodernistycznego autora, ironicznie ocenia także i sam postmodernizm oraz
własną twórczość. Więcej na temat twórczej maniery i aspiracji autora zob. np.: L. Kropywiansky,
Victor Pelevin, „BOMB Magazine” 2002, nr 79, [on-line] http://bombsite.com/issues/79/articles
/2481 [06.05.14].
Ibidem, s. 72.
A. Wołodźko-Butkiewicz, Od pieriestrojki do laboratoriów netliteratury: przemiany we współczesnej
prozie rosyjskiej, Warszawa 2004, s. 248.
U. Eco, op. cit., s. 618.
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Autotematyczna orientacja Pielewina, wyraźnie widoczna w jego twórczości16,
osiąga swoje apogeum w ostatniej na polskim rynku powieści, zaopatrzonej w enigmatyczny, jednoliterowy tytuł. Utwór T, stanowiący zwieńczenie sygnalizowanych już
we wcześniejszych powieściach zwrotów w stronę autoanalizy, zadebiutował na arenie
literackiej w 2009 roku (w Polsce – 2012). W powieści, będącej przykładem typowo
postmodernistycznego dzieła o sobie samym, Pielewin równolegle prowadzi zarówno
pełną szybkich zwrotów akcji fabularną narrację, jak i wnikliwą semantyczną analizę.
Różnice między bohaterem, narratorem i autorem zostają zatarte, a ich role zmiksowane („jest pan bohaterem, który uważa się za [...] autora. Ale książka ma prawdziwego
autora, który wymyśla pana samego”17). Również czytelnik zostaje wciągnięty w przestrzeń powieści („gdzie tu jest czytelnik? Oczywiście wszędzie”18) i zajmuje pozycję
analogiczną do głównego bohatera; on także co rusz zaskakiwany jest nieoczekiwanymi zwrotami akcji, które rozgrywają się jednocześnie na kilku poziomach.
Głównym bohaterem powieści jest tytułowy T., hrabia, którego charakterystyka, choć plastyczna („młody czarnobrody mężczyzna w długiej białej koszuli bez
kołnierzyka”19), pozostawia jednocześnie wiele niedomówień. Prezentacja protagonisty jest bowiem enigmatyczna i rodzi więcej pytań niż odpowiedzi („Jestem hrabia
T. [...]”20 – przedstawia się dumnie bohater; „a co to jest „hrabia T.?”21 – dopytują
się zaś jego rozmówcy). Podobnie zagubiony jest i czytelnik, który wmanewrowany
w powieściowe uniwersum, również próbuje rozwikłać zagadkową tożsamość tytułowej postaci. Sytuację skonfundowanego odbiorcy pogłębia fakt, iż także sam bohater
ma o sobie samym bardzo niewielką wiedzę („pamięć, osobowość – to także jest
jak chmury... Choćby na przykład ja”22), a w dodatku na skutek traumatycznego
wypadku cierpi na amnezję („Ja... Ja? Dlaczego nic nie pamiętam? Jestem kontuzjowany”23). Prześladowany przez zaniki pamięci i zagubiony w niepewnym świecie
bohater konstruuje swój szczątkowy obraz ze strzępów zasłyszanych rozmów i plotek
rodem z brukowych wydawnictw. T. jest bowiem osobowością par exellence medialną
– gazety i czasopisma z ochotą „[relacjonują] jego wyczyny”24 i to właśnie one nadały
mu pseudonim, który stopniowo zaczyna zastępować imię czy nazwisko. Zbierając
pogłoski na swój temat właśnie z owych źródeł wątpliwej jakości („piszą o tym w »Petersburskich Drzazgach«, [...] to tylko głupie plotki”25), bohater dowiaduje się, iż
zmierza do – równie tajemniczej jak on sam – Pustelni Optyńskiej. Znajomość miejsca docelowego podróży nie rozwiewa jednak atmosfery wątpliwości i niepokoju,
16
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Por. np. W. Pielewin, Empire V, tłum. E. Rojewska-Olejarczuk, Warszawa 2008, s. 95.
Ibidem, s. 396.
Ibidem, s. 318.
Ibidem, s. 17.
Ibidem, s. 20.
Ibidem.
Ibidem, s. 18.
Ibidem.
Ibidem, s. 10.
Ibidem, ss. 12‒13.
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nie następuje również znacząca poprawa położenia protagonisty – T. nie ma bowiem
pojęcia, w jakim kierunku winien zmierzać ani nawet z jakiej mapy korzystać, a samo
określenie „Pustelnia Optyńska” wydaje mu się jedynie pustą nazwą.
Pielewin przedstawia czytelnikom postać na rozdrożu, bohatera w drodze, który
odbywa pełną niesamowitych zdarzeń podróż – zarówno w sensie fizycznego przemierzania przestrzeni, jak i w znaczeniu duchowym. Hrabia z mozołem przemierza
więc obfitującą w fantastyczne przygody trasę, próbując jednocześnie rozwikłać odwieczne zagadki rzeczywistości i przełamać bariery własnej niepamięci. T. wpisuje się
więc doskonale w Pielewinowski schemat bohatera zagubionego, niepewnego świata
i siebie samego („pierwszy raz widzę kogoś, kto domaga się dowodów, że jest żywym
człowiekiem”26 – wyśmiewa bohatera powieściowy antagonista Knopf ). Nietrudno
zauważyć, iż autor doskonale kreuje postać rozdartego bohatera, który mimo fragmentarycznego opisu wydaje się czytelnikowi zaskakująco autentyczny psychologicznie i wzbudza cały szereg dziwnie znajomych emocji.
Tragizm oraz dramaturgię potęguje fakt, iż T. dowiaduje się w pewnym momencie, że jest jedynie „bohaterem opowieści”27, a jego pewność co do własnego istnienia została sztucznie wykreowana przez tajemniczego stwórcę, autora owej historii.
Poczucie własnej egzystencji okazuje się być perfekcyjnym oszustwem, iluzją, której
źródeł należy szukać w pomysłach złośliwego kreatora. Pielewin wciąga czytelnika
w wielopoziomową grę, podobną do tej, którą stosował już wcześniej w utworze
Hełm grozy – akcentując drażniący paralelizm między rzeczywistością bohaterów
i uniwersum czytelnika, pisarz stara się zachwiać pozornie poukładanym i bezpiecznym światem tego ostatniego. T. przekonany jest o prawdziwości własnej egzystencji
aż do owego przełomowego momentu, granicznej chwili, kiedy napotyka na swojej drodze Ariela, zarozumiałego demiurga-uzurpatora. Diaboliczny, samozwańczy
stwórca („jam jest władca kosmosu i ojciec wieczności”28) przedstawia się bowiem
jako jego autor i konsekwentnie wprowadza zamęt w świadomości bohatera. Czytelnik natomiast doskonale wie, iż zarówno T., jak i Ariel i jego poplecznicy-współredaktorzy („ja jestem pańskim głównym twórcą ale większość tekstu piszą inni”29)
narodzili się przecież w wyobraźni autora-Pielewina i z zaciekawianiem obserwuje ich
dylematy, spory oraz desperackie próby wyrwania się spod władzy słowa pisanego.
Wraz z rozwojem akcji zaciekawienie zaczyna jednak stopniowo ustępować
miejsca egzystencjalnym niepokojom i drażniąco natrętnym pytaniom. Pielewin
doskonale wie, jak zarysować obraz bohatera, z którym czytelnik będzie mógł się
identyfikować – sytuacja hrabiego T. jest tak charakterystyczna i tragiczna właśnie
dlatego, iż został on brutalnie uświadomiony o swojej sztucznej genezie i bezcelowości własnej egzystencji („istnienie […] skąd panu przyszło do głowy, że ma ono
26
27
28
29
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Idem, T, tłum. E. Rojewska-Olejarczuk, Warszawa 2012, s. 139.
Ibidem, s. 93.
Ibidem, s. 206.
Ibidem, s. 97.
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jakiś cel?”30). Mimo oczywistych podobieństw i związków łączących T. z bohaterami poprzednich powieści Pielewina warto zauważyć, iż charakteryzuje go i wyróżnia
zupełnie nowa świadomość własnego bycia i jestestwa. Pisarz dokonuje krytycznego podsumowania swojej dotychczasowej twórczości i z pewną pobłażliwością charakteryzuje postaci opisywane w poprzednich utworach, ironizując, iż nie sposób
szukać prawdziwych emocji i głębi psychologicznej „w postaci, która nawet się
nie domyśla, że jest bohaterem”31. Wiedza, którą obdarzony został hrabia T., sprawia więc, iż wydaje się on znacznie dojrzalszy od protagonistów poprzednich powieści – Pielewin ewoluuje jako pisarz, kształtuje i doskonali swoje pióro, a wraz
z nim zmieniają się i jego bohaterowie.
Nowo nabyta, bolesna świadomość własnego położenia podkreśla dramatyczny
status bohatera, a jego przerażenie i rozgoryczenie wydają się być niepokojąco wręcz
autentyczne. Moment osiągnięcia samowiedzy i zrozumienia prawdziwej natury istnienia stanowi również symboliczną przemianę i koniec etapu bierności T. – zamiast
tego rodzi się bohater odważnie przedzierający się przez kolejne rozdziały utworu.
Hrabia poznał wszakże samego stwórcę i „rozczarował się”32 owym spotkaniem, nie
zamierza więc dłużej słuchać poleceń, przeciwnie – gotów jest walczyć z narzuconą
mu rolą i kreować własny wszechświat. T. balansuje na granicy tekstu i metatekstu,
czasem wydaje się człowiekiem niemalże z krwi i kości, czasem bywa „tylko [podmiotem] w zdaniu”33, figurą retoryczną, pustą zbitką wyrazów. Hrabia jest bohaterem, ale
doskonale wie, iż nim właśnie jest; zna mechanizmy rządzące literaturą, a więc nic
nie stoi na przeszkodzie, aby zaczął pisać swoją własną powieść. W ten sposób Pielewin tworzy naładowane sprzecznościami i dysonansami dzieło, w którym akapity
pisane przez Ariela i jego sojuszników mieszają się z historią, forsowaną przez rozczarowanego dotychczasowym porządkiem hrabiego („Kto jest teraz moim stwórcą?
Ja sam! Nareszcie...”34). Opisywana rzeczywistość rysuje się więc równie chwiejnie
i iluzorycznie – jak cała narracja, zwiastująca groźny i nieubłaganie „nadciągający
ze wszystkich stron niebyt”35. Akcja powieści jest celowo fragmentaryczna, co potęguje atmosferę niepewności i braku substancjalności tekstowego świata – bohater
momentalnie przenosi się z miejsca na miejsce, jedna rzeczywistość znika, a na jej
miejsce natychmiast pojawia się inna, wszystkie natomiast są równie nierzeczywiste
jak sam protagonista. Igranie z ciągłością narracji to kolejny zabieg mający na celu
stworzenie rozbudowanego porównania między światem czytelników a narracyjnym
uniwersum powieści. Pielewin przyrównuje istnienie człowieka do żywota literackiego bohatera, eksponując płynność granic między rzeczą a słowem, realnością a fikcją.
30
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Ibidem, s. 65.
Ibidem, s. 188.
Ibidem, s. 234.
Ibidem, s. 246.
Ibidem, s. 176.
Ibidem, s. 172.
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Odbiorca zostaje zwabiony w pułapkę trudnych pytań i również zaczyna zastanawiać
się nad własną egzystencją i prawdziwością otaczającego go świata.
Filologiczną orientację powieści Pielewin zaznacza także poprzez wykorzystanie
postaci Fiodora Dostojewskiego, który pojawiał się epizodycznie już we wcześniejszej jego twórczości, zaś w utworze T odgrywa niezwykle zaszczytną rolę, awansując
do miana postaci pierwszoplanowej i współtowarzysza podróży głównego bohatera.
Autor Zbrodni i kary został przez Pielewina zaopatrzony w sugestywny, acz lekko kąśliwy, rekwizyt – siekierę („elegancki pan z dwuręczną siekierą. Kimże może być, jak
nie słynnym Dostojewskim?”36) i nietuzinkowy charakterek. Wiecznie zagniewany,
nabzdyczony i posępny pisarz („im dalej szli [...] tym bardziej [...] posępniał”37), co
rusz rzuca inwektywami, a samemu T. nadaje miano „idioty”38 (warto zaważyć, jak
złośliwie Pielewin wplata w treść powieści odwołania do utworów Dostojewskiego).
Podobnie jak w poprzednich utworach, pojawienie się Fiodora Michajłowicza zwiastuje nastrój przygnębienia, pesymizmu i ponurej melancholii, tym razem zostaje on
jednak jeszcze bardziej groteskowo wynaturzony. Dostojewski żyje bowiem w post-apokaliptycznym petersburskim świecie, przywodzącym na myśl krajobraz po wielkiej bitwie, wizję zniszczenia z wojennej superprodukcji filmowej, pełnej pościgów,
scen walki i wybuchów.
Między wierszami wnikliwy czytelnik wyłapuje informacje o nieustającej groźbie
śmierci od napromieniowania (a więc świat został w jakiś sposób skażony, toksycznie
naznaczony) oraz konieczności brutalnej walki o ostatnie zapasy „[wódki i kiełbasy]”39. Po jednej stronie barykady stoi więc uzbrojony mistrz rosyjskiego powieściopisarstwa, ostatni bastion człowieczeństwa, po drugiej – smętne umrzyki nieumarłe, które swoim zachowaniem przypominają pokraczne postaci żarłocznych zombie
rodem z makabrycznej gry komputerowej („cichcem podczołgał się z tyłu i wbił
Dostojewskiemu zęby w but”40). Opisując pole walki, Pielewin dba o wykreowanie
odpowiedniej atmosfery, nagromadzenie słownictwa militarnego (na przykład okop,
celownik, granatnik), co sprawia, iż czytelnik czuje się jak na polu niekończącej się,
dramatycznej bitwy. Apokaliptyczno-petersburski epizod powieści wyraźnie odróżnia się od reszty tekstu – autor zastosował tutaj popularną w epoce postmoderny
manierę fabuły w fabule, wprowadzając w narrację powieści historię odrębną stylistycznie i treściowo.
Właśnie w takich niesprzyjających, niemalże katastroficznych, okolicznościach
główny bohater spotyka po raz pierwszy Dostojewskiego, a spotkanie to przebiega dość burzliwie. Wojujący pisarz niesłusznie (a może właśnie słusznie, biorąc pod
uwagę niepewny status ontologiczny hrabiego?) uznaje T. za jednego z umrzyków,
a najlepszym medium kontaktu z owymi nieprzyjemnymi stworzeniami jest oczywi36
37
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Ibidem, s. 212.
Ibidem, s. 227.
Ibidem, ss. 213‒214.
Ibidem, s. 158.
Ibidem, s. 162.
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ście wspominana już siekiera. Hrabia okazuje się być jednak godnym przeciwnikiem
i, mimo początkowych zawirowań, protagoniści znajdują wspólny język – to właśnie wielki klasyk rosyjskiej literatury zostaje duchowym przewodnikiem bohatera.
Wszak któż inny, jak nie autor Wspomnień z domu umarłych, może wskazywać drogę
w świecie przygnębiającym i ponurym, gdzie człowiek co rusz musi udowadniać, iż
nie jest „tchórzliwą kreaturą”41, mimo że na ulicach kłębią się przecież niebezpieczne
„martwe dusze”42? Pielewin doskonale łączy tutaj narrację z zabawnymi zabiegami
stylistycznymi, następuje bowiem groteskowe udosłownienie metafory – martwe
dusze są rzeczywiście martwe. Umrzyki to postaci w stanie zarówno fizycznego jak
i duchowego rozkładu, a ich rzekome dusze nadają się jedynie do konsumpcji (jak
tłumaczy bojownikom o człowieczeństwo pisarz-żołnierz w autorskim podręczniku
przetrwania, „dusza przełknięta w odpowiedniej chwili doda wam energii i pomoże
doprowadzić walkę do końca”43).
Wprowadzenie postaci Dostojewskiego jest w utworze nieprzypadkowe także dlatego, iż sam główny bohater, T., wywodzi się przecież z przestrzeni rosyjskiej klasyki
i ma, jak tłumaczy autor, swój rzeczywisty prototyp w postaci hrabiego Tołstoja,
„[wielkiego pisarza i myśliciela]”44. Pielewin śmiało inspiruje się rosyjskim piśmiennictwem, ukazując tutaj swój pisarski kunszt i mistrzowski styl – intertekstualne
aluzje zostają wplecione w treść powieści z niezwykłą precyzją. Autor z premedytacją zwraca się do odbiorcy inteligentnego i zaprawionego w postmodernistycznych
bojach z kulturą, który zauważy, iż słowne potyczki oraz przepychanki między Tołstojem a Dostojewskim to nic innego jak niezwykle starannie utkana sieć literackich
odwołań, subtelna gra aluzji i odniesień45. Ujawniając tożsamość, realny pierwowzór
głównego bohatera, Pielewin tworzy specyficzną sytuację narracyjną, w której charakterystyka opisywanej postaci miesza się z biografią owego prototypu46 i trudno
odgadnąć, gdzie kończy się hrabia T., a zaczyna sam Tołstoj. Zuchwały autor Wojny
i pokoju oraz odważny podróżnik T., obaj dumni ze swojego pochodzenia i szlacheckiego tytułu, obaj żyjący pośród zawirowań i nigdy niepogodzeni do końca ze światem, wydają się być niemal do złudzenia podobni, ale przecież – wyśmiewa Pielewin
ustami Ariela – w tym drugim nie ma krzty realności.
41
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43
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Ibidem, s. 392. Autor wplata w usta bohatera aluzję do słów Raskolnikowa, po raz kolejny nawiązując do twórczości Dostojewskiego. Por. F. Dostojewski, Zbrodnia i kara, tłum. Cz. Jastrzębiec-Kozłowski, Wrocław 1999.
W. Pielewin, T, s. 226.
Ibidem, s. 159.
Ibidem, s. 73.
Dostojewski zwinnie przesunął się w bok, przycisnął siekierę do piersi, zamknął oczy i powiedział:
– Bobok! [...] [T.] wyliczywszy moment, zahaczył stopą leżąca na ziemi kurtkę Dostojewskiego
i podrzucił ją w górę.
– Bystronogi! - krzyknął”. Ibidem, ss. 214‒215. Bobok ‒ tytuł utworu Dostojewskiego; Bystronogi
‒ opowiadania Tołstoja.
Na temat biografii Tołstoja zob. np.: P. Johnson, Intellectuals, London 1988 (rozdział Tolstoy: God’s
Elder Brother, ss. 107‒138).
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Również i samą tajemniczą Pustelnię Optyńską, do której z takim mozołem dąży
hrabia, otacza bogata aura skojarzeń. To właśnie ten klasztor, jako miejsce o „szczególnym znaczeniu mistycznym”47, odwiedził wszakże sam Dostojewski, a następnie
wykorzystał zdobyte tam doświadczenia podczas tworzenia powieści polifonicznej
Bracia Karamazow48. Liczne nawiązania do owego arcydzieła rosyjskiego pisarstwa
dziewiętnastego wieku podkreślają ciągłość z literacką tradycją, którą Pielewin zachowuje mimo oczywistego nowatorstwa swojej prozy. Problemy i wątpliwości, które
boleśnie nurtują T. to te same egzystencjalne zagadnienia – wolności, moralności
i sensowności świata – które stanowiły fundament burzliwych dyskusji Aloszy i Iwana Karamazowów. Postawa buntownika Iwana, który rozprawia się z Bogiem, przypomina stosunek do rzeczywistości prezentowany przez hrabiego, który również nie
może pogodzić się z otaczającym go światem i, tocząc nieustanne dysputy z Arielem,
zaczyna kreować swoje własne uniwersum („stwarzam pański świat, tak jak pan stwarzał mój”49, ogłasza butnie bohater).
Wykorzystanie postaci z literackiego świata w nowej roli, jako bohaterów, a także
wprowadzenie w tekst tytułów innych utworów i mnogość nawiązań potwierdzają
tezę o filologicznej orientacji całej powieści. Obok eksploatowanych w najwyższym
stopniu postaci Dostojewskiego i Tołstoja („ciągle to Tołstoj, to Dostojewski”50) nie
brakuje również kryptocytatów ze świata kultury i odwołań także do wielu innych
znanych pisarzy (pojawia się między innymi Szekspir, Nabokow czy Turgieniew).
Znając fascynację Pielewina Internetem, która widoczna była już w utworze Hełm
grozy, oraz jego zainteresowanie środowiskiem komputerowym51, można powiedzieć,
iż chciał on stworzyć powieść interaktywną, pozbawioną sztywnej struktury, ale
zaopatrzoną w pajęczynę odsyłaczy, w które czytelnik dowolnie może się zagłębiać
i wielorako interpretować. Powieść stanowi więc niezwykłe wyzwanie intelektualne
dla czytnika, który wertując karty powieści, jest wręcz bombardowany licznymi odniesieniami i skojarzeniami.
Ową zabawę skojarzeniami Pielewin wykorzystuje jednak jako bazę do głębszych
– i znacznie trudniejszych w odbiorze – rozważań i kontynuuje jednocześnie autoanalizę twórczości postmodernistycznej, którą rozpoczął już wcześniej w powieści
Empire V52. Autor, nie bojąc się stawiać pejoratywnych diagnoz, tłumaczy odbiorcom, iż podstawę sztuki dwudziestego pierwszego wieku stanowi bezwstydne żerowanie na dawnych autorytetach, „komercyjne wykorzystanie cudzych grobów”53. To
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Ibidem, s. 135.
Por. F. Dostojewski, Bracia Karamazow, tłum. A. Wat, [w:] Idem, Dzieła wybrane, tom IV, Warszawa 1984.
Ibidem, s. 398.
Ibidem, s. 152.
Warto dodać, iż fascynacja ta została zaznaczona także w samym utworze „T”, gdzie zaprezentowana
zostaje choćby modlitwa wielowyznaniowego stowarzyszenia, na którego spotkanie trafia przypadkowo bohater, przypominająca niemal do złudzenia serię komand w programie lub grze komputerowej („god / give_health / give_ammo”). Ibidem, s. 352.
Por. W. Pielewin, Empire..., s. 292.
Ibidem, s. 152.
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właśnie wspomniana komercyjność projektu powoduje, iż współczesny pisarz, choć
czerpie inspiracje z klasyki, musi dokonywać pewnych przekształceń i przekłamań,
aby dopasować swoje dzieło do panujących realiów i wymogów rynku oraz „natłuc
obłędną masę szmalu”54. Warto zwrócić uwagę, jak subtelnie Pielewin po raz kolejny
dokonuje modyfikacji języka, jakim się posługuje, i zgrabnie wprowadza słownictwo
wskazujące na branżę wydawniczą i świat mediów (na przykład projekt, rekomendacja, inwestycja, artykuł). Fakt, iż odbiorca ma możliwość zapoznania się z zasadami
skutecznej promocji i sprzedaży dzieł literackich, wyjaśnia również, dlaczego postaci
Dostojewskiego (który „nie będzie refleksyjnym marzycielem i cieniasem, ale bojownikiem”55) i Tołstoja kreowane przez Pielewina znacznie różnią się od swoich
faktycznych prototypów. Autor niezwykle chętnie wykorzystuje znane konteksty, ale
przerabia i przejaskrawia wątki w taki sposób, iż tracą one punkt styczności z rzeczywistością, w której obracają się odbiorcy, ze światem znanym i bliskim czytelnikowi.
Nie ma w świecie przedstawionym T substancjalnej rzeczywistości, nie ma również
immanentnej natury rzeczy ani trwałej jaźni. Uniwersum zdaje się rozpadać, „[rozpuszczać] jak cukier”56, znikać w nieokreśloności – Pielewin rozwija do perfekcji
zdolność osadzania akcji powieści w całkowitej pustce, która z każdym kolejnym rozdziałem wyziewa coraz śmielej zza kart powieści. Już w poprzednich utworach autor
udowadniał, że potrafi uczynić z niebytu niezwykle istotny motyw swoich utworów,
tym razem posuwa się jeszcze dalej i czytelnik otrzymuje do rąk dzieło, które zdaje się
rozmywać i rozpadać wraz z rozwojem akcji.
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Summary
Does the author write words, or do words “write”
him? A study of metafiction in Victor Pelevin’s
literary works
The subject of the following article, shown on a background of several fields (literary
theory, cultural studies, philosophy) centers around Victor Pelevin’s novel “T”. The
main objective is not only to analyze it as a model example of postmodern literature
(focusing on postmodern common themes, motifs and techniques) but also to describe various contexts and traditions, which are featured in Pelevin’s literary works.
The authoress pays special attention to the novel’s intertextuality and metafiction
featured in it. On the background of such discourse, using “T” as a reference book,
the conclusion of the essay covers the issues stated in Pelevin’s novel, emphasizing the
ambivalence of emptiness, that can play both destructive and liberative role.
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Semiotyka Michela Foucaulta
a dekonstrukcja
Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
„[…] odwzorowania i znaki zerwały dawny sojusz, podobieństwa oszukują, prowadzą
do omamów i niepoczytalności; rzeczy zachowują uparcie swą ironiczną tożsamość
– nie są niczym ponad to, czym są; błędne słowa szukają przygód i nie wypełnia ich
żadna treść ani odwzorowanie; przestały być oznaczeniami rzeczy, drzemią między
kartami ksiąg w tumanach kurzu”.
Michel Foucault1

1.
Niniejszy tekst jest próbą uzgodnienia kilku spostrzeżeń dwóch filozofów, którzy literaturę cenili w sposób szczególny, a echo tego zainteresowania wciąż głośno rezonuje
w salach wydziałów filologicznych, bieżących publikacjach oraz podczas konferencji
i nie wydaje się wcale cichnąć. Cztery dekady po śmierci Michela Foucaulta i dziesięć
lat po śmierci Jacques’a Derridy nie sposób nie odnieść się do wątpliwości zasianych
przez owych myślicieli w literaturoznawczej refleksji – jakiejkolwiek dominanty by
nie przybrała – historycznej, teoretycznej bądź krytycznej. Książek i prac Foucaulta
oraz o Foucaulcie wydaje się ostatnimi czasy w Polsce niemało2, nieco inaczej jest
w przypadku autora Pisma i różnicy, którego sylwetka była jeszcze do niedawna konsekwentnie w krajowym dyskursie filozoficznym pomijana, a jego pisma nietłuma1
2

M. Foucault, Słowa i rzeczy, tłum. T. Komendant, Gdańsk 2000, t. 1, s. 78.
Por. najważniejsze pozycje z ostatnich pięciu lat: M. Foucault, Historia seksualności, tłum. T. Komendant, Gdańsk 2010 (drugie wydanie); M. Foucault, Szaleństwo i literatura Powiedziane, napisane, tłum. B. Banasiak, T. Komendant, M. Kwietniewska i in., Warszawa 2010; U. Zbrzeźniak,
Michel Foucault. Ku historycznej ontologii nas samych, Warszawa 2010; M. Foucault, Bezpieczeństwo, terytorium, populacja. Wykłady z Collège de France 1977/1978, tłum. M. Herer, Warszawa
2010; M. Foucault, Narodziny biopolityki. Wykłady z Collège de France 1978/1979, tłum. M. Herer,
Warszawa 2011, M. Foucault, Hermeneutyka podmiotu. Wykłady z Collège de France 1981/1982,
tłum. M. Herer, Warszawa 2012; M. Podniesiński, Prawda i władza Myśl Michela Foucaulta w latach 1956‒1977, Kraków 2012; Kim pan jest, profesorze Foucault? Debaty, rozmowy, polemiki,
tłum. K. M. Jeksander, Warszawa 2013; P. Bytniewski, Dyskursy wiedzy. Michela Foucaulta archeologie nauk humanistycznych, Lublin 2013.
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czone3. W świetle krytycznej lektury poprowadzonej z perspektywy semiotyki tezy
Francuzów wydają się nader zbieżne i interesujące.
W świetle Derridiańskiej lektury niniejsza wypowiedź nie może powiedzieć niczego nowego – nie ma też takiej ambicji i to nie tylko dlatego, że „pisanie o Derridzie
jest przedsięwzięciem zuchwałym”4. Problem relacji epistemologii, hermeneutyki
i semiotyki na gruncie literatury (szerzej: języka w momencie jednoczesnego lecture
i écriture5) przedstawiony zostanie w historycznym ukontekstowieniu zaledwie kilku
podobieństw myśli zawartych głównie w dwóch książkach: O gramatologii6 oraz Słowach i rzeczach7 i spróbuje zmierzyć się z przynajmniej czterema niedogodnościami
dyskursu derridologicznego: „otw a r tości ko r p u s u , u ś c i s ku b i b l i o g r af i c z n e go s ze re gu, instytucj ona lnej or a z ko m p e te n c y jn e j n i e p e w n o ś c i”8
w zakresie relacji rzeczywistości, literatury i mowy.
Czytając obu Francuzów, należy literaturę – zgodnie z mantrą dekonstrukcjonistów iln’y a pas de hors-texte9 – traktować jako tekst uwikłany w inne, równie fikcyjne10, teksty, tworząc na tak zrównanym ontologicznie gruncie nowe narracje, nie
burząc tym sposobem ponadtysiącletniej tradycji metafizycznego myślenia…. i tyle.
Odpowiedź na to, dlaczego na takim stwierdzeniu można by poprzestać, przedstawiam poniżej.
2.
Trudno wskazać zestawienie literatury traktującej o poststrukturalizmie, jego korzeniach i skutkach, które nie zawiera11 Słów i rzeczy oraz O gramatologii. Są to jednak
3
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Por. M. P. Markowski, Derrida po polsku, [w:] idem, Efekt inskrypcji. Jacques Derrida i literatura,
Bydgoszcz 1997, ss. 51 i n. Od tamtego czasu sytuacja przekładów dzieł Derridy na polskim rynku
wydawniczym stopniowo się polepsza, ale niewspółmiernie do znacznego wzrostu liczby opracowań
i tłumaczeń Foucaulta. Jednak – mimo braku tłumaczeń – o Derridzie, bazując na przekładach
angielskich, wspomina się coraz częściej.
S. Kofman, Lecture de Derrida, Paris 1984, s. 15; cyt. za: M. P. Markowski, Efekt inskrypcji. Jacques
Derrida i literatura, Bydgoszcz 1997, s. 13.
Por. R. Barthes, Stopień zero pisania, tłum. K. Kot, Warszawa 2009.
J. Derrida, O Gramatologii, wstęp, tłum. i posł. B. Banasiak, Łódź 2011.
M. Foucault, Słowa i rzeczy….
M. P. Markowski, op. cit., s. 19.
J. Derrida, De la grammatologie, Paris 1967, ss. 158–159. W przekładzie polskim: „Nie istnieje
poza-tekst”, J. Derrida, op. cit., s. 212; angielskim: „There is no outside-text”, J. Derrida, Of Grammatology, tr. G. Ch. Spivak, Baltimore 1976, s. 158.
Ponowoczesną i dekonstrukcyjną fikcyjność literatury chciałbym rozumieć w kontekście ogólnego
pesymizmu epistemologicznego oraz aktu ciągłego ujmowania się w cudzysłów, o którym pisze Markowski. Por. M. P. Markowski, Między idiomem a instytucją, [w:] idem, Efekt inskrypcji…, passim.
Markowski nazywa książkę Foucaulta „jednym z największych wydarzeń wydawniczych 1966 roku”,
nie odnosi się jednak do podejmowanych w niej zagadnień reprezentacji; wedle mojej wiedzy nie
czyni tego również w późniejszych tekstach, skupiając się przede wszystkim na podejmowanym
przez francuskiego filozofa temacie hermeneutyki podmiotu. Zob. więcej: M. P. Markowski, Poli-
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pozycje, które należałoby poddać uważnej, równoległej, jeśli nie komplementarnej
lekturze choćby tylko dlatego, że zajmują centralne miejsce w bodaj najważniejszym
i najbardziej brzemiennym w skutki zwrocie w myśleniu ostatniego półwiecza. Z kolei jedną z najważniejszych kategorii tego zwrotu (tych zwrotów12), która do dzisiaj
stanowi niemały problem dla tłumaczy i teoretyków, jest Derridiańska różni a. Rezygnując z prób śledzenia, wyjaśniania i tłumaczenia tego pojęcia na gruncie leksyki
i gramatyki języka francuskiego13 oraz (na razie) dwudziestowiecznej filozofii, należy
– zgodnie z myślą Foucaulta – przyjrzeć się wycinkowi historii nauk humanistycznych z perspektywy archeologii dyskursu.
Innowacyjność języka rozprawy Le mots et le choses – wydanej rok przed De la
grammatologie – zasadza się na historycznej perspektywie prowadzenia narracji, to
jest na próbie podjęcia refleksji archeolog i c z n e j nad rozwojem nauk humanistycznych na przestrzeni dziejów nowożytnych. Języka, a więc perspektywy, która
zrodziła się – jak pisze autor – z tekstu Borgesa14 i ze śmiechu, jaki wywołał; śmiechu
wstrząsającego podstawami myślenia naszych czasów15 i naszego miejsca na świecie,
śmiechu „podważającego wszelkie uporządkowane płaszczyzny i podziały, które mądrze tłumaczą nam obfitość istnień, podminowującego i na długo pozbawiającego
oczywistości naszą tysiącletnią praktykę Tego Samego i Innego”16.
Odwzorow a nie [ressemblance] aż po wiek XVI stanowiło fundament wiedzy
kultury zachodniej (a więc również języka, sposobu myślenia), na nim zasadzała się
egzegeza i interpretacja tekstów, zasada tworzenia sztuki, mimesis umożliwiała poznanie człowieka i świata. Foucault wskazuje jednak, poprzez analizę „głównych figur

12

13
14

15
16

tyka wrażliwości. Wprowadzenie do humanistyki, Kraków 2013, która to książka jest również „pożegnaniem” autora z Derridą.
Por. A. Burzyńska, Kulturowy zwrot teorii, [w:] Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy,
red. M. P. Markowski, R. Nycz, Kraków 2012, ss. 84 i n. oraz inne jej prace o dekonstrukcji, m. in.
ostatnią książkę Dekonstrukcja, polityka i performatyka, Kraków 2013.
Por. komentarz do problemów przekładu: B. Banasiak, Róż-ni(c)-oś-ć…, [Wstęp do:] J. Derrida,
O gramatologii…, ss. 7–18
„Zwierzęta dzielą się na: a) należące do Cesarza, b) zabalsamowane, c) tresowane, d) prosięta, e) syreny, f ) fantastyczne, g) bezpańskie psy, h) włączone do niniejszej klasyfikacji, i) miotające się jak
szalone, j) niezliczone, k) narysowane cienkim pędzelkiem z wielbłądziego włosa, l) et cetera, m)
które właśnie rozbiły wazon, n) które z daleka podobne są do much”. J. L. Borges, Analityczny
język Johna Wilkinsa, [w:] tegoż, Eseje zebrane, tłum. A. Sobol-Jurczykowski, Lobos 1988, t. 2,
ss. 110–111; cyt. za. M. Foucault, Słowa i rzeczy…, s. 8.
Myślenia nowoczesnego, pozytywistycznego, strukturalistycznego którego podstawą jest tableau.
Por. ibidem, passim.
M. Foucault, Słowa i rzeczy…, s. 8. „Historia szaleństwa byłaby historią Innego – historią tego, co
jest zarazem wewnętrzne i obce kulturze, podlega zatem wykluczeniu (aby zażegnać wewnętrzne
zagrożenie) poprzez zamknięcie (aby zredukować jego odmienność); historia ładu i rzeczy byłaby
historią tego samego – historią tego, co jest zarazem odległe i bliskie kulturze, podlega zatem rozróżnianiu za pomocą oznak i gromadzenia identyczności”, ibidem, s. 19, por. M. P. Markowski,
Anty-Hermes, [posłowie do:] M. Foucault, Powiedziane, napisane. Szaleństwo i literatura, Warszawa
1999.
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wiedzy o odwzorowaniu”17, na wielki moment nieciągłości episteme tego systemu.
Pierwsza z owych figur – c onvenientia , odpowiedniość, zgoda, przygodność, sąsiedztwo – odwzorowanie pojawia się na styku, w kontakcie, bliskości, kojarzeniu
i dopasowywaniu duszy i ciała, nieba i ziemi, w końcu wzajemnego kontaktu całego
łańcucha bytów18. Druga – aemu l atio, imitacja, odbicie – podobieństwo pojawia
się, ale na odległość; twarz ludzka naśladuje niebo, oczy słońce i księżyc, usta Wenus
w nierównej relacji form, rozbiegających się kręgów na wodzie. Trzecia – a n a l og ia, koncept, zestawienie odwzorowań nad przestrzenią – krzyżuje w sobie dwie
poprzednie w odwracalnych, poliwalentnych relacjach promieniowania pomiędzy
gwiazdami na niebie a roślinami na ziemi, człowiekiem proporcjonalnym do nieba,
roślin, zwierząt i całego świata przyrody. W końcu s y m p a t i a – bez określonej drogi
i reguły swobodnie igrająca w głębi świata – pobudza rzeczy do ruchu i prowokuje
zbliżenia, upodabnia, narzuca i wraz z bliźniaczą antypatią reguluje działanie natury,
ogniu przeciwstawiając wodę, powietrze – ziemi, ogień godząc z powietrzem, ziemię
natomiast z wodą. „Dzięki tej grze świat zachowuje identyczność: odwzorowania dalej są tym, czym są, i dalej się odwzorowują. To samo pozostaje tym samym i rygluje
się u siebie”19.
Enigmatycznym i metaforycznym (sic!), ergo f i k c y j n y m wywodem Foucault
zwraca uwagę czytelnika na to, że stabilność takiego systemu opiera się na domknięciu kręgu odesłań globalnej sieci znaczeń, więc de facto możliwości wskazania wszelkich typów relacji (podobieństwo, emulację, analogię i sympatię) pomiędzy bytami
poprzez ich binarne zestawianie. Dostrzec możemy jednak niedoskonałość takiej
struktury, nie da się takiej relacji odwrócić; aby stwarzać możliwość swobodnego
poruszania się między elementami znaczonymi i znaczącymi powyższa struktura wymaga dookreślenia.
3.
System wymaga piątego, wiążącego elementu, który umożliwiłby nam spostrzeganie
tych podobieństw, „abyśmy wiedzieli, że tojad leczy choroby oczu, a orzech utarty
ze spirytusem winnym pomaga przy bólach głowy – musi nas o tym powiadomić
jakieś znamię – inaczej ów sekret pozostałby na zawsze w uśpieniu”20; odwzorowanie
wymaga sygnatur y. Sympatię oczu i tojadu ujawnia podobieństwo kształtu źrenic
i powiek do czarnych kulistych nasion otoczonych błonkami. Analogiczna sytuacja
ma miejsce w przypadku orzecha i bólów głowy – rany czaszki leczy cienka otoczka,
natomiast pofałdowane jądro wskazuje na mózg. Sympatia każe nam odczytywać
w ruchach planet losy ludzi, te z kolei widać w liniach na wewnętrznej stronie dłoni:
17
18
19
20
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Ibidem, s. 41.
Odsyłać tutaj może Foucault do A. O. Lovejoya. Por. idem, Wielki łańcuch bytu. Studium historii
pewnej idei, Gdańsk 2011.
Ibidem, s. 50.
Ibidem.
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długość sugeruje bogactwo i szczęście, nieciągłość – zły los. Sympatie oznaczają analogie, a analogii szukać należy tam, gdzie są emulacje: oczy są gwiazdami, ponieważ
rozświetlają twarz, a ślepcy bywają jasnowidzami. Fizyczną siłę oznaczają duże i mocno rozwinięte kończyny – konweniencja jest więc tam, gdzie sympatia.
Znak znaczy o tyle, o ile odwzorowuje to, na co wskazuje (mianowicie podobieństwo).
Wcale nie oznacza to jednak homologii, bo wówczas jego odrębny byt sygnatury rozpłynąłby się w aspekcie, którego jest znakiem. Znak jest innym odwzorowaniem, […]
które służy rozpoznawaniu pierwszego, choć samo jest odsłaniane przez trzecie21.

Sytuacja więc komplikuje się, odsłonięcie znaczenia niższego rzędu wymaga wykreowania systemu znaczącego wyższego rzędu, denotacja tegoż wymaga wytworzenia poziomu następnego i tak dalej. Niższy staje się signifié dla wyższego przyjmującego formę i rolę signifiant. System nie jest jednak transparenty, wyższy poziom nigdy
nie może idealnie odesłać do poprzedniego, jedynie wskazać relację.
W tym momencie, wraz z ukazaniem mechanizmu odwzorowań oraz zapośredniczeniem ich kontekstu w kategoriach semiologii, a tym samym oczywiście
zwrócenie uwagi na nieodłączne zapośredniczenie w ję z y ku , jesteśmy już znacznie
bliżej sedna tego, co jednoczyło późny strukturalizm francuski przełomu lat 60.
i 70. ubiegłego wieku.
System oznak nasuwa na koło podobieństw drugie, identyczne, ale z pewnym
przesunięciem, „które sprawia, że znak sympatii spoczywa w analogii, znak analogii
w emulacji, znak emulacji w konweniencji, która […] przyjmuje oznaki sympatii”22.
Aby odkryć sieć odwzorowań – a w tym przypadku sieć nieciągłości, odwzorowań
niedoskonałych i kontrfaktycznych – należy zastosować sygnaturę hermeneutyki23.
„Natura” mieści się w niewielkiej przestrzeni, która powstaje między semiologią a hermeneutyką, gdy się je na siebie nakłada; jest pełna skrytych tajemnic, otwiera się przed
poznaniem, czasem sprowadzając je na manowce, tylko wtedy, gdy owo nakładanie się
nie zachodzi bez lekkiego przesunięcia odwzorowań24.

Konkluzja jest już bliska dyskursowi filozofii dwudziestowiecznej, Foucault wyjaśnia niespójność episeteme XVI wieku – przesunięcie i brak homologii między znakami, owa nadwyżka semantyczna każdej kolejnej sygnatury tworzy rysę, karb, „kop”,
różnicującą się przestrzeń, którą wiedza próbuje wypełnić.

21
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24

Ibidem, s. 54
Ibidem.
„Nazwijmy hermeneutyką zespół operacji poznawczych, które dopuszczają znaki do głosu
i odkrywają ich sens; nazwijmy semiologią zespół operacji poznawczych, które przypisują znak
określone miejsce, definiują, co ustanawia je jako znaki, i badają ich związki i prawa łączliwości”.
Ibidem, ss. 54–55.
Ibidem, s. 55.
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Wszystko byłoby bezpośrednie i jasne, gdyby hermeneutyka odwzorowania i semiologia sygnatur przystawały do siebie bez żadnych wahnięć. Ponieważ jednak między
podobieństwami formującymi grafizm a podobieństwami formującymi dyskurs pojawia się „kop”, wiedza i bezgraniczne jej kultywowanie mają odtąd własną przestrzeń do
rozwoju – i będą bruździły ten dystans, zmierzając niepewnym zygzakiem od tego, co
odwzorowane, do tego, co odwzorowuje25.

4.
Według Foucaulta Renesans chciał konstruować byt języka wokół trzech centrów:
formalnej dziedziny oznak, treści, na które one wskazują i podobieństw, które łączą
oznaki z rzeczami oznaczanymi26. Wiek XVII – pisze dalej Foucault – wygładził chropowatość, zniósł nieprzejrzystość, wiek XVIII zredefiniował język i relegował go do
transparentnej, binarnej relacji elementu znaczonego i znaczącego, a analiza znaków
stała się analizą ich sensu. Taki z kolei układ musiał zatem odtworzyć i odwrócić
potrójne rozwarstwienie, tworząc nad językiem sferę k o m e n t a r z a , a pod nim dziedzinę tekstu – „język klasyczny nie istnieje, ale funkcjonuje”, ontologicznie scala
się z reprezentacją. Od tego momentu z komentarzem zaczyna igrać k r y t y k a 2 7 ,
badanie języka nie pod względem przedstawialności, ale funkcjonalności, „Tekst
Pierwszy” zanika, a reprezentacja rozwijająca się w znakach językowych ulega dyskursywizacji. Wyłączna funkcja języka sprowadza się do reprezentacji bytu, a byt swoją
reprezentację znajdzie wyłącznie w języku.W konsekwencji należy wyprowadzić następujące równanie: „zdanie jest tym dla języka, czym reprezentacja dla myślenia”28.
„Zdanie – i dyskurs – pojawia się wówczas, gdy stwierdza się między dwiema rzeczami związek orzeczenia, gdy mówi się, że to jest tym29. Wobec owego metafizycznego
„jest” polaryzuje się myślenie dekonstrukcyjne.
Genezy takiego sposobu myślenia, należy szukać tak, skąd czerpią sami poststrukturaliści oraz ich uczniowie i komentatorzy, a więc u Nietzschego, czytanego inaczej
25

26
27

28
29
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Ibidem. Z przypisu tłumacza: „Oryginalnie ujęty w cudzysłów cran to ‘karb, nacięcie, rowek’, ale
także ‘fala, pasemko’ w języku fryzjerskim; ma to związek z oscillation, słowem zaanektowanym
przez fizykę falową. Ponieważ przetłumaczyłem je przez ‘wahnięcie’, wprowadzam kolokwialny
‘kop’, choć może to słowo za mocne. […] oryginał na poziomie języka naturalnego »oscyluje«
między różnymi »pasemkami« sensu” – ibidem, s. 278.
Jest to oczywiście relacja uproszczona, którą Foucalt rozwija nieco w drugim tomie Słów i rzeczy.
Formuła ta znajduje też rozwinięcie w zakończeniu artykułu.
„Mówiąc krótko: egzegeza tekstów zawieszona jest zawsze między literaturą i filozofią. Oznacza
to, że dopiero pomiędzy tymi biegunami usadowić się może krytyka i jej instrumentarium, czyli
komentarz: wypowiedź o wypowiedzi, dyskurs sekundarny, „tekst wytworzony na podstawie innego
tekstu w celu ułatwienia jego zrozumienia”. Ale oznacza to też, że zawsze jej działania sterowane
są określoną „filozofią literatury”. Innymi słowy: komentowanie nie jest zajęciem pozbawionym
„ideologicznych” (to znaczy odsyłających do pewnych idei) presupozycji” – M. P. Markowski, op.
cit., ss. 333–334. Por. T. Todorov, Criique de la critique. Le roman d’apprentissage, Paris 1984, s. 126.
Ibidem, s. 133.
Ibidem, s. 136.
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niż robił to Heidegger. „Jeśli Nietzsche potrzebny był Heideggerowi do uzasadnienia
spełnienia zachodniej metafizyki, to Deleuze, Foucault i Derrida potrzebowali autora
Jutrzenki do całkiem przeciwnych celów: do pokazania możliwości wyjścia poza metafizyczne uroszczenia filozofii”30. Wielki Filolog uzupełnia również to wprowadzenie
o niezwykle ważny element – kategorię inte r p re t a c j i . Istnieją, pisze Derrida,
dwie interpretacje interpretacji, struktury, znaku, gry. Jedna usiłuje rozszyfrować, marzy o rozszyfrowaniu prawdy lub początku, swobodnego od gry i porządku znaku,
wygnańczej prawdy żyjącej koniecznością interpretacji. Druga, już nie zwrócona ku
początkowi, afirmuje grę i próbuje wyjść poza humanizm, imię człowieka bowiem to
imię tej istoty, która przez całą historię metafizyki czy ontoteologii – innymi słowy,
przez całą historię swej własnej historii – marzyła o pełnej obecności, o dającej pewność
podstawie, o początku i kresie gry31.

Na tej podstawie szkicuje Foucault drugą nieciągłość w historii naszej episteme:
Począwszy od XIX wieku, literatura znów wydobywa na światło dzienne byt języka,
choć nie w tej postaci, w jakiej pojawiał się jeszcze pod koniec Renesansu. Zabrakło
owego pierwotnego, absolutnie inicjalnego słowa, które fundowało wówczas i ograniczało niekończący się ruch dyskursu; teraz język nie ma ani punktu wyjścia, ani kresu,
a jego rozwój nie obiecuje żadnego spełnienia. Tekst literatury wytycza z dnia na dzień
trasę w tej pustej i fundamentalnej przestrzeni32.

Konsekwencje tych słów są następujące: literatura (a właściwie t e k s t ) oddalił się
już na tyle od fundacyjnego logosu, że powrót do pierwotnego signifié nie jest możliwy. Od tego momentu zawieszeni jesteśmy w globalnym systemie znaczeń, który
konstytuuje kulturę33.
5.
Gramatologia, której projekt i konsekwencje rysuje Derrida, to nie tylko nauka o piśmie, zwiastująca jego wyzwolenie34. To również próba wyjścia poza binarne, uwikłane w aksjologię horyzonty nowoczesnego myślenia: bycie – nicość, pismo – mowa,
tekst – książka, znaczące – znaczone35. Zaznaczmy – próba wyjścia poza „podstawy myślenia naszych czasów”, pewna presupozycja, w żadnym razie nihilistyczna
negacja. Próba myślenia kategoriami różnicy, odroczenia, nie-pełnej-obecności, przywoływania i śladu. Rousseau, do którego odnosi się Derrida we wszystkich niemal
rozważaniach w De la grammatologie, wyniósł mowę ponad pismo, ale „taką mowę,
30
31
32
33
34
35

M. P. Markowski, Nietzsche. Filozofia interpretacji, Kraków 1997, s. 34.
J. Derrida, L’ écriture et la difference, Paris 1967, s. 10, [cyt. za:] M. P. Markowski, Efekt inskrypcji…, s. 102.
M. Foucault, op. cit., s. 73.
Por. C. Geertz, The Interpretation of Cultures: Selected Essays, New York 1973, ss. 5 i n.
Por. J. Derrida, O gramatologii…, s. 27.
R. Nycz, Tesktowy świat. Poststrukturalizm, a wiedza o literaturze, Warszawa 1992, s. 32.
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jaką powinna ona być, lub raczej taką, jaką powinna była być”36. Krytyczne okazuje
się przywołanie obecności w żywej rozmowie – Jan Jakub „potępia pismo jako destrukcję obecności i chorobę mowy”37.
Kolejna, być może zaskakująca, paralela w myśleniu obu filozofów wiążę się już
bezpośrednio z différance, różnią, jak chciałby Skoczylas38, różnicością, bądź może
róż-ni(c)oś-cią, jak chciałby Banasiak39. Kiedy Foucault pisał o nieprzystawalności
hermeneutyki i semiotyki, dyskursu i grafizmu, aby zilustrować ową lukę między
systemami podobieństw, między kolejnymi systemami znaczących i znaczonych, użył
kategorii cran. Nie istniałby ów „kop”, karb, rysa, gdyby język, mowa i pismo były
tożsame albo przynajmniej funkcjonowały na takich samych zasadach odwzorowania
i strukturach przywołania obecności.
Obok suplementu, inskrypcji i semantycznego naddatku należy umieścić sygnaturę Foucaulta – powracającą „koniunkturę” (το τύγχανον40), kontekst, s p l o t o k ol i cznościowy – która wskazuje(konstruuje) już raczej ślad obecności niż nią samą.
Zamiast „A jest przeciwieństwem B” mamy „B jest zarazem dodatkiem i zastępnikiem
A”, A i B nie są dłużej przeciwieństwami ani nie są ekwiwalentne. W istocie nie są one
już dłużej ekwiwalentne nawet same dla siebie. „Pismo”, dla przykładu, nie oznacza
już dłużej po prostu „słów na stronie”, lecz raczej wszelką strukturę zróżnicowanych
śladów, strukturę, jaka również zamieszkuje mowę. „Pismo” i „mowa” nie mogą zatem
być dłużej przeciwstawiane, ani też nie mogą stać się identyczne. Raczej samo pojęcie
ich „identyczności” jest podane w wątpliwość41.

Dekonstrukcyjna lektura zasadzałaby się właśnie – mówiąc najogólniej – w żadnym razie nie na negacji, ale na owej wątpliwości wobec tego, co mówi (pisze!) dany
podmiot. Na gruncie literatury, jej lektury, badania i interpretacji otwiera szerokie,
ale przecież nie nieskończone możliwości. Afirmuje (wcale nie wolną od ograniczeń)
grę42 znaków, znaczeń i sensów; jeśli cokolwiek deprecjonuje, to jedynie wątłe, autorskie a tekstowe „ja” (jak chce Markowski: w tym przypadku zawsze opatrywane
cudzysłowem). Takie odczytanie podaje w wątpliwość zakładaną tożsamość tego, co
pomyślane, powiedziane i napisane, choćby ze względu na uczasowienie przestrzeni
deskrypcji – ciągłe przywoływanie śladu w przestrzeni możliwości języka, jaką jest –
jeśli można w tym miejscu stwierdzić związek orzeczenia – właśnie différance. „Nie
36
37
38
39
40
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J. Derrida, O gramatologii…, ss. 191–192.
Ibidem.
Por. J. Derrida, Różnia, tłum. J. Skoczylas, [w:] Drogi współczesnej filozofii, red. M. J. Siemek, Warszawa 1978, s. 381.
Por. B. Banasiak, Róż-ni(c)-oś-ć…
M. Foucault, op. cit., s. 70.
B. Johnson, Translator’s Intruduction, [wstęp do:] J. Derrida, Dissemination, transl. B. Johnson,
Chicago 1983, s. x, cyt. za: R. Nycz, op. cit., s. 46.
Przydawka „wolna” pojawiła się w jednym z przekładów, który zniekształca sens tekstu oryginalnego.
Derridzie chodzi o le jeu, grę – tak samo jak w języku polskim – zarówno aktorską, sprowadzającą się
do udawania i naśladowania czegoś, jak i taką, która polega na rywalizacji według określonych reguł.
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ma tu mowy o zanegowaniu takich kategorii jak prawda czy referencja: chodzi natomiast o sproblematyzowanie ich pozornie samooczywistego statusu”43.
Nie w tym więc rzecz, że teraz reprezentacja zaczyna dominować nad odniesieniem lub
je wymazywać, lecz w tym, że zaczyna ona nabierać bardziej świadomego charakteru
jako reprezentacja właśnie, to jest bardziej jako interpretacja odniesienia (i nawet jego
kreacja) niż to, co umożliwia do niego bezpośredni dostęp44.

6.
Pozwalając więc podobieństwom przeciwdziałać chaosowi rzeczywistości (tekstu),
rozwińmy ponownie ową siatkę pojęciową, postmodernizm umieszczając obok (bliżej niż chciałby Baudrillard45) poststrukutralizmu, semiologię obok hermeneutyki,
czytanie obok (tak blisko, jak chciałby Barthes w Le degré zéro de l’écriture) pisania,
różnię obok „kopu”, odmawiając im oczywiście tożsamości, ale też idiomatyczności,
wskazując raczej na suplementarność i intertekstualność par excellence. Relacja tytułowych kategorii – rzeczy, słowa, znaku i różni – znajduje więc kompromis w zjawisku tekstu, który zawiera w sobie „wszelkie możliwe typy odniesień”.
Nie oznacza to, że wszystkie odniesienia są zawieszone, zanegowane lub zawarte
w książce, jak ludzie utrzymują lub są na tyle naiwni, by wierzyć w to i oskarżać mnie
o to, że ja tak utrzymuję. Oznacza to natomiast, że wszelkie odniesienie, wszelka rzeczywistość ma charakter różnicującego śladu i że odnosić się do tej „rzeczywistości” można
jedynie za pomocą doświadczenia interpretującego46.

Konsekwencją takiej – nomen omen zresztą – rekontekstualizcji jest jednoczący
dyscypliny, leżący u podstaw aktywnie dziś rozwijanych kulturowych teorii literatury,
pant e k s t ualizm Nycza47.
Nie ma nic poza tekstem (Il n’y a pas de hors-texte) – powiada Derrida – a rozumieć to
wypada zapewne w obu znaczeniach: zarówno w tym, że tekst nie ma poza sobą żadnej
podstawy, a wszelkie odniesienia zewnętrzna są iluzjami czy „mirażami” retorycznych
strategii języka; jak i w tym, że tekst nie ma granic, a tekstualność w najogólniejszym
43
44
45
46
47

M. P. Markowski, op. cit., s. 160.
Ibidem, por. L. Hutcheon, A Poetics of Postmodernism, London 1988 oraz: eadem, The Politics of
Postmodernism, London 1989.
Por. J. Baudrillard, Symulakry i symulacja, tłum. S. Królak, Warszawa 2005.
J. Derrida, Limited Inc, transl. by S. Weber, J. Mehlman, Evenston 1988, s. 148, [cyt. za:] M. P. Markowski, op. cit., s. 125.
Szczególne rozumienie pojęcia „tekstu” omawia Nycz w dyskusji z Tomaszem Bilczewski po wykładach
wygłoszonych wraz z Markowskim w maju tego roku na Festival Copernicus. Por.: R. Nycz, Kultura jako czasownik, [on-line:] http://youtu.be/PpiAuOxWfzg, [15.09.2014]; M. P. Markowski, Dlaczego humanistyka
nie jest nauką, [on-line:] http://youtu.be/DyJwwB7L6LQ, [15.09.2014], T. Bilczewski, M. P. Markowski,
R. Nycz, Kultura, humanistyka, nauka, [on-line:] http://youtu.be/C14VPDVFaaM, [15.09.2014].
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znaczeniu jest także właściwa sposobowi istnienia tego, co rzeczywiste. Tekst w nowej
postaci to fragment wycięty z pola owej uniwersalnej tekstualności48.

W obliczu tego, co zostało powiedziane (napisane), literaturą musielibyśmy nazwać pewien wycinek „tekstu ogólnego”, do którego zastosowane zostaną narzędzia
literaturoznawstwa, a więc taki, który de facto za literaturę zostanie uznany49.
Ostatnią już konsekwencją, niezwykle ważnym miejscem skrzyżowania dyskursów Foucaulta i Derridy, które wypada w powyższych kontekstach przedstawić, jest
sam człowiek, którego przecież również nie omija dyseminacyjna siła, działającej –
czy nam się to podoba, czy nie – dekonstrukcji. W Słowach i rzeczach czytamy:
Jakaż to jednak pociecha i głębokie uspokojenie, gdy się pomyśli, że człowiek jest stosunkowo nowym wynalazkiem, figurą liczącą zaledwie dwa wieki, zwyczajnym fałdem
w naszej wiedzy, który zniknie natychmiast, gdy przyjmie ona nowy kształt50.

Derrida wyraźnie zmierza w tym samym, co Foucault, kierunku.
Cel człowieka zawsze był wpisany w myśl i w język bycia, a wpisanie to tylko modulowało dwuznaczność kresu – w grze telos i śmierci. Odczytując tę grę, we wszystkich
jej sensach dostrzec można wielokierunkowy łańcuch powiązań: kres człowieka jest
myśleniem bycia, człowiek jest kresem myślenia bycia. Człowiek zawsze jest własnym
kresem, czyli kresem tego, co jego własne. Bycie zawsze jest swym własnym kresem,
czyli kresem tego, co jego własne51.

Komplikuje się więc relacja pomiędzy „ja”, a tym, co nowoczesna nauka o literaturze
nazywa podmiotem. W ostatniej książce Markowski podejmuje refleksję nad jednym
z wykładów Foucaulta o tej właśnie instancji (instytucji!). „Czym jest więc podmiot?
[…] Nie jest żadną substancją, to pewne. Nie jest też kimś, kto w sobie odnajduje swe
uzasadnienie. Podmiot […] nie jest żadną miarą wycofany ze świata, autonomiczny
i wpatrzony w głąb samego siebie. Jest natomiast, jak to ujmuje Foucault, »punktem,
w którym schodzą się w pamięci reguły zachowania [le point ou les règles de la conduite serecontrent dans la mémoire]«[…]. Jest to miejsce, gdzie pamięć dyskursu określa
warunki skutecznego działania. To miejsce przepełnione jest słowami [podkr. – M.
M. K.]”52. Podmiot więc również posiada naturę tekstową i jest niczym innym, tylko
zamkniętym zbiorem wielopoziomowych systemów znaczących.
Nie ma już miejsca w tym szkicu na grę innych (kon)tekstów, których ilość przytłacza,
a które nigdy nie będą wystarczające, nie „wyczerpią tematu”, a pragnienie obecności
nie zostanie zrealizowane. Rys historyczny został wyłożony, konsekwencje będą musiały
48
49
50
51
52
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R. Nycz, Tekstowy świat. Poststukturalizm a wiedza o literaturze, Warszawa 1993, ss. 42–43.
M. P. Markowski, Między idiomem a instytucją, [w:] ibidem, op. cit., ss. 188 i n.
M. Foucault, op. cit., s. 18.
J. Derrida, Pismo filozofii, tłum. B. Banasiak, K. Matuszewski, P. Pieniążek, Kraków 1993, s. 184.
M. P. Markowski, Polityka wrażliwości. Wprowadzenie do humanistyki, Kraków 2013, s. 140.
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objawić się w kolejnych niedoczytaniach, w momentach, w których ugrzęźniemy w języku. Ostatnią ucieczką w kontekst musi być więc cytat z książki Žižka o Lacanie, którego
miejsce w panteonie francuskiego poststrukutralizmu jest przecież niepodważalne.
Słowo jest morderstwem rzeczy nie tylko w podstawowym sensie oznaczania jego nieobecności – przez nazywanie rzeczy traktujemy ją jako nieobecną, umarłą, ale przecież ciągle jest obecna – ale ponad wszystkim, w akcie jej radykalnego rozwarstwienia
[dissection oznacza również „sekcję zwłok” – przy. M. M. K.]: słowo „ćwiartuje” rzecz,
odziera ją z otaczającego kontekstu, traktuje jej części jako autonomicznie egzystujące
byty: mówimy o kolorach, formach i kształtach, jakby posiadły samowystarczalny byt53.

Po co to wszystko, po co dekonstrukcja? Wydaje się, że po to, aby zyskać świadomość działania tekstu, kreacyjną moc słowa, a jednocześnie uchwycić nieustający
proces zmiany kulturowej, zmierzając ku ontologii aktualności54. Po to, aby literaturę ująć w jej naturalnym, hybrydycznym, egzystencjalno-abstrakcyjnym kulturowym
kontekście. Choćby po to, żeby z pełną odpowiedzialnością, na pytanie Poloniusza
„Cóż to czytasz, mości książę?” odpowiedzieć:
Słowa, słowa, słowa55.
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Summary
Michel Foucault’s semiotics and deconstruction
The article describes similarities in theoretical thoughts of Foucault’s semiotic system
and Jacques Derrida’s concept of deconstruction as dissemination of meaning on
the ground of humanities and interpretation of literature and culture. Historical
and archeological approach to the birth of post structural knowledge and humanities allows to reconsider status such categories as “différance”, “literature”, “text” and
“interpretation”. Furthermore the work presents reflection on classical, ontological
thinking about language and global concepts of metaphysics, differences between
spoken and written word and its consequences in literary theory.
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Pomiędzy „ewangelią”, „mgłą słowną”
i „mlekiem matki”. Trzej ustrońscy
ludzie książki wobec języka1
Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Wprowadzenie
Określeniem „ludzie książki” obejmuję tu Jana Szczepańskiego, Józefa Pilcha i Jana
Wantułę – słynnego socjologa oraz dwóch uznanych bibliofilów i historyków samouków – ze względu na ich kult i znawstwo książek, przy czym warto podkreślić, że
wszyscy wywodzili się z Ustronia na Śląsku Cieszyńskim i byli wielostronnie powiązani: Wantuła to wuj autora Spraw ludzkich i zarazem mentor Pilcha, który z kolei
uczęszczał ze Szczepańskim do klasy w szkole podstawowej (ur. 1913). Łączne ich
ujęcie wynika z przeświadczenia, iż właśnie wspólne kulturowe dziedzictwo (historyczna specyfika regionu, a w konsekwencji – mentalna jego mieszkańców2, wyznanie ewangelickie, chłopskie korzenie et cetera) rzutowało na podejście całej trójki
do języka, co może jawić się jako kwestia dyskusyjna zważywszy na dysproporcję
w ich formalnym wykształceniu. W związku z nim uprzedzonemu badaczowi łatwo z góry zaklasyfikować Pilcha i Wantułę do grona prowincjonalnych3 twórców
minorum gentium. Mógłby dewaluować na przykład autobiograficzne zapiski obu
bibliofilów z racji ich domniemanego naiwnego stosunku do języka (jako „niewinnego” medium myśli, przyległego do rzeczy), zwłaszcza w zestawieniu z dziennikami
pisarzy czy Szczepańskiego, który, zdając sobie sprawę z retoryczności języka, nie ufa
mu w takim stopniu. Wypada jednak zaoponować przeciw tego typu apriorycznym
sądom, gdyż Pilch i Wantuła zdobyli samokształceniem imponującą wiedzę, a ich
twórczość okazuje się niejednoznaczna; również język podlega u nich sproblematy1
2
3

Artykuł powstał w ramach projektu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki
przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2012/07/N/HS2/00966.
Por. np. Rozmowy o Śląsku Cieszyńskim, red. A. Drobik, Ustroń 2014.
Nawiązuję tu do potocznego, deprecjonującego rozumienia prowincjonalności, którą cechować ma
myślowa wtórność, pragnienie dorównania metropolii za pomocą pompatycznych słów oraz kompleksy powodujące, że laureata paru nagród czyni się lokalnym mistrzem. Por. np. W. Gombrowicz,
Dziennik 1957‒1961, Kraków 1997, s. 164.
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zowaniu w toku pisania jako organizowania narracji i jako instrumentu przepracowywania historii i biografii.
Wytłumaczywszy się ze zbiorczej analizy wymienionych postaci, ukażę, jak ślady
ich kulturowego pochodzenia uobecniają się w tekstach (głównie w tak zwanej. literaturze dokumentu osobistego), oddających mierzenie się autorów ze słowami, a po p r ze z słowa z momentem dziejowym, realiami politycznymi, własną sytuacją społeczną i przeszłością. Do swej lektury adaptuję hermeneutykę Gadamera – mimo jej
skłonności do omijania tekstualnych aporii – taka perspektywa bowiem koresponduje
z dążeniem tej trójki do rozjaśniania rzeczywistości przez interpretację i porozumienie
lokujące ich we wspólnocie sensu4. I można stwierdzić, że owe próby pokonania wyobcowania z języka (odczucia, iż zakłamuje on doświadczenie) nie są skazane na fiasko.
„Mgła słowna” i Boskie Słowo, czyli
o odpowiedzialności
Żyjąc w Polsce Ludowej, Pilch ani Szczepański nie pozostają w dziennikach obojętni na ówczesną politykę kulturalną i determinowaną przez nią kondycję języka,
zwłaszcza na uszczuplenie sensu oraz zanik autentycznej dyskusji, w której nie wsłuchujemy się przecież we własny głos, lecz w partnera, i otwieramy się na niespodziewane5. Stąd na przykład Pilch w 1977 roku jako delegat na ogólnopolski zjazd
PSS „Społem” konstatuje z niepokojem, że „przemawiano językiem ogólnikowych
banałów”6 i wszystko przyjmowano przez aklamację. Obaj zasilają poczet diarystów
rejestrujących przejawy propagandy, paroksyzmy języka PRL-u7, ponadto Szczepański w jednym z esejów analizuje „magiczność” nowomowy. O ile jednak zdaniem
Głowińskiego jej esencją jest prezentowanie stanu pożądanego jako faktycznego8,
o tyle ów socjolog za jej wyróżnik uznaje apele do sił nieosobowych: nie wskazuje
się, że konkretny człowiek ma coś zrobić, ale że to powinno się stać („powinno się
wyeliminować korupcję”)9. Uprawia zatem autor O indywidualności krytykę ideologii, to jest refleksję zanurzoną w języku, lecz będącą równocześnie „demaskowaniem
zwodzenia językiem”10, przy czym z wyrazu „zwodzenie” wydobyłabym znaczenie
„zawracania z drogi”, gdyż nowomowa zdejmuje z człowieka odpowiedzialność, a dla
Szczepańskiego to ona stanowi nadrzędny kierunkowskaz.
4
5
6
7
8
9
10
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Wiąże się z tym dążenie do transformacji pisma w „żywe słowo”, czyli rozmowę. Zob. H.-G. Gadamer,
Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, tłum. B. Baran, Warszawa 2007, ss. 531, 599.
Por. idem, Romantyzm, hermeneutyka, dekonstrukcja, [w:] idem, Język i rozumienie, wybór i tłum. P. Dehnel, B. Sierocka, Warszawa 2003, s. 148.
J. Pilch, Dziennik. Zapiski bibliofila i dziejopisa z lat 1963–1995, red. K. Szkaradnik, Ustroń 2013, s. 291.
Por. np. S. Stabro, W świetle dzienników (Jastrun, Dąbrowska, Kijowski, Kisielewski), [w:] idem, Od
Emila Zegadłowicza do Andrzeja Bobkowskiego. O prozie polskiej XX wieku, Kraków 2002, ss. 89‒109.
Por. M. Głowiński, Nowomowa po polsku, Warszawa 1990, ss. 8‒9.
Por. J. Szczepański, Magia w naszym życiu, „Odra” 1987, nr 3, s. 16.
H.-G. Gadamer, Retoryka, hermeneutyka i krytyka ideologii, [w:] idem, Język i rozumienie…, s. 86.
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Spośród rozmaitych jej rodzajów prymat należy przyznać odpowiedzialności za
słowo, której zniesienie w kontekście politycznym następuje na co najmniej dwóch
płaszczyznach. W swym dzienniku autor Wizji naszego życia negliżuje nowomowę
przenikającą do publikacji znanych mu naukowców, tak iż na przykład „alienacja”
występuje u jednego w tylu znaczeniach, że traci sens11 (co ewokuje Orwellowski
„czarnobiał”). Dostrzeżemy w tej wzmiance wagę, jaką Szczepański od lat przykładał do precyzji pojęć12, wszakże nazywanie czarnego białym ma dodatkowo oblicze
etyczne, gdy wiąże się z wyrachowaną woltą światopoglądową: zdaniem ustrońskiego
socjologa autorowi referowanej pozycji nie mąci spokoju ducha „fakt, że ludzie […]
pamiętają […] artykuły […], w których głosił to, co teraz zwalcza”13. Z kolei Pilch
w okresie transformacji zżyma się na dawnych dygnitarzy PZPR, tłumiących demokrację, ale utrzymujących, że to oni wprowadzili reformy i zawsze mieli dobre intencje. W jego odczuciu mętnymi tłumaczeniami dowodzą braku godności osobistej,
zniesławiają samych siebie14.
Nie chodzi wyłącznie o polityczną aneksję słowa; zdemaskowaniu podlega wszelka emfaza i deklaratywność, bo przecież predylekcje do określonego posługiwania
się językiem wynikają nie tylko z uwarunkowań ustrojowych, lecz i kulturowych.
Dlatego choć podczas konferencji w Kanadzie socjolog ubolewa, że swój referat wygłosi być może nieudolnie, to przynajmniej „nie będzie w nim tej piękno-pustej mgły
słownej”15, spowijającej wedle niego odczyty francuskie. W tym przypadku mowa
o czczym deklamatorstwie, braku konkretów maskowanym wydmuszkami nie tyle
ideologicznymi, ile estetycznymi.
Opór Szczepańskiego przeciw „mgle” (błahości, pustocie) oraz awersję do szafowania słowem przypisać można wpływom jego gimnazjalnego polonisty Juliana Przybosia i formuły „najmniej słów”, jednak u wszystkich omawianych ludzi książki poczucie ciężaru słowa (jako antytezy lekkiej „mgły”) ma źródło w przekonaniu o jego
sakralnym charakterze. Akcentuje to autor Czasu narodu w miniaturach, w których
„rekonstruuje”16 światopogląd tradycyjnej społeczności luterańskiej na ziemi cieszyńskiej: słów pochodzących od Boga i objawiających Jego wolę nie wolno lekceważyć ani
nadużywać17, a świadomość ich wagi rozbudziły w autochtonach polskie księgi religijne doby reformacji. Choć nie należy mitologizować tak zwanego etosu protestanckie11
12

13
14
15
16
17

Por. J. Szczepański, Dzienniki z lat 1945–1968, red. D. Kadłubiec, Ustroń 2013, s. 272.
Warto napomknąć o jego zaabsorbowaniem w czasie studiów logiką matematyczną i o takich
np. wstawkach w prywatnej korespondencji z tamtego okresu: „[…] w lekturze przeczytanych
[w „Pionie”] artykułów razi mnie brak logicznej odpowiedzialności za słowo”. List do Jana Wantuły
z 16.11.1933, rękopis w zbiorach rodziny.
J. Szczepański, Dzienniki z lat 1945–1968…, s. 271.
Zob. J. Pilch, Dziennik…, s. 439.
J. Szczepański, Dzienniki z lat 1945–1968…, s. 225.
Przyjmuję umiarkowanie konstruktywistyczne stanowisko, że każda próba odtworzenia przeszłości
zawiera w sobie sporą dozę tworzenia.
Zob. J. Szczepański, Rozmowy, [w:] idem, Korzeniami wrosłem w ziemię, Ustroń 2013, s. 58.
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go18, owo przeświadczenie zaciążyło na postawie samego Szczepańskiego, nie z uwagi
na literalne odbieranie przezeń Biblii, lecz na zaszczepioną mu w toku socjalizacji
fundamentalną wizję świata, Gadamerowskie „przedsądy” matrycujące rozumienie.
Zarówno sakralność słów, jak orientacja hermeneutyczna mogą budzić skojarzenia z idealizmem, tymczasem ich wspólny rdzeń stanowi egzystencjalne osadzenie.
Gadamer łączy aspekt sytuacyjny oraz boski „słowa w liczbie pojedynczej”, definiując je w nawiązaniu do Ewangelii św. Jana jako to, „które kogoś dosięga, […] pada
w określonym […] kontekście życiowym i które swą jedność uzyskuje […] od owej
wspólnoty kontekstu […]”19. W tym świetle można rozpatrywać opisywaną przez
socjologa sytuację w chłopskim domu – jego domu – gdzie mowa splatała się ściśle z kontekstem, co nadawało jej jednoznaczność20. Również pojęcie słowa „dosięgającego”, „wzywającego” przywodzi na myśl wychowanie w chłopskiej rodzinie,
gdzie dzieci przyuczano do słuchania poleceń tego, kto posiada autorytet, i gdzie nie
mnożono słów ponad potrzebę, bo ważniejsze było wykonanie obowiązków, a zatem
czyny. Identycznie opowiada o tym Szczepański zarówno we wspomnieniach, jak
i w charakterystyce ideału wychowawczego Ignacego Solarza, krzewionego w Uniwersytetach Ludowych, a opartego na wartościach respektowanych w środowisku
wiejskim, nierzadko niezwerbalizowanych, ale odzwierciedlających się w działaniu21.
Dlatego dyscyplinuje siebie w dzienniku, by zamiast angażować się w dysputy polityczne „stwarzać rzeczywistość nie słów, lecz instytucji i dzieł”22.
„Para z gwizdka” i język Reja, czyli
o performatywności słów
Z tej samej perspektywy Pilch z dezaprobatą ocenia rozpolitykowanych przywódców „Solidarności”: „Takim sposobem Polskę przegadamy, a nie odbudujemy”23, obu
wyróżniała bowiem postawa pozytywisty: preferowanie merytoryczności i konstruktywnych działań, wymagających wzmocnienia sił organizmu społecznego. W wizji
Szczepańskiego – w której doniosłą rolę gra przenikająca byt twórcza energia – podobne jej quantum wydatkowane jest na mowę i działanie, toteż bodaj zgodziłby się
z cenionym przez siebie Malinowskim24, iż za pomocą oralności „jedna osoba oddziałuje na organizm drugiej i […] pośrednio na otaczające środowisko. Słowo jest aktem
18
19
20

21
22
23
24
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Zob. G. Kubica, Etos śląskich luteranów – interpretacja kulturowa, [w:] eadem, Śląskość i protestantyzm.
Antropologiczne studia o Śląsku Cieszyńskim, proza, fotografia, Kraków 2011, ss. 65‒66.
H.-G. Gadamer, Język i rozumienie [w:] idem, Język i rozumienie…, s. 16.
Stąd choć w gwarach śląskich istnieje np. słowo „ónaczyć” (= ‘robić coś’), dzięki wysokiemu kontekstowi kulturowemu (zob. E. Hall, Poza kulturą, tłum. E. Goździk, Warszawa 2001) uczestnicy
interakcji wiedzą, do czego się odnosi.
Por. J. Szczepański, O skuteczności wychowania, „Odra” 1987, nr 10, s. 5.
J. Szczepański, Dzienniki z lat 1945–1968…, s. 99.
J. Pilch, Dziennik…, s. 348.
Por. J. Szczepański, Dzienniki z lat 1935–1945, red. D. Kadłubiec, Ustroń 2009, ss. 58, 81, 101.

Katarzyna Szkaradnik
[…] pełnym mocy jak każdy uścisk ręki”25. Antropologowi chodzi tu nie tyle o samą
sprawczą moc słowa, ile o jego niemal fizyczną, namacalną siłę.
Ktoś milczący, skupiony w sobie, „kumuluje swoją energię”26, gdyż nie dysponując mocą, nie sposób działać skutecznie. Przez pryzmat tej tezy dojrzymy głębszy sens
protestu Szczepańskiego przeciw jałowym dyskusjom, które marnotrawią energię
społeczną i często okazują się pozorowaniem załatwienia sprawy. Namysł nad likwidacją takich wynaturzeń ubiera on w plastyczne porównanie, rozważając: „co zrobić,
aby mniej pary uchodziło przez gwizdek, a więcej zostało na wprawianie lokomotywy
w ruch”27. Wprawdzie swoją krytykę języka musi prowadzić w języku, lecz właśnie
on – jak przypomina Gadamer – pozwala na wynurzenie się z bezpośredniości doznań, analizę sytuacji i antycypację rezultatów działania: „Wiąże się to z poczuciem
[…] tego, co nieobecne, tego, co korzystne, ze względu na co wybieramy środki –
również takie, które nie od razu przypadają nam do gustu”28.
Mimo wszystko Szczepański włączał się także słowami w rzeczywistość polityczną, acz próby te w USA „rozbiły się o mentalność amerykańską i brak wspólnego
języka”29, co można rozumieć zarówno dosłownie30, jak i w sensie ideologicznym.
Chociaż dwa bloki polityczne wytworzyły niekompatybilne wizje świata, socjolog
czuje się zobligowany pisać w językach zachodnich, by stawić czoła „fali oczerniającej
Polskę”31, czyli wyzyskiwać słowo w celach propagandowych. Niewątpliwie „prostowanie” przez niego wyobrażeń za żelazną kurtyną różniło się od agitacji Wantuły
– „uświadamiającego” lud narodowo – ale również ten drugi był poniekąd świadom
figuratywności języka, nie ulegał łatwo sugestywnym mirażom literackim i tak na
przykład kontrastował u progu XX wieku Prusa z Sienkiewiczem:
O ile też wyżej stoi jego Faraon od Quo vadisu! Jak tu, a jak tam poglądy religijne są
wycieniowane! Jak on to życie religijne w starym Egipcie opisuje, a nasze ma przed
oczyma! Słowem, Prus to człowiek przyszłości, przyszłe pokolenia go ocenią […]32.

Żywiąc pewne kompleksy „peryferii”, zarówno Pilch i Wantuła, jak Szczepański
byli równocześnie przekonani o wyjątkowej roli Śląska Cieszyńskiego (przez wieki
leżącego poza Rzeczpospolitą) w kultywowaniu schedy narodu; uwypuklali znaczenie
książek religijnych, dzięki którym zachowano język złotej epoki, i to utrzymywa25
26
27
28
29
30
31
32

B. Malinowski, Słowo w kontekście działania, [w:] Antropologia słowa. Zagadnienia i wybór tekstów,
red. G. Godlewski, A. Mencwel, R. Sulima, Warszawa 2003, s. 122.
J. Szczepański, O rzeczywistej ważności milczenia, „Odra” 1986, nr 2, s. 12.
Idem, O rzeczywistej ważności dyskusji, „Odra” 1986, nr 1, s. 4.
H.-G. Gadamer, Granice języka, [w:] idem, Język i rozumienie…, s. 29.
J. Szczepański, Dzienniki z lat 1945–1968…, s. 110.
Por. też uwagi Gadamera na temat hermeneutycznych dylematów przekładu – idem, Prawda i metoda…, ss. 520‒524.
J. Szczepański, Dzienniki z lat 1945–1968…, s. 290.
[Cyt. za:] Listy Jana Wantuły z lat 1901–1909, oprac. R. Lutman, „Ze Skarbca Kultury. Biuletyn
Informacyjny Zakładu Narodowego im. Ossolińskich” 1956, z. 1, ss. 99‒100.
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ny przez chłopów i robotników33. Argumentował przeto Wantuła: „[…] jeśli przechowaliśmy […] spuściznę ojcowską: język […] z oznakami świeżości pierwotnej,
tedy musimy wierzyć, że […] przy zmartwychwstaniu […] Polski […] pomocni Jej
[…] będziemy”34. Troszcząc się o ową „pamiątkę rodzinną”, gromadząc i propagując polską literaturę, czy wreszcie pisząc – Pilch i Wantuła mogli czuć się nieledwie
sukcesorami renesansowych mistrzów. Nie było to subiektywne wrażenie, bo nawet
w czasach stalinowskich odnotowywano, że proza Wantuły sięga korzeniami „pięknej
starej polszczyzny […]. Język bogaty, giętki, szlachetny, […] przypomni niekiedy
jakiś zwrot użyty przez Mikołaja Reja czy Jana z Czarnolasu […]”35.
„Piszę jako żyję” i „»ja« to ktoś inny”, czyli
o dziennikach
Dla tych bibliofilów „świat wczarowany w książki”36 stanowił poszerzenie horyzontu,
zainicjowanie dialogu z tradycją – pytanie jednak, w jakim stopniu taki dialog polega
na partnerstwie, w jakim zaś na poddaniu czytanemu słowu. Nie musi chodzić o indoktrynację, lecz o rezultaty fascynacji, poprzez którą interioryzujemy język autora,
a wraz z nim jego myślenie. Jak stwierdza Ryszard Koziołek:
[…] wartość literatury odkrywamy, kiedy nasza mowa odczuwa wyrzut sumienia, że
nie jest w stanie dorównać czytanym słowom pięknem i skutecznością […], oraz kiedy
to, co w nas […] mętne, niejasne, znajduje formułę językową, która jest […] społeczna,
konwencjonalna itp., ale jakoś naszą jednostkowość dosięga. Podziw dla takiej literatury jest adorowaniem kolonizatora […] przez podbitego tubylca37.

W tym kontekście szczególnie ciekawy jest casus Pilcha, w którego dzienniku pośród referowanych lektur są też zapiski autorki Granicy i który czyniąc uwagi autotematyczne, raz zauważa, że pisze „bez ornamentyki językowej – jak to powiedziała Nałkowska”38, natomiast kiedy indziej stosuje kryptocytaty. Oto fragment jego diariusza:
Jeśli coś zajdzie w życiu, spieszę się, […] o formę nie dbam. Nie ma czasu na uczucia,
mało poświęcam go na refleksje i efekty. Dominuje akcent pośpiechu i szczerości39.

A oto passus z Dzienników Nałkowskiej:

33
34
35
36
37
38
39
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Por. J. Pilch, Polskie pierwodruki cieszyńskie, Cieszyn 1990.
Cyt. za: Listy Jana Wantuły z lat 1901-1909…, s. 116.
A. Wydrzyński, Jan Wantuła z Ustronia, „Nowa Kultura” 1952, nr 32, s. 11.
J. Szczepański, Szkoła, [w:] idem, Korzeniami…, s. 81.
R. Koziołek, Ciała Sienkiewicza. Studia o płci i przemocy, Katowice 2009, s. 57.
J. Pilch, Dziennik…, s. 275.
Ibidem, s. 244.

Katarzyna Szkaradnik
Pisząc – spieszę się zawsze, by umieścić jak najwięcej […] – o formę nie dbam, […]
opuszczam refleksję i efekty. […] Jest [tu] akcent pośpiechu i szczerości40.

Nie rozstrzygniemy, na ile Pilch celowo stylizował zapiski, czerpiąc z autorki Domu
nad łąkami jako autorytetu, na ile zaś jej frazy tak zapadły mu w pamięć, że mógł
powielać je bezwiednie. Niemniej nasuwa się spostrzeżenie Gadamera, iż świadomość
historycznych oddziaływań jest bardziej byciem niż świadomością41, zanurzeniem w żywiole języka niosącego głosy przeszłości, i często wpływy lekturowe tkwią w nas na
tyle głęboko, iż nie zdajemy sobie z nich sprawy. W cytacie z Pilcha intrygują dwa
paradoksy: po pierwsze autor (kokieteryjnie?) ubolewa nad niewycyzelowaniem notatek, a jednak stara się o „efekty”, o to, by dobrze brzmiały; po drugie przekonuje
o swej szczerości, lecz do jej ekspresji używa cudzych fraz. I mimo patronującego jego
zapiskom dokumentaryzmu przebija z ich stronic poczucie, że język nie jest lustrem,
jest natomiast „interpretacją i przeżywaniem tego, co dzieje się z nami, […] w zależnościach pracy i panowania, jak i we wszystkim innym, co składa się na nasz świat”42.
Ów ontologiczny aspekt rodziłby oczekiwanie przyległości języka do doświadczenia,
tymczasem Szczepański poświadcza diagnozy de Mana43, dostrzegając impas w werbalizacji przeżyć: „Wymyka się słowom to, co stanowi o zasadniczych odczuciach”44, o najgłębszych doznaniach da się pisać wyłącznie komunały, przelewać na papier można rzeczy
wystawione na widok i oddziaływania innych. Potwierdza więc znamienne dla nowoczesności odkrycie wydziedziczenia z języka, tego, że „mój” język jest nieodwołalnie językiem
„innego”. Czy jednak różne języki nie zniekształcają „ja” w różnym stopniu?
„Ewangelia” dla wybranych i ironia uczonego,
czyli o wyobcowaniu
Relacjonując pewną prelekcję, Pilch zarzuca jej niedostępność dla laików oraz nazywa ją „czystą ewangelią”45. Co prawda biblijna „dobra nowina” była skierowana do
prostaczków, ale przynosiła im prawdy „z innego świata”; tam chodziło o świat Boski,
a w metaforycznej „ewangelii” u bibliofila z Ustronia – o świat ludzi wykształconych.
Od drugiej strony owo wydzielenie ze wspólnych znaczeń języka odczuł Szczepański:
„Janek zwrócił mi uwagę, że mój ton i sposób wykładania nie podoba się ludziom
[…]. Trzeba będzie jednak mówić […] językiem, który lepiej rozumieją”46. Jego eseje
Korzeniami wrosłem w ziemię są świadectwem dążenia do reintegracji przez nostal40
41
42
43
44
45
46

Z. Nałkowska, Dzienniki, t. 1: 1899–1905, oprac. H. Kirchner, Warszawa 1975, s. 196.
Por. H.-G. Gadamer, Prawda i metoda…, s. 613.
Idem, Retoryka, hermeneutyka…, s. 88.
Por. P. de Man, Autobiografia jako od-twarzanie, tłum. M.B. Fedewicz, [w:] Dekonstrukcja w badaniach literackich, red. R. Nycz, Gdańsk 2000, ss. 106‒124.
J. Szczepański, Dzienniki z lat 1945–1968…, s. 187.
J. Pilch, Dziennik…, s. 279.
J. Szczepański, Dzienniki z lat 1945–1968…, s. 40.
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giczną podróż do kraju lat dziecinnych, lecz rozsadza je dialektyka optyki quasi-dziecięcej i dystansu. Autor usiłuje oddać doświadczenia chłopskiego syna, jednak spod
perspektywy naiwnej raz po raz przeziera perspektywa późniejszej wiedzy oraz języka,
który nie jest zdolny być dłużej swobodnym mówieniem zapominającym o sobie47,
za to pozwala na krytyczną lekturę przeszłości. Wszak uczony
[…] musi z ciepłą ironią skomentować idealizujący podziw „ujca” [Wantuły] dla pisarzy i intelektualistów. Choć przytyk to delikatny, [uważny] czytelnik […] nie ma już
pewności, kto jest bardziej wiarygodny w opowiadaniu przeszłości: chłopskie dziecko
czy profesor uniwersytetu?48

Świadom dokonywania retrospekcji przez mentalną szybę i niemożności wyzbycia
się edukacyjnego bagażu, Szczepański musi mówić przystać na alienację, na uprzedmiotowienie siebie w „uczonej” mowie, która uogólnia partykularne przeżycia. Jego
wspomnienieniowy powrót na ziemię cieszyńską stanowi znakomity przykład języka
skreolizowanego, zarazem umiejscowionego i ulegającego dyslokacji49. Paradoksalnie jednak dla Pilcha „cudzy” język – ów zmącony język autora Korzeni… – staje się
furtką do dzieciństwa dzięki ewokowaniu osobistego doświadczenia, które pozostawiło odcisk w pamięci zmysłowej. Poprzez eseje dawnego kolegi:
[…] cały wszedłem do lat dzieciństwa […]. Znalazłem się […] w świecie, który niewiele różni się od świata dziecinnego Janka […]. Znowu […] grałem w nóż na wąziutkich
ławkach około ogrodzenia szkolnego, znowu widziałem mamę, jak wsadzała chleb do
pieca, jak czekaliśmy na podpłomyki […]; zobaczyłem panny, […] z którymi […]
tańcowałem na zabawach […] – byłem znowu młody50.

Mamy więc do czynienia ze swoistą iluminacją, wejściem w przeszłość nie tylko
w charakterze obserwatora, ale uczestnika niemal znów czującego smak podpłomyków.
Nasuwa się tu Gadamerowska interpretacja aforyzmu Heraklita „błyskawica kieruje
wszystkim” – w świetle pioruna wszystko na mgnienie oka staje się jasne, po czym
zapada w noc, a jeżeli uznać błyskawicę za metaforę logosu (słowa), wywołującego przebłysk rozumienia51, tego typu momentem epifanii, w którym logos ożywia sedno rzeczy,
byłby także wgląd Pilcha w dzieciństwo oświetlone opowieścią Szczepańskiego.

47
48
49
50
51
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Por. H.-G. Gadamer, Semantyka i hermeneutyka, [w:] idem, Rozum, słowo, dzieje. Szkice wybrane,
wybór i oprac. K. Michalski, Warszawa 1979, s. 111.
R. Koziołek, Topos jako miejsce zmysłowe, [w:] Więzy tradycji, red. A. Węgrzyniak, M. Kopczyk,
Bielsko-Biała 2005, s. 346.
Por. E. Rybicka, Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich,
Kraków 2014, ss. 47‒48.
J. Pilch, Dziennik…, ss. 507‒508.
Por. H.-G. Gadamer, Romantyzm, hermeneutyka, dekonstrukcja…, s. 156.

Katarzyna Szkaradnik
„Mleko matki” i prowincjonalizmy, czyli
o tożsamości
Cała trójka autorów zdaje się ponadto odczuwać, że ów przebłysk możliwy jest też dzięki specjalnemu, czy właśnie zwyczajnemu językowi: gwarze, stąd tak gęsto przetykające Korzenie… słownictwo gwarowe. Podejście Pilcha cechuje dwuznaczność: z jednej
strony żali się, iż ilekroć w różnych regionach kraju chciał przemawiać „czysto po polsku”, zawsze „wkradły mu się” wyrażenia „zdradzające” jego cieszyńskie pochodzenie52
(rozpoznajemy tu aspiracje do języka ogólnego jako szacowniejszego). Z drugiej natomiast, upatruje w lokalnej mowie skarbnicę staropolskich archaizmów, a zaniechanie
jej używania identyfikuje z chęcią „zapomnienia naszej polskiej przeszłości w okresie
579-letniego oderwania Śląska Cieszyńskiego od Macierzy”53. Wantułę mile zaskakuje
śmiałe wykorzystanie miejscowego narzecza przez Zofię Kossak w powieści Złota wolność54 – służy tam ono autentyzmowi, a nie umniejsza bohaterów.
Niemniej na oczach omawianej trójki gwara z języka komunikacyjnego zaczęła
się przeistaczać w dekoracyjny, inscenizowany na imprezach regionalnych. W nawiązaniu do Pana Tadeusza pokolenie Szczepańskiego można półżartem nazwać „ostatnim, co tak gwarą mówiło”, dla niego bowiem była ona naturalna – w tym sensie,
że o ile nie ma języka prywatnego, o tyle jest język prymarny: głęboko zakodowany
język z lat dziecięcych, zdolny tymczasowo zasklepić rozziew spowodowany różnicami w wykształceniu i zakresie doświadczeń, przygotować to, co Gadamer nazwał
stopieniem horyzontów55. Po spotkaniu się ze Szczepańskim na jubileuszu 200-lecia
ustrońskiej szkoły Pilch relacjonuje: „Wyczuł, że […] mi się niezręcznie rozmawia,
bo to uczony światowej sławy, a ja prosty człowiek […]. Naraz rzekł: »Nie kołuj, Józku. Jo je Janek z Brzeziny i odzywaj się do mnie jak w szkole«”56. Słowa te pozwalają
na porozumienie, wyzwalają powrót do czasów, kiedy dzieliła ich zamożność, ale
należeli do wspólnoty: szkolnej i lokalnej.
Zarazem ów język jawi się całej trójce jako najbardziej własny, sprzężony z ich
tożsamością. Pilch podkreśla, że gwarę zna dobrze, gdyż „wyssał ją z mlekiem matki”57, co neguje opozycję między kulturą (czymś narzuconym, zewnętrznym) a naturą, przywołuje także psychoanalityczne skojarzenia z nawrotem do prajedni i pełni.
Stąd w macierzystej dykcji ujawnić się może spontaniczny przebłysk rozumienia –
choćby wówczas, gdy pod wpływem lektury Życia po życiu Pilch przypomina sobie,
jak topiąc się za młodu w Wiśle, ujrzał „dzieciństwo, szkołę, matkę… i gdyby mnie
52
53

54
55
56
57

Por. J. Pilch, Dziennik…, s. 324.
Ibidem, s. 205. Należy zaznaczyć, że Pilch cenił gwarę także jako wartość samoistną i przekonał się o jej
bogactwie podczas opracowywania zainicjowanego przez siebie Słownika gwarowego Śląska Cieszyńskiego,
gdy stwierdził, że do przełożenia jednego wyrazu na język literacki często potrzeba całego zdania.
List Jana Wantuły do syna Andrzeja z 1.02.1929, rękopis w zbiorach rodziny.
Por. H.-G. Gadamer, Prawda i metoda…, s. 537.
J. Pilch, Dziennik…, s. 419.
J. Pilch, Dziennik…, s. 324.

71

Pomiędzy „ewangelią”, „mgłą słowną” i „mlekiem matki”...
koledzy nie wyciągli z plosa, nie wiem, czego bym jeszcze nie zobaczył”58. Z zasady
formy gwarowe opatruje cudzysłowem lub adnotacją „jak się u nas mówi” – tu zaś
wyswobadzają się one, by dotknąć doświadczenia granicznego, związane są bowiem
z tym, co elementarne, odsyłają do nauki mówienia jako oswajania świata.
Rozpatrywany przeze mnie ambiwalentny stosunek Wantuły, Pilcha i Szczepańskiego do słowa – wyrażający się w poczuciu jego świętości (którą wykorzystywać
ideologicznie można tylko w szczytnych celach), a zarazem w poczuciu zdrady z jego
strony, niemożności posiadania naprawdę wł a s n yc h słów – znajdowałby zatem
częściowe rozwiązanie w owym języku, który z pozoru ograniczony, okazuje się bliższy temu, co najgłębsze i niewyrażalne. Ale „mowa przodków” zdaje się pełnić tu
jeszcze jedną funkcję: sprawia, że przygodność indywidualnej biografii ulega zapośredniczeniu w międzygeneracyjnym przekazie tradycji, której nie przyjmuje się in
crudo, tylko aplikuje do własnej czasowości, by ją interpretująco przeobrażać. Można
uznać tę formułę za idealizację, niemniej analizując teksty omawianych autorów, zauważa się, jak dialog z lokalną spuścizną zachodzi w nich nie bez zatargów, a jednak z nadzieją na samorozumienie. Takie doświadczenie hermeneutyczne wydobywa
z „więzienia języka”59, czyli słowa alienującego, chociaż samo pozostaje zanurzone
w języku jako logosie wraz z przekazami, które zeń przemawiają i pozwalają człowiekowi rozpoznać własną przynależność. Toteż Wantuła napomina studiującego syna:
„Dobrze zrobiłeś, jeśliś moje pisanie wyszlifował, jeno niechby tam parę moich »prowincjonalizmów« zostało, wszak ja chłop i Ślązak, mnie to ujdzie”60. Usprawiedliwia
się zatem, jakby gwara deprecjonowała, lecz nie zamierza się jej wyrzec jako cząstki
siebie, wskaźnika tożsamości. Z kolei Szczepański po narodzinach syna może genealogię swojego rodu – gospodarzy w ustrońskim przysiółku Brzezina – podsumować
dobitnym: „To sóm my”61.
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Summary
Among an “evangel”, “verbal fog” and “mother’s
milk”. Three men of book from Ustroń vis-à-vis the
language
The article depicts the relation to word of three “men of book” from Ustroń in
Cieszyn Silesia – Jan Szczepański, Józef Pilch and Jan Wantuła, a famous sociologist
and two bibliophiles, self-taught historians – related with one another with family
ties and bonds of friendship. The authoress tries to investigate to what extent their
cultural basis (Protestant religion, peasant origins, historical specific of the region)
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had an impact on that relation, and to what it was an implication of differences in
their formal education. From such a perspective, as well as in context of Gadamer’s
hermeneutics, some issues are analyzed. First, the matter of political and aesthetical abuse of language (“verbal fog”) and lack of responsibility for word, regarding
all three authors connected that responsibility with Protestant ethos and peasant
concreteness. It is connected with Szczepański’s conviction that words should be
disposed economically for discussions consume “energy”, and with the problem of
ideological use of language as well as the influence of another person’s words, what
the authoress shows on example of Pilch’s and Szczepański’s diaries. Then, alienation
from language brings to mind the matter of “evangel”, that is the language only
for selected (educated) people. This permits to approach the subject of “mother’s
milk” – the local dialect, a primary language which facilitates understanding despite
differences in education, and enable to join in a dialogue with the closest tradition.
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Komunizm kontra rzeczywistość na
przykładzie „Powrotu z ZSRR” Andre
Gide’a i „Mojej Podróży do Rosji”
Antoniego Słonimskiego
Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Od października 1917 roku Związek Radziecki ukazywany był jako urzeczywistnienie komunistycznego mitu o ojczyźnie proletariatu opartej na zasadzie egalitaryzmu
i sprawiedliwości społecznej, z gospodarką centralnie planowaną i najnowocześniejszym systemem edukacyjno-karnym (pierekowka1), gwarantującym wykształcenie
nowego typu człowieka i społeczeństwa. Wyobrażenie to, usilnie podtrzymywane
przez propagandę, było szczególnie popularne wśród lewicujących intelektualistów
zachodnich, zwłaszcza w latach międzywojennych – w obliczu światowego kryzysu
gospodarczego oraz postępującej utraty wiary w demokrację, indywidualizm i inne
wartości, na których oparto cywilizację Zachodu. ZSRR postrzegali oni jako wielki
plac budowy, miejsce realizacji ambitnego planu, niespełnionego do końca podczas
rewolucji francuskiej, który starali się wspierać, przyjmując postawę „towarzyszy
w podróży” (poputczików2). Wierzyli bowiem, iż w odpowiednim czasie uda się go
wprowadzić również we własnych państwach. Władze radzieckie czyniły zaś wszystko
celem promowania pozytywnego wizerunku Kraju Rad.
Na przykładzie dwóch reportaży, które wstrząsnęły opinią publiczną w latach 30.
XX wieku, kiedy ufność w ten eksperyment wydawała się najmocniejsza, to jest Powrotu z ZSRR Andre Gide’a (1936) oraz Mojej podróży do Rosji Antoniego Słonimskiego (1932), postaram się przedstawić konfrontację komunizmu z rzeczywistością,
jaką Gide i Słonimski zaobserwowali i opisali w swych utworach. Pośrednio posłuży
to rzuceniu szerszego światła na ówczesne środowisko intelektualne. Nie bez znaczenia jest fakt, że autorzy ci również uchodzili za intelektualistów – przedstawicieli
1
2

O funkcjonowaniu sowieckiego systemu penitencjarnego por. A. Applebaum, Gułag, tłum. J. Urbański, Warszawa 2005, s. 137-381, D. Tołczyk, Gułag w oczach Zachodu, Warszawa 2009, ss. 105−116.
Termin wymyślony przez Lwa Trockiego. Posługiwano się nim w przypadku rosyjskich pisarzy,
którzy sympatyzowali z bolszewikami, lecz nie przyłączyli się do nich. Później rozszerzono jego
znaczenie również na zagranicznych zwolenników. Por. R. Pipes, Rosja bolszewików, tłum. T. Szafar,
Warszawa 2007, s. 221.
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specyficznej grupy społecznej, która, zdaniem Paula Johnsona3, przykładała większe
znaczenie do wyimaginowanego ideału ludzkości niż konkretnego człowieka. Byli
więc podatni na sowiecką propagandę, często posługującą się takimi terminami, jak
humanizm, solidarność, braterstwo, wspólnota (ustrój ZSRR określono jako najbardziej humanistyczny i egalitarny w historii). Postawa ta umożliwiła im ignorowanie
relacji uchodźców z Gułagu jako niewiarygodnych i antyradzieckich4. Bezgranicznie
ufali za to oficjalnym źródłom, które preferowali. Ugruntowały one ich wiarę na
przykład w prawomocność procesów moskiewskich z lat 1936-19385.
Skłonni byli też wierzyć wielkiej ilości bezrefleksyjnej, przesadnie apologetycznej
literatury6. Jednoznacznie pozytywną opinię o ZSRR utrwalali ludzie wpływowi na
rynku wydawniczym, jak Victor Gollancz czy Kingsley Martin. Gollancz odmówił
opublikowania książki W hołdzie Katalonii George’a Orwella, przedstawiającej krytyczny obraz hiszpańskiej wojny domowej (1936−1939), bez pomijania morderstw
stalinistów dokonanych na członkach trockistowskiej Robotniczej Partii Marksistowskiej Unifikacji (POUM). W następstwie tej decyzji na powszechną percepcję
wydarzeń w Hiszpanii większy wpływ miała powieść Komu bije dzwon Ernesta Hemingwaya, którego wiara w komunizm nie budziła większych zastrzeżeń.
Wobec tak wielkiej fascynacji komunizmem wśród ludzi słowa, reportaże Gide’a i Słonimskiego wywarły wstrząsający wpływ, porównywalny z referatem Nikity Chruszczowa na XX Zjeździe KPZR. Tym bardziej, iż zarówno Gide, jak i Sło3
4

5

6
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Por. P. Johnson, Intelektualiści, tłum. A. Piber, Poznań 1998.
Przykładowo: Piekło na wyspach Sozerko Malagowa (1926), Moje 26 więzień i ucieczka z Sołowek
Jurija Biezsonowa (1928−1929), Ucieczka z Sowietów Tatiany Czernawiny (1933), Mówię w imieniu milczących autorstwa jej męża, Władymira Czernawina (1935), Więzień GPU Georgija Kitczina (1935), Rosyjska Enigma Ante Cilligi (1940); również dzieła polskich autorów, w większości
opowiadających o doświadczeniach z II wojny światowej i długo pozbawionych możliwości druku:
Powiedz Zachodowi Jerzego Glickmanna (1948), Po wyzwoleniu 1944−1956 Barbary Skargi (1985),
Inny świat Gustawa Herlinga-Grudzińskiego (1953), czy Na nieludzkiej ziemi Józefa Czapskiego
(1949−1962), por. Gułag w oczach Zachodu, op. cit., ss. 116−121 i 241−249. Nawet w 1973 r., prawie trzydzieści lat od zakończenia wojny, Jean-Paul Sartre odrzucił świadectwo Aleksandra Sołżenicyna w Archipelagu Gułag, tłumacząc to dbałością o dobre samopoczucie francuskiego proletariatu,
Robert Conquest przywołuje w tym kontekście uwagę Sir Bernarda Paresa, wybitnego rusycysty,
który w 1935 r. miał powiedzieć: „te opasłe protokoły w każdym razie robiły wrażenie”, co świadczyło o „niezdolności do wyobrażenia sobie, że oficjalne dokumenty mogą być stekiem kłamstw”,
por. R. Conquest, Uwagi o spustoszonym stuleciu, tłum. T. Bieroń, Poznań 2002, s. 177.
Za przykład takiej literatury mogą uchodzić m. in. reportaże Dziesięć dni, które zmieniły świat Johna
Reeda (1919), Voyage à Moscou (Podróż do Moskwy) Ramaina Rollanda (1935), hagiograficzna
biografia Józefa Stalina zatytułowanaj Staline: Un monde nouveau vu à travers un homme (Stalin.
Nowy Świat widziany przez człowieka) z 1936 r., napisana przez Rollanda wspólnie z Henri Barbussem, bądź monografia Soviet Communism: A New Civilization? (1935) małżeństwa Beatrice i Sidney’a Webbów – fundatorów London School of Economics and Political Science i Towarzystwa Fabiańskiego; czołowych przedstawicieli fabianizmu, razem z Herbertem George’em Wellsem i George’em Bernardem Shawem – kolejnymi sympatykami ZSRR. W latach 30. ich książka uchodziła
za publikację najobiektywniej charakteryzującą radziecką gospodarkę socjalistyczną doby planu
pięcioletniego i bywała wykorzystywana jako podręcznik akademicki.
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nimski sympatyzowali z ZSRR. Byli przekonani o historycznej doniosłości reform.
Jak pisał Słonimski:
[...] cały świat jest dzisiaj chory. Ale wydaje mi się, że nasze dolegliwości można porównać do cierpienia na własnych betach, ze szklanką herbaty na nocnym stoliku i starym romansem pod poduszką. Łykamy różne świństwa, które nam zapisują znachorzy,
i przewracamy się z lewego boku na prawy. Tu, w Rosji, chory leży na stole operacyjnym. Podlega zabiegom chirurgicznym bez znieczulenia. Jeśli zabieg się uda, przyniesie
on światu prawdziwe zdrowie i nowe nieobliczalne siły. Ale czy ta bolesna i krwawa
operacja odbywa się z konieczną precyzją i w atmosferze wolnej od bakterii, wydaje mi
się może najważniejszym i najciekawszym pytaniem7.

Słonimski podkreśla przy tym nadrzędną rolę jednostki względem społeczeństwa.
Składa następującą deklarację:
Mnie przede wszystkim i jedynie interesuje, jak eksperymenty sowieckie odbijają się na
człowieku. Nigdy w dziejach świata nie umieszczono człowieka w takiej temperaturze
i pod takim ciśnieniem, i dlatego ciekawe są tu nawet kalectwa psychiczne. Przemysł
sam w sobie nie jest tu ani twórczy, ani interesujący8.

Gide także akcentuje swe zainteresowanie kwestiami społeczno-psychologicznymi:
Zwiedzałem również, ma się rozumieć, liczne fabryki, wiem i powtarzam sobie, że od
ich dobrego funkcjonowania zależy dobrobyt powszechny i radość. Jednak nie mógłbym o tym mówić kompetentnie. Inni się tego podjęli. Polegam na ich pochwałach.
Do mnie należą tylko zagadnienia psychologiczne. Nimi przed wszystkim, a nawet
prawie wyłącznie będę się tu zajmował. Jeśli poruszam uboczne kwestie społeczne, to
również ze stanowiska psychologicznego9.

Autorzy wyżej cenią bezpośrednie i spontaniczne spotkania ze zwykłymi ludźmi niż z przedstawicielami elit gospodarczych bądź partyjnych. Taką formę docenia
zwłaszcza Gide:
Wśród ludności robotniczej, w warsztatach, w fabrykach lub w domach wypoczynkowych, w ogrodach, w parkach kultury doznawałem głębokiej radości. Czułem, jak
wśród tych nowych towarzyszy braterstwo nagle wybucha i serce biło mi radośnie.
Dlatego to na zdjęciach fotograficznych jestem uśmiechnięty, bardziej może, niż to
się udawało we Francji. A ileż to razy stawały mi łzy w oczach z nadmiaru radości, łzy
wzruszenia i miłości: na przykład w domu wypoczynkowym górników w Donbasie tuż
koło Soczi... W tym wszystkim nie było żadnego konwenansu, nic sztucznego. Przyjechałem niespodziewanie pewnego wieczoru, nie zapowiadany, i już po paru chwilach
7
8
9

A. Słonimski, Moja podróż do Rosji, Łomianki 2007, s. 33.
Ibidem, s. 103−104.
A. Gide, Powrót z ZSRR, tłum. J. E. Skiwski, Warszawa 1937, s. 20. Por. także A. Gide, Return from
the U.S.S.R., New York 1937, s. 8. Tekst w całości dostępny jest na stronie: [on-line:] http://archive.
org/details/returnfromtheuss010214mbp [15.07.2014]. Z racji trudności w dostępie do polskiego
przekładu w cytowaniach umieszczam odnośniki do stron w obu wydaniach.
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czułem do nich zupełne zaufanie. Poczułem ustanowienie nagłej sympatii pomiędzy
mną a mymi nowymi towarzyszami10.

Wizyty w sowieckich mieszkaniach dają wgląd w codzienną egzystencję ich mieszkańców. Słonimski zauważa jej negatywne aspekty, które nie zaburzają jednak jego
ogólnie pozytywnego spojrzenia na przyszłość ZSRR:
Później nieraz jeszcze stwierdziłem, że mieszkaniec Moskwy czy Leningradu gnieździ
się w dalszym ciągu w komunalnych kwartirach, gdzie swąd istotny i moralny, wzajemne
szpiegowanie, ciasnota i brak samotności, kwasy i intrygi są czymś bardziej może uciążliwym od panującego głodu. To wszystko prawda, ale prawdą jest również, że Rosja
pod wieloma względami już dzisiaj przoduje cywilizowanemu światu [...] Przeciera się
przez mgłę widok pełen uroku. Gdy staje się przed takim obrazem, nabiera się wiary,
że wysiłek i cierpienia tych ludzi nie idą na marne. Przychodzi fala optymizmu [...]11.

Obydwaj starają się występować w imieniu obywateli, gdy dostrzegają przejawy
krzywdy i niesprawiedliwości. Gide reaguje na przypadki ograniczania twórczej ekspresji artystów w warunkach socrealizmu, gdzie każde zdanie rozmijające się ze stanowiskiem władz jest automatyczne potępiane i uznawane za „formalizm”:
[...] zarzut formalizmu ściąga na siebie każdy artysta, który mniej przywiązuje wagi do
treści ideowej utworu niż do jego formy. Dodajmy zaraz, że ta treść uważana jest za godną
zastanowienia (albo raczej, że tylko wtedy bywa tolerowana), kiedy ma właściwy kierunek. Dzieło sztuki będzie osądzone jako formalistyczne z chwilą, kiedy nie ma wyraźnego
kierunku, a przeto i sensu. Przyznaję, że trudno mi pisać o formie i treści bez uśmiechu.
Ale raczej należałoby płakać, spostrzegając, że to absurdalne rozróżnienie wyznacza rolę
krytyki. Może wynika z tego pewien pożytek polityczny, ale nie mówcie mi o kulturze.
Kultura jest zagrożona z chwilą, kiedy nie wolno uprawiać swobodnej krytyki12.

Słonimski podczas śledzenia rozpraw sądowych zaobserwował natomiast całkowitą zależność jednostki od rozbudowanej i bezdusznej w swojej naturze biurokracji,
co budzi jego sprzeciw:
Ma się wrażenie, że człowiek zagnany w tę pułapkę sądową jest tak samo bezradny
i zdany na łaskę urzędników niż w sądach carskich. Czas czekających nie ma tu dla nikogo znaczenia. Kłopoty czy cierpienia jednostki nie mają prawdziwej wagi. Jest tylko
bagatelizowanie spraw doczesnych wobec wielkich nadziei budowania sprawiedliwości
powszechnej. A może tylko brak ujmowania życia w ramy konstrukcji, brak zdolności
organizacyjnych bez których socjalizm może być równie nieznośny jak monarchia? [...]
Kat z czerezwyczjki był upiorem rewolucji. Teraz upiorem jest znudzony urzędnik13.

10
11
12
13
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Ibidem, s. 3.
A. Słonimski, Moja podróż do Rosji, ss. 29−30.
A. Gide, Powrót…, ss. 71−72 / Return..., s. 55.
A. Słonimski, op. cit., ss. 108−109.
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Reportaże Gide’a i Słonimskiego, choć pisane z różnych perspektyw – Gide, z pozycji klasycznego zachodniego intelektualisty, piewcy romantycznej wizji rewolucji, który,
zdaniem Francoisa Fureta, „wkracza na publiczną scenę z powodów bardziej estetycznych niż filozoficznych, bardziej sentymentalnych niż politycznych”14; Słonimski jako
Polak, „mieszkaniec kraju najmniej chyba podatnego na propagandę wschodniego sąsiada”15 – zawierają podobne wnioski. Przy bezpośrednim spotkaniu z sowiecką rzeczywistością obydwaj autorzy dostrzegają zasadniczy fałsz, na którym była oparta. Jest to o tyleż istotne, że nawet brak entuzjazmu wobec ZSRR uchodził w tych czasach za zdradę.
Gide, świadomy powagi tej sytuacji, wykonuje drobny unik, kończąc swój utwór krótką
uwagą o zaangażowaniu Sowietów w ledwo rozpoczętej wojnie w Hiszpanii16.
W swojej krytyce Słonimski idzie nieco dalej niż Gide. Krótko po powrocie elementarne poczucie uczciwości nie pozwoliło mu ukryć niezdecydowania przy spotkaniu z warszawskim tragarzem, które stanowi jeden z kluczowych fragmentów książki:
Późnym wieczorem jestem w Warszawie. [...] Tragarz niesie walizkę i gdy przystajemy
przed dworcem w oczekiwaniu na taksówkę, wdaję się z nim w rozmowę. –No jak tam
jest?– W tym cichym dyskretnym pytaniu jest wiele ufności, tej specyficznej ufności,
jaką mają ludzie z proletariatu w stosunku do towarzyszy partyjnych. Przyznaję, że ta
atmosfera wspólności smakuje mi, mam ochotę powiedzieć mu coś, co by nas jeszcze
bardziej zbliżyło, a w jego zbiedzonych oczach czytam odpowiedź, której by chciał ode
mnie. Wiem, pewien jestem, że gdybym mu powiedział: –Dobrze tam jest towarzyszu–
podniósłby moją walizkę lekko i szybko do taksówki i uśmiechnąłby się na pożegnanie.
Wreszcie odpowiadam: –Trudno tak powiedzieć w paru słowach. I źle, i dobrze– Teraz
wiem, co myśli o mnie tragarz, niosący moją walizkę. Myśli o mnie jak o wrogu. Nie
ma stanowisk pośrednich. Kto nie z nami, ten przeciw nam. Z uczuciem dławiącej
samotności jadę przez miasto17.

Analizując trudność, z jaką odbiór (niewygodnej) prawdy dotyczącej rzeczywistych
kulisów funkcjonowania ZSRR spotkał się na Zachodzie, Dariusz Tołczyk zauważa, iż:
[...] reakcje (lub brak reakcji) Zachodu na zbrodnie komunizmu kształtowane były
przez czynniki mniej lub bardziej obiektywne: kłopoty z dostępem do prawdy o Sowietach, niewiarygodny wprost charakter tej prawdy oraz niezwykłą bezczelność, z jaką
twórcy sowieckiej propagandy okłamywali zachodnią opinię publiczną. A jednak trzeba
przyznać – najważniejsze korzenie długotrwałej skłonności Zachodu do niedostrzega14
15
16

17

F. Furet, Przeszłość pewnego złudzenia. Esej o idei komunistycznej w XX w., tłum. J. GórnickaKalinowska, M. Ochab, Warszawa 1996, s. 359.
D. Tołczyk, op. cit., s. 124.
„Pomoc, którą Z.S.R.R. tylko co okazał Hiszpanii, pokazuje najlepiej, do jakich szczęśliwych posunięć jest on zdolny. Z.S.R.R. nie przestał uczyć nas i zadziwiać”. Por. A. Gide, Powrót..., s. 80 /
Return..., s. 62. Nie uchroniło to Gide’a przed falą zmasowanej krytyki. Jego reportaż spotkał się
z gwałtowną reakcją m. in. Romaina Rollanda („Ta szkodliwa książka jest przy tym książką słabą”),
Jeana Guéhenno czy Ilji Erenburga, który określił go mianem „starego kłótliwego renegata o nieczystym sumieniu”. Por. H. Lottman, Lewy brzeg. Od Frontu Ludowego do Zimnej Wojny, tłum. J. Giszczak, Warszawa 1997, ss. 193−199 i Przeszłość pewnego złudzenia..., ss. 361−364.
A. Słonimski, op. cit., ss. 125−126.
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nia prawdy o ciemnej stronie moskiewskiego komunizmu tkwiły w samych umysłach
i sercach jakże licznych zachodnich obserwatorów i komentatorów18.

Należy zatem stwierdzić, iż atrakcyjność radzieckiej wersji komunizmu opierała się na czynnikach natury obiektywnej, kształtowanych przez okłamujących (czyli
władze ZSRR), i subiektywnej, dotykających okłamywanych lub chcących być okłamywanymi (czyli Zachód).
Czynnikiem natury obiektywnej był rozbudowany aparat propagandowy i wyrafinowane metody jego stosowania. Szczególnie skutecznym narzędziem okazały się pokazowe wycieczki. Zagranicznych gości zapoznawano w nich z największymi osiągnięciami ZSRR19. Gościom, w większości nie posługującym się językiem rosyjskim, urzędowo
przydzielano ideologicznie przeszkolonych przewodników, tłumaczy i kierowców. Tych
z kolei kontrolowało OGPU. Poruszano się po ściśle określonych szlakach, zwiedzano tylko wyselekcjonowane obiekty. Richard Pipes podróżujących podzielił na cztery
kategorie: „powierzchowny, naiwny, ambitny oraz przekupny”20. „Wydaje się – pisze
Dariusz Tołczyk – że ...] osoby naiwne stanowiły większość przyjezdnych [...]. Na ich
użytek trzeba było wznieść patiomkinowskie wioski i wyreżyserować sytuacje, w których ich ideały i marzenia spotkałyby się z naocznym potwierdzeniem”21.
Również Powrót z ZSRR i Moja podróż do Rosji powstały w rezultacie takich wycieczek, jednak Gide i Słonimski wydawali się bardziej odporni na zaklęcia propagandy.
Słonimski był rusofilem, doskonale porozumiewał się w języku rosyjskim, osobiście znał
niektórych przedstawicieli tamtejszego środowiska literackiego. Towarzystwo tłumaczy
i urzędników traktował jako przykrą konieczność, z dystansem i ironicznym humorem
podchodził do większości podawanych mu informacji. Jak już wspomniano, był on
świadom olbrzymiego ciężaru intelektualnego i emocjonalnego kryjącego się za wyobrażeniami o ZSRR, sam wielokrotnie przyznaje się do trudności z odróżnieniem fikcji od
prawdy. Żywił nadzieję, że podróż pomoże mu ostatecznie rozwiązać ten problem:
Czy ta doba podróży przeniesie nas do kraju najbardziej różnego od reszty obcego nam
świata – pisał na początku swej książki – do ziemi obiecanej, do ojczyzny wszystkich
ludzi pracy, twórczości i sprawiedliwości? Jakie będą twarze ludzi po tamtej stronie
granicy, jakie będą ich oczy? Czy będą to twarze zdrowych uśmiechniętych robotników,
budujących dla siebie fabryki Magnitogorska, czy zmęczone i wylęknione oczy ludzi
stojących od świtu w ogonkach po chleb, sól czy naftę? Prócz bagażu, leżącego w siatce
wagonu, bierzemy przecież ze sobą ogromny bagaż wiadomości o Rosji. Czy oblepieni
jesteśmy kłamstwami prasy burżuazyjnej, czy też może okłamani przez propagandę
sowiecką? Czy z tej podróży zdołamy wynieść jakąś prawdę istotną?22
18
19
20
21
22

80

D. Tołczyk, op. cit., s. 18.
Zwiedzano m. in. reprezentacyjne obozy Gułagu (Wyspy Sołowieckie), „wzorcowe” zakłady pracy, kluczowe inwestycje planu pięcioletniego: Magnitogorsk, Dniepropawłowsk, Kanał Białomorsko-Bałtycki.
R. Pipes, op. cit., ss. 221−229.
D. Tołczyk, op. cit., s. 130.
A. Słonimski, op. cit., s. 5. O problemie ze znalezieniem obiektywnej prawdy świadczy specyficzny środek zastosowany przez Słonimskiego, a mianowicie wpleciona w opis wyimaginowana rozmowa dwóch

Szymon Pietrzykowski
W przeciwieństwie do Słonimskiego, Gide dysponował ograniczoną wiedzą
o ZSRR, typową dla klasycznego poputczika. Mógł jednak liczyć na współtowarzyszy,
między innymi urodzonego w Baku, znającego rosyjski Jacquesa Schiffrina – którego
wykorzystał w charakterze tłumacza, ku niezadowoleniu nadzorującego tę podróż
Ilji Erenburga – Eugène Dabita, Louisa Gailloux i Jefa Lasta. Gide’a zaniepokoiła
ponadto seria wydarzeń mających miejsce przed jego przyjazdem (późnym latem
1936 roku): sprawa Victora Serge’a23, pogłoski o trudnej sytuacji osób homoseksualnych (w ich obronę pragnął się osobiście zaangażować), śmierć Maksyma Gorkiego
w czerwcu 1936 roku – Gide uczestniczył w jego pogrzebie, gdzie wygłosił mowę pochwalną na cześć zmarłego pisarza. Zwrócił w niej uwagę na kwestie indywidualności
jednostki i wolności artysty. Jak później zauważy, nie były one dostatecznie przestrzegane w ZSRR. Miał również okazję zaobserwować, w jaki sposób Stalin wykorzystał
śmierć Gorkiego do rozprawienia się z politycznymi przeciwnikami, analogicznie do
sytuacji po zamachu na Siergieja Kirowa sprzed dwóch lat.
Stalin, który doceniał rolę pisarzy w kształtowaniu opinii i potrafił w znakomity
sposób wykorzystać intelektualne dylematy tych ludzi dla wsparcia własnej sprawy
(a gdy wymagała tego sytuacja również zaspokoić ich próżność), pragnął oczarować
Gide’a, podobnie jak oczarował wcześniej Romaina Rollanda, Herberta George’a Wellsa czy George’a Bernarda Shawa24. Otoczono go wszechobecnym kultem:
z okazji wizyty wznowiono większość jego dzieł, zorganizowano szereg akademii
poświęconych jego twórczości, wydano 300 tysięcy pocztówek z jego wizerunkiem.
Gide pozostał jednak nieufny. Stopniowo odczuwał narastający niesmak wobec otaczającej go mistyfikacji, czego nie omieszkał pokazać w swojej książce, która we Francji odniosła olbrzymi sukces – 9 wydań w łącznym nakładzie 146 300 egzemplarzy25.
Mając na uwadze powszechną i bezkrytyczną fascynację ZSRR na Zachodzie, treść
w niej zawarta okazała się wybuchowa:

23

24

25

figur literackich: Entuzjasty i Sceptyka. W dość wyraźny sposób zostało w niej ukazane pragnienie wiary
w autentyczność informacji napływających z ZSRR i opowiedzenia się po „właściwej” stronie toczonego
sporu (a więc po stronie Entuzjasty), aczkolwiek wrażenia z odbytej wizyty (i siła argumentów stawianych
przez Sceptyka) skutecznie uniemożliwiają mu uczciwe zajęcie takiego stanowiska.
Victor Serge – urodzony w Belgii potomek rosyjskich emigrantów, który w 1919 r. powrócił do ZSRR
dołączył do partii bolszewickiej, jednak z racji swej sympatii do Lwa Trockiego został dwukrotnie
aresztowany w 1928 i 1933 r. W 1936 r. w wyniku usilnej agitacji ze strony zachodnich intelektualistów, m. in. samego Gide’a, został, na wniosek Stalina, uwolniony z łagru w Oranienburgu i wyemigrował z powrotem do Belgii, a następnie do Paryża i Meksyku, po zajęciu Francji przez wojska
niemieckie w 1940 r., gdzie zasłynął jako bezwzględny krytyk i demaskator sowieckiej rzeczywistości.
„[...] przy tej okazji, jak i przy wielu innych – pisze Francois Furet – historyk zadaje sobie pytanie,
skąd u tego nieokrzesanego Gruzina tyle przenikliwości psychologicznej, która pozwala mu przewidzieć reakcje i uczucia gwiazdora literatury europejskiej. Stalin otrzymał bardzo skromne wykształcenie, nigdy nie wyjeżdżał z Rosji, nie zna języka obcego, całe życie spędził pośród intryg partii
bolszewickiej, a przecież wydaje się, że zna Zachód, jego pisarzy i polityków, jego wahania to w tę,
to tamtą stronę. Niewiele było w XX w. ludzi obdarzonych tak oczywistym geniuszem politycznym,
choć co prawda w najgorszym wydaniu”. Por. Przeszłość pewnego złudzenia..., s. 349.
Por. ibidem, s. 362.

81

Komunizm kontra z rzeczywistość na przykładzie Powrotu z ZSRR...
Książka Gide’a – pisze Dariusz Tołczyk – wywołała skandal w środowisku lewicowym.
W taki sposób po prostu nie wypadało pisać o Rosji Sowieckiej. Poruszenia, jakie spowodowała ta miejscami bardzo powierzchowna i nie pozbawiona naiwności relacja, nie były
w stanie wywołać znacznie bardziej miarodajne książki uciekinierów z sowieckiej utopii
ani poważne dzieła jej krytyków – np. praca Borisa Souvarine’a Staline, wydana w tym
samym roku 1936. W porównaniu z książkami Souvarine’a i innych znawców Rosji Sowieckiej Powrót z ZSRS26 miał tę przewagę, że został napisany przez gwiazdę światowej
literatury [...]. Stał się książką ważną dla rosyjskiej inteligencji pod stalinowskim jarzmem, choć praktycznie nikt jej chyba wówczas [...] nie czytał. Mimo, że od początku była
zakazana i potępiona w Rosji, to już sam fakt jej napisania funkcjonował tam jako znak
nadziei, że świat nie zamknął do końca oczu na prawdę o tym kraju. Kiedy w roku 1939
i 1940 pojawili się w Gułagu więźniowie z podbitych właśnie przez Stalina terytoriów
Polski, sowieccy więźniowie-inteligenci pytali ich często, czy znają słynną książkę Andre
Gide’a o ZSRS. A jeśli znają, to czy mogliby im opowiedzieć jej treść27.

Doktryna komunizmu została wsparta o rozbudowany system administracyjno-propagandowy państwa, jednak dla zachodnich intelektualistów zasadniczym atutem była jej atrakcyjność jako ideologii. Jak zauważyła Hannah Arendt, w ideologiach charakterystyczne jest to, iż zgłaszają one „pretensje do totalnego wyjaśniania,
obiecują wyjaśnienie wszystkich zdarzeń historycznych, totalne wyjaśnienie przyszłości, totalną znajomość teraźniejszości oraz wiarygodną przepowiednię przyszłości”28.
Owa totalność – czy też totalitarność – ideologii, jej absolutystyczne dążenie do obejmowania swym zasięgiem wszystkich dziedzin życia, obecne były w komunizmie.
Z jednej strony stanowił on kompleksową narrację historyczną, z drugiej zaś oferował
szereg logicznych i przekonujących odpowiedzi na palące kwestie społeczne. Był więc
szczególnie atrakcyjny dla osób ceniących sobie racjonalizm. Komunizm pociągał też
romantyków, którzy w rewolucji październikowej dostrzegli radykalniejszą kontynuację rewolucji francuskiej. Robert Conquest postawę zachodnich intelektualistów
względem komunizmu określił mianem „aberracji umysłowej”, opartej na dwóch
fałszywych przesłankach: źle pojętym romantyzmie i źle pojętym racjonalizmie29.
Gide i Słonimski zaobserwowali i odważyli się opisać, w jaki sposób idee moralności, postępu czy egalitaryzmu przeobrażono w ideologię. ZSRR nie spełnił
pokładanych w nim nadziei. Rezultat konkretnych posunięć władz zdawał się zaprzeczać deklarowanej wzniosłości ich przesłania lub, co gorsza, świadczył o kompletnej niemożności jego realizacji30. Zdaniem racjonalisty Słonimskiego nieustanne
zmiany kursu i nieoczywisty stosunek do rzeczywistości mogą powodować rosnącą
dezorientację wśród ideowo nastawionej młodzieży, co grozi tym, iż „mniej odporny młodzieniec zasępia się, traci wiarę w nieomylność rządu i popada w kacerstwo
26
27
28
29
30
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D. Tołczyk konsekwentnie posługuje się terminem Związek Socjalistycznych Republik Sowieckich (ZSRS).
D. Tołczyk, op. cit., s. 151.
H. Arendt, Korzenie totalitaryzmu, tłum. D. Grindberg, M. Szawieł, Warszawa 2008, ss. 243−244.
R. Conquest, Uwagi o spustoszonym stuleciu..., ss. 20−41,163−207.
Leszek Kołakowski wprowadzanie i późniejsze reformowanie komunizmu porównywał do „pieczenia
śnieżek”, [cyt. za:] T. Judt, T. Snyder, Rozważania o wieku XX, tłum. P. Marczewski, Poznań 2013, s. 229.
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marksowskie”31. Z kolei reprezentujący typ romantycznego komunisty Andre Gide
dał wyraz swemu rozczarowaniu niedostateczną romantycznością tego, co zobaczył:
To co uważa się dzisiaj za duch kontrrewolucyjny, to ten sam ferment, który rozsadził
kiedyś półzgniłe fundamenty starego świata carskiego. Chciało by się wierzyć, że bezgraniczna miłość ludzi, a przynajmniej gwałtowna potrzeba sprawiedliwości napełnia
serca. Uczucia, które kiedyś ożywiały pierwszych rewolucjonistów, stały się kłopotliwym ciężarem, jak wysłużony sprzęt [...] Dziś, kiedy rewolucja zatryumfowała, ustabilizowała się i obłaskawia, kiedy wchodzi w pakty i – jak powiedzą niektórzy – ustatkowuje się – ci, których ferment rewolucyjny jeszcze ożywia i którzy patrzą na te wszystkie
stopniowo wprowadzane ustępstwa jak na kompromisy, stają się zakałą, są lżeni i usuwani [...] Dziś chce się tylko jednego: pogodzenia i prawomyślności. Żąda się aprobaty
bez zastrzeżeń wszystkiego, co się w Z.S.R.R. dzieje, więcej, dąży się do tego, aby ta
aprobata nie wynikała z rezygnacji, ale aby była szczera, nawet entuzjastyczna. Najbardziej zdumiewa, że się to osiąga. Poza tym najmniejszy protest, najlżejsza krytyka może
sprowadzić srogie kary, zresztą bywa duszona w zarodku32.

Obserwacje te skłoniły go do wysunięcia radykalnej tezy o zasadniczym braku
wolności, który w niczym nie różni ZSRR od hitlerowskich Niemiec. Stanowiła ona
jeden z najczęściej dyskutowanych fragmentów książki:
[...] dziś chce się tylko jednego: pogodzenia się z rzeczywistością i prawomyślności.
Żąda się aprobaty bez zastrzeżeń wszystkiego, co się w ZSRR dzieje, więcej, dąży się
do tego, aby ta aprobata nie wynikała z rezygnacji, ale aby była szczera, nawet entuzjastyczna. Poza tym najmniejszy protest, najlżejsza krytyka może sprowadzić srogie kary,
zresztą bywa ona duszona w zarodku. I wątpię, aby w jakimkolwiek innym kraju, nie
wyłączając hitlerowskich Niemiec, duch był mniej wolny, bardziej ukorzony, wylękniony (sterroryzowany), ujarzmiony33.

Za pośrednictwem reportaży Gide’a i Słonimskiego czytelnik poznaje prawdziwe
mechanizmy sterujące radziecką gospodarką, na przykład. tajemnicę zerowego bezrobocia (Słonimski: „Jeden flegmatyczny Niemiec zrobiłby więcej przez dzień niż
pięciu komsomolców przez tydzień”34). Opisują kilometrowe kolejki za deficytową
i niezbyt smaczną żywnością (Gide: „Oto na przykład żałujesz ludzi, którzy stoją
w ogonku; ale oni uważają to za zupełnie naturalne. Chleb, jarzyny, owoce wydają
ci się niesmaczne – cóż kiedy nie ma innych. Materiały i inne przedmioty, które ci
pokazują, wydaja ci się brzydkie – ale nie ma wyboru”35). Dostrzegają wszechobecną
biedę oraz różnice w warunkach życia i sposobie, w jaki traktuje się tam cudzoziemców, biurokrację administracyjno-partyjną, „burżuazję pracowniczą” w porównaniu
z pozostałą częścią społeczeństwa, co zadaje kłam twierdzeniom o bezklasowości
31
32
33
34
35

A. Słonimski, op. cit., s. 47.
A. Gide, Powrót…, ss. 54−55 / Return..., ss. 41−42.
Ibidem, s. 42.
A. Słonimski, op. cit., s. 44.
A. Gide, Powrót..., ss. 39−40 / Return..., ss. 27−28.
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Komunizm kontra z rzeczywistość na przykładzie Powrotu z ZSRR...
ZSRR (Gide: „W Sowietach nie ma już klas, to prawda, ale są biedni, jest ich aż za
wiele, a przecież miałem nadzieje, że ich tam nie zobaczę; pojechałem do Sowietów
po to właśnie, aby nie widzieć biednych”36). Obserwują tak specyficzne dla sowieckiej
codzienności elementy, jak powszechna inwigilacja ze strony OGPU37 (Słonimski:
„Łażą te stare wałkonie po mieście, włóczą się za człowiekiem, przerywają rozmowy
telefoniczne i pobierają za to grube pieniądze”38) czy blokada informacyjna, warunkująca złudne poczucie wyższości (Gide: „Odebrano wszelką możność porównania,
z wyjątkiem porównania z żałosną przeszłością, więc zadowolisz się radośnie tym, co
ci dają. Ważne jest wytłumaczyć tu ludziom, że zdobyli szczęście największe, jakie
tylko jest możliwe w danych warunkach, zanim nie nastąpią lepsze; i wytłumaczyć im
jeszcze, że wszędzie na świecie współbracia ich są mniej szczęśliwi od nich39).
Wizytując Związek Radziecki, Andre Gide i Antoni Słonimski stanęli przed zadaniem skonfrontowania sowieckiego komunizmu, którego percepcję kształtowały
czynniki natury subiektywnej (ideologia) i obiektywnej (propaganda), z rzeczywistością, jaką opisali w swych reportażach. Dla komunizmu wypadła ona niekorzystnie.
Gide i Słonimski, sami będący sympatykami ZSRR, przyjęli ten fakt do świadomości, choć stopniowo i nie bez trudu. Musieli bowiem porzucić bądź poważnie
zweryfikować nadmiernie idealistyczne, jak się okazało, przekonanie o skuteczności
i wyjątkowym charakterze radzieckiego eksperymentu społecznego. W opinii wielu
zachodnich intelektualistów stanowił on jedyne źródło nadziei wobec problemów
związanych z kryzysem gospodarczym i wzrastającą potęgą faszyzmu – tym trudniejsze okazało się rozstanie. Pisząc reportaże, kierowali się przede wszystkim zgodą
z własnym sumieniem i intelektualną uczciwością, które nie pozwoliły im na stworzenie działa przesadnie apologetycznego, co uczyniła większość pisarzy w latach 30.
(i nie tylko). Choć spotkał ich za to ostracyzm ze strony poputczików40, Gide i Słonimski uczciwie podeszli do zadania, które ostatecznie zakończyło się zwycięstwem
prawdy nad fałszem. Czytelnikom uświadomiło zaś, że w starciu literatury z rzeczywistością ta pierwsza wciąż ma wiele do powiedzenia.

36
37
38
39
40
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A. Gide, Powrót..., s. 53 / Return…, s. 40.
OGPU – policja polityczna w latach 1922−1934, instytucja będąca następcą Czeki i poprzednikiem NKWD.
A. Słonimski, op. cit., s. 25.
A. Gide,Powrót..., s. 40 / Return..., s. 28.
Słonimski skarżył się, nie bez ironii, w 1934 r: „Od czasu książki Moja podróż do Rosji jestem na
czarnej liście u sowieckich urzędników. Proszą co pewien czas wszystkich literatów i karmią kawiorem, a ja za karę muszę siedzieć w domu”, por. M. Shore, Kawior i popiół. Życie i śmierć pokolenia
oczarowanych i rozczarowanych marksizmem, tłum. M. Szuster, Warszawa 2008, s. 146.
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Summary
Communism versus Reality in Andre Gide’s “Return
from the U.S.S.R.” and Antoni Słonimski’s “My Trip to
Russia”
Main aim of this paper is to present two literary works: Return from the U.S.S.R
written by Andre Gide in 1936 and Antoni Słonimski’s My Trip to Russia from 1932
as examples of a specific situation where literature (especially reporter’s literature –
both of these works are reportages) confronts with reality. Reality of the 30s was also
specific – in the midst of Great Recession the U.S.S.R was perceived as a model state
among many of Western intellectuals. Gide and Słonimski, who themselves were
intellectuals, communists and U.S.S.R. supporters, had visited this country and later
decided to describe their observations where dominant feeling was disappointment
with Soviet communism.
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Marta Błaszkowska

„Nic innego się za nimi nie kryje,
tylko rzeczy”1. Rola słowa we
„Wrońcu” Jacka Dukaja
Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
Wroniec Jacka Dukaja, łączący w sobie konwencje prozy fantastycznej, literatury onirycznej i baśni, poddaje się interpretacji z jednej strony jako interesujący przykład
artystycznej wizji stanu wojennego, z drugiej natomiast jako literacki głos na temat
schematów kulturowych, ich kształtowania i udziału w konstruowaniu pamięci2.
Dukaj odrealnia fabułę przy pomocy poetyki baśni oraz zabiegu fantastyczności rozumianej jako gwałtowne przełamanie praw świata3. Oparta na tych założeniach
narracja zarówno wpisuje się w stylistykę baśniową, operując schematami fabularnymi oraz uproszczeniami wynikającymi z konwencji, jak i realizuje założenia literatury fantastycznej, korzystając ze stosowanych przez nią mechanizmów. W efekcie
powstaje wymykający się jednoznacznym kategoriom tekst, umiejscowiony pomiędzy pozornie lekką opowiastką dla dzieci a zabarwioną horrorem, niepozbawioną
intertekstualności groteską. Wydarzenie historyczne, do którego nawiązuje fabuła –
stan wojenny, tu zrekontekstualizowany i sprowadzony do roli wątku w koszmarnym
śnie – nie zostaje nazwane wprost ani określone jako prawdziwe. Przeciwnie: jego
autentyczność rozmywa się, po pierwsze dzięki dziecięcej perspektywie, legitymizu1
2

3
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J. Dukaj, Wroniec, Kraków 2009, s. 237.
Por. np. wywiad z Jackiem Dukajem opublikowany w Dużym formacie – J. Dukaj, Stan wojenny
trzeba zrobić, wywiad przeprowadził W. Orliński, „Duży Format”, 05.09.2009. Na ten aspekt zwraca
również uwagę wielu recenzentów i komentatorów powieści – por. m. in.: M. Kobielska, Pamięć kulturowa jako konstrukcja. Adaptacje i przetworzenia „Wrońca” Jacka Dukaja, [w:] Opowiedzieć PRL, red.
K. Chmielewska, Warszawa 2011; A. Madaliński, Stan wojenny w wersji pop, [on-line:] http://www.
dwutygodnik.com/artykul/611-stan-wojenny-w-wersji-pop.html, [08.08.2014]; P. Sterczewski, Dukaj i krytycy robią stan wojenny. O „Wrońcu” i wokół „Wrońca”, „Polisemia” 2010 nr 3, [on-line:] http://
www.polisemia.com.pl/numery-czasopisma/numer-3-2010-3/dukaj-i-krytycy-robia-stan-wojennyo-wroncu-i-wokol-wronca, [08.08.2014] i inni. Z uwagi na to właśnie szczególne zainteresowanie
badaczy w niniejszym artykule ta ścieżka interpretacji zostaje odsunięta na dalszy plan.
A więc w zgodzie z pojawiającą się u wielu teoretyków definicją tego pojęcia. Por. np. R. Caillois, Od baśni
do science-fiction, [w:] idem, Odpowiedzialność i styl, Warszawa 1967 („cud staje się w niej niebezpieczną
agresją, podważającą stabilność świata, którego prawa uważane były dotąd za nieodwracalne i niewzruszone”
– s. 33); A. Zgorzelski, Fantastyka, utopia, science-fiction, Warszawa 1980 („pojawienie się fantastyki
w utworze to przełamanie ustalonych wcześniej w tekście praw świata przedstawionego” – s. 21) i inni.

Marta Błaszkowska
jącej niezrozumienie i hiperbolizacje, po drugie zaś poprzez zastosowanie kompozycji
szkatułkowej i motywu snu, w który zapada chory chłopiec i w którym pojawienie się
Wrońca sygnalizuje wprowadzenie rejestru fantastycznego. Dodatkowym sygnałem
sugerującym nierzeczywistość jest również pierwsze zdanie powieści: „Posłuchajcie,
to nie zdarzyło się naprawdę”4.
Wprowadzenie dziecka jako głównego bohatera, którego punkt widzenia jest jedyną dostępną czytelnikowi wizją świata przedstawionego, wiąże się więc z odrealnianiem świata i uprawomocnianiem baśniowej konwencji. Tego typu postać reprezentuje figurę przybysza, częstą w tekstach kultury przynależących do nurtu szeroko
rozumianej fantastyki. Zwykle funkcję tę pełni bohater pochodzący z miejsca lub
czasu innych niż miejsce i czas akcji lub innego rodzaju zewnętrzny obserwator5.
Taki zabieg konstrukcyjny generuje dodatkowo możliwość zastosowania do opisu
świata języka dziecięcego – bogatego w neologizmy, charakteryzującego się specyficzną składnią i operującego nietypowymi w polszczyźnie ogólnej mechanizmami. Jest
to szczególnie istotne z uwagi na to, jaką rolę w powieści Dukaja odgrywają mowa,
pismo, opowieści i słowa w ogóle – Wroniec wykracza poza ramy typowej lingwistycznej stylizacji, kierując się raczej w stronę całościowego językowego obrazu świata dziecka. Zbadanie i interpretacja tych aspektów utworu Dukaja, które wiążą się
z zagadnieniem języka, słowa i mowy mogą więc wprowadzić dodatkowy kontekst,
umożliwiający poszerzenie odczytania całości utworu6.
O szczególnej roli słowa we Wrońcu świadczyć może chociażby liczba użytych
w powieści wyrazów, które powstały poprzez modyfikację różnych elementów znaku
językowego: warstwy znaczeniowej lub warstwy brzmieniowej czy wizualnej – a więc
tych słów, które wydają się czytelnikowi niestandardowe i obce. Tę liczną grupę można podzielić na kilka podgrup: będą to neologizmy i neosemantyzmy, formy wyrazowe wyróżniające się zapisem (szczególnie te pisane wielką literą), a także takie, które
w sposób oczywisty nawiązują do konwencji baśniowej. Wszystkie te wyrazy składają
się na specyficzny słownik Wrońca, silnie zakorzeniony w mowie dziecięcej.
Licznie występujące w utworze Dukaja neologizmy i neosemantyzmy sygnalizują
działanie dziecięcej wyobraźni, próbującej objaśnić w wykonalny dla siebie sposób
niezrozumiałe przedmioty i sytuacje, które Adaś zmuszony jest obserwować7. To
proces typowy dla tak zwanego etapu swoistej mowy dziecięcej – tworzone w tym
okresie analogiczne formacje słowotwórcze stanowią egzemplifikację zmysłu obser4
5
6

7

J. Dukaj, Wroniec…, s. 7.
Por. S. Lem, Fantastyka i futurologia, t. 1, Warszawa 2009, s. 35.
Niniejszy artykuł nie pretenduje bynajmniej do miana analizy językoznawczej; tekst ma na celu
raczej potraktowanie języka Wrońca jako elementu poddającego się interpretacji i równocześnie
umożliwiającego poszerzenie kontekstu odbioru całości utworu. Tego rodzaju – bardziej funkcjonalne niźli strukturalne – podejście skutkować będzie ograniczeniem skonkretyzowanych analiz
słowotwórczych na rzecz rozważań o szerszym, bardziej ogólnym charakterze.
Por. M. Kobielska, „Dlaczego dzieci muszą żyć między Tajemnicami, Strachami i potworami?” Pamięć
o stanie wojennym we „Wrońcu” Jacka Dukaja, [w:] Trauma, pamięć, wyobraźnia, red. Z. Podniesińska, J. Wróbel, Kraków 2011, ss. 90‒91.
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wacji i zdolności poznawczych8. We Wrońcu te neologizmy dziecięce tworzone są
niejako na dwa sposoby. Część z nich to wyrazy powstałe w wyniku połączenia czy
zmodyfikowania znanych już słów lub poprzez przekształcenie źle usłyszanego oraz
niezrozumianego wyrazu i powtarzanie go w zmienionej, błędnej formie. W świecie
widzianym – czy też śnionym – przez Adasia występują więc: przewrotnie zły „Miłypan” (w liczbie mnogiej: „Milipanci”), „Enesy”, których miano wywodzi się od
rozwinięcia niezrozumiałego dla dziecka skrótu od „nieznanych sprawców” i „Bubeki” – symbolizujące oczywiście pracowników Urzędu Bezpieczeństwa. Ci źli bohaterowie prześladują „bywateli”, a także „Pangłowców” – punkowców, którzy mieli „na
głowach wielkie czuby, gwiazdy, płomienie, korony, drzewa i fontanny”9. Dziecięcym przekształceniom podlegają również – jakby niedosłyszane bądź niezapamiętane
i przez to przekręcone – nazwy otaczających przedmiotów i określenia sytuacji czy
stanów: Miły pan mówi o „papragrafach”, w szpitalu matka Adasia i jego siostrzyczki
podłączona jest nie do aparatury, a do „papratury”, a napis „remanent” na kartce
powieszonej na drzwiach sklepu zostaje odczytany jako „relament”. Słowa ze świata
dorosłych zlewają się w umyśle chłopca w zbitki, które wydają się podobne do bazowych wyrazów, a skoro tak, to w wyobraźni dziecka mogą je efektywnie zastąpić. Wystarczającym argumentem przemawiającym zmianą oryginalnego słowa w neologizm
zdaje się być wspominany przez Jeana Piageta synkretyzm słowny: „myśl przenosi się
od całości do szczegółów, od synkretyzmu do analizy, a nie w kierunku odwrotnym”10
– a więc wystarczy na przykład brzmieniowe podobieństwo, by uznać dwie nazwy za
odpowiednie do opisu tego samego desygnatu.
Mniej liczne są natomiast w słowniku Wrońca słowa utworzone za pomocą metod
bardziej typowych dla tradycyjnego słowotwórstwa: poprzez świadome i zamierzone konstruowanie derywatów11. Jeżeli już tego rodzaju wyraz powstaje – przykład
stanowić tu mogą terminy „Oporny” i „Oporniejszy” – budowany jest nie poprzez
proste skojarzenie, a w wyniku kilkuetapowego procesu myślowego. Opornik noszony w klapie marynarki stanowiący symbol opozycjonistów zostaje skojarzony ze
słowem „opór”, od którego buduje się przymiotnik wykorzystywany w funkcji tytułu lub nazwy. Zamiast słów powstałych w wyniku modyfikacji wyrazu źródłowego
przez dodanie afiksu lub sufiksu, pojawiają się więc takie skonstruowane w sposób
bardziej skomplikowany. Ostatecznie Wroniec nie jest przecież dokładnym zapisem
dziecięcej opowieści, a literacką interpretacją opartą o próbę odtworzenia mechanizmów obserwowania, rozumienia i zapamiętywania: dlatego też niektóre neologizmy oscylują więc na granicy pomiędzy realistyczną mową dziecka, a typowymi dla
8
9
10
11
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Por. M. Chmura-Klekotowa, Neologizmy słowotwórcze w mowie dzieci, „Prace Filologiczne” 1971,
t. 21, passim.
J. Dukaj, Wroniec…, s. 103.
J. Piaget, Mowa i myślenie dziecka, tłum. J. Kołudzka, Warszawa 2005, s. 130.
Por. I. Lubińska, Neologizmy dziecięce ‒ wynik nieporadności językowej czy objaw geniuszu?, „Aspekty”
2004, nr 3 (22), [on-line:] http://www.bialystok.edu.pl/szcen/archiwum/aspekty/aspekty_3_22_
2004/art05.htm, [25.07.2014].
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dorosłych użytkowników języka grami słownymi. Wyrazistym tego przykładem jest
chociażby „potwarzysz” zastępujący we Wrońcu „towarzysza”. Przekształcenie istniejącego wyrazu w – podobny brzmieniowo – neologizm jest jasnym nawiązaniem do
słowa „potwarz”, które nie funkcjonuje raczej w dziecięcym słowniku, ale mogłoby
posłużyć jako nieco przypadkowa, niezrozumiała podstawa nowej nazwy. Przykład
ten jest kolejnym argumentem przemawiającym za niejednoznacznością kwestii planowanego czytelnika Wrońca – mimo że składnia, forma wydania, a także ogólny zarys fabuły sugerują, że miałaby to być powieść dla dzieci, niektóre gry słowne, w tym
wspomniany „potwarzysz” prawdopodobnie nie zostałyby przez młodszego odbiorcę
w pełni odczytane.
Bardzo często pojawiają się natomiast we Wrońcu niezwykle plastyczne i wyraziste
opisy słów stanowiących w języku ludzi dorosłych terminy abstrakcyjne lub metaforyczne. Zostają one udosłownione, odarte ze znaczeń przenośnych. Myślenie postępuje
więc w tym przypadku nie od wyobrażenia do słowa, które miałoby je nazwać, ale
kierunku przeciwnym: od zasłyszanego słowa do dosłownego wyobrażenia desygnatu.
„Szpicel” to „człowiek w czarnym płaszczu z pięciometrową igłą anteny wyrastającą ze
szczytu czaszki”12. Z kolei „Podwójny Agent” zinterpretowany zostaje jako ktoś, kto
podwaja wymawiane słowa i dzięki temu możliwe jest zdemaskowanie go:
- Dlaczego ten pan jest taki podwójny? – Adaś zapytał pana Jana.
- Co ty opowiadasz?
- Wszystko robi podwójnie i mówi podwójnie.
Pan Jan zmarszczył brwi, wzruszył ramionami.
Ale zaraz palnął się w czoło.
- Mamy pod nosem Podwójnego Agenta!
- Podwójnego Agenta?
- Agent, widzisz, to ten, co działa. Ty działasz, mały, ja działam. Ale każdy za siebie, dla
siebie. A są Agenci Podwójni: oni działają i w swoim, i w czyimś imieniu. Jawnie i w sekrecie. Tak i owak. Na prawdę i na kłamstwo. Że w prawo, a w lewo. Niby to, a tamto13.

Na szczególną uwagę zasługują również te wyrazy, które zyskują w śnie Adasia nowe
znaczenie poprzez skojarzenie ich z istotami żywymi. „Suki”, oznaczające przenośnie samochody policyjne, zostają zrozumiane niemetaforycznie, jako zwierzęta. Z kolei „GAZ”
w dziecięcej wyobraźni ulega ożywieniu i przekształca się w straszliwego potwora:
GAZ zbliżał się z każdą sekundą. Rozdziawił szarą paszczę, nadął policzki, wybałuszył
bulwiaste ślepia. Siedem okrągłych brzuchów GAZ-u spiętrzyło się falami, blokując
całą szerokość ulicy i skrzyżowanie14.

Do tak wydzielonej kategorii można zaliczyć pośrednio również słowo „Wroniec”, w oczywisty sposób powiązane z powszechnym w okresie stanu wojennego
12
13
14

J. Dukaj, Wroniec…, s. 25.
Ibidem, s. 31.
J. Dukaj, Wroniec…, s. 49.
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przedstawieniem wrony – taki motyw pojawia się w większości zarówno wizualnych,
jak i słownych karykatur odnoszących się do Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. W świecie Adasia asocjacja ta ulega dalszym modyfikacjom: drapieżny ptak staje
się Wrońcem – głównym antagonistą Adasia i sprawcą, a równocześnie personifikacją
panującego wokół zła15. Na podobnej zasadzie funkcjonuje „Złomot”, którego nazwa
– zbudowana w oparciu o skrót ZOMO – staje się mianem kolejnego z zagrażających
bohaterom potworów. Zarówno „Suki” i „GAZ”, jak i „Wroniec” i „Złomot” są więc
nazwami-imionami wrogów Adasia stworzonymi na podobnej zasadzie: poprzez interpretację najbardziej dosłownego znaczenia zasłyszanego – prawidłowo lub błędnie – słowa lub poprzez zabawę językową koncentrującą się wokół niego. Pierwsze
z określeń powstało poprzez dosłowne zrozumienie wyrazu używanego powszechnie,
drugie – poprzez próbę logicznego zinterpretowania słowa zasłyszanego w kontekście
sugerującym atak jakiejś istoty ożywionej („Wszyscy już uciekali. – GAZ! – krzyczeli.
– GAZ!”16), zaś dwa ostatnie – w wyniku ciągów skojarzeń wychodzących od skrótów
funkcjonujących w języku dorosłych oraz w związku z usiłowaniem dookreślenia
i wyobrażenia sobie wroga jako konkretnej, materialnej i żywej istoty.
Niezwykle częste są we Wrońcu modyfikacje grafii, zwłaszcza zapisywanie wyrazów pospolitych wielką literą. Pisownia taka dotyczy większości terminów powiązanych ze światem dorosłych, a konkretniej: z tymi jego aspektami, które dotyczą sfer
innych niż bezpieczna, oswojona przestrzeń rodzinnego domu Adasia. Na drodze
bohatera pojawiają się więc między innymi: „Ramki”, „Napisy”, „Podpisy”, „Pieczęcie”, „Pieniądze”, „Elektronika”, „Sygnały”, „Komisariat”, „Zaplecze”, „Komunikaty”, „Pozycje”, „Wiadomości”, „Radio” i wiele innych. Zapisane w ten sposób słowa
budzą wrażenie obcości, ale równocześnie zwiększa się ich symboliczne znaczenie.
Z pospolitych wyrazów urastają do rangi swoistych nazw własnych, podkreślających
istotność desygnatów. Niekoniecznie wiąże się z tym faktyczny wzrost semantycznego potencjału: dla Adasia poszczególne opisywane w ten sposób przedmioty, czynności czy zjawiska pozostają zwykle przede wszystkim niezrozumiałe i wymagające
traktowania z ostrożnym dystansem. Niejednokrotnie zapisywane wielką literą słowa
określają przedmioty obdarzone szczególną mocą lub spełniające funkcję magicznego
środka17: jest tak na przykład w przypadku „Dowodu Osobistego”, „Dokumentów”,
a szczególnie „Ameryki”, która we Wrońcu zostaje sprowadzona do roli silnie zsymbolizowanego artefaktu pomagającego pokonać wroga.
Uwidocznione we Wrońcu mechanizmy tworzenia nowych słów i nowych znaczeń
słów już istniejących bądź wyraźnie nawiązują do tych typowych dla mowy dziecka,
bądź to hiperbolizują je (w przypadkach, gdy nowe wyrazy oparte są na zrozumiałych
raczej dla dorosłego grach słów). Artystyczna wizja stanu wojennego jako dziecięcego
15

16
17
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snu zbudowana jest w dużej mierze w oparciu o te właśnie modyfikacje językowe.
Są one oczywiście nieprzypadkowe i możliwe jest zinterpretowanie ich inaczej niż
tylko jako elementów literackiej fantazji czy próby dodania powieści stylistycznego kolorytu. Język, za pomocą którego dokonuje się opis świata widzianego oczami
Adasia, w wyraźny sposób odzwierciedla wrażenie braku zrozumienia obserwowanych
i doświadczanych zjawisk. Zastana sytuacja staje w sprzeczności z potrzebą wyjaśniania
wszystkiego i uzasadniania za wszelką cenę, którą Piaget wskazuje jako jeden z typowych elementów mowy dziecka oraz podstawowych mechanizmów napędzających jej
rozwój18. Świat Wrońca przepełniony jest nieznanymi chłopcu postaciami i zjawiskami,
które budzą w nim lęk i zaskoczenie, a ponieważ nowe elementy pozostają dla głównego bohatera albo nienazwane, albo nazwane niezrozumiale, potrzeba nowych terminów na ich określenie. Adaś konstruuje je więc na drodze własnych skojarzeń, opierając
się na dosłownościach i urywkowych, zasłyszanych informacjach19. Wittgensteinowska
formuła mówiąca, że „granice mego języka są granicami mojego świata”20 znajduje tu
swoje wyraźne odbicie: tylko to, co ujęte zostaje w znanym podmiotowi języku, ten
sam podmiot może uznać za „swoje”. Poszerzanie granic języka skutkuje zaś poszerzaniem granic poznanego i zrozumianego – a przynajmniej oswojonego – świata.
Tego rodzaju oswajanie przy pomocy języka elementów rzeczywistości, które
w szczególny sposób mogłyby zaburzyć sprawne funkcjonowanie podmiotu, kierować może również w stronę kategorii zaczerpniętych z filozofii Jacques’a Lacana.
Adasiowe poruszanie się po świecie dorosłych to również poruszanie się w przestrzeni
tego, co francuski psychoanalityk nazwał rejestrem czy też porządkiem symbolicznym – a więc sferą działania praw, zakazów i nakazów oraz silnie ustrukturyzowaną siecią powiązanych ze sobą i wzajemnie się przenikających znaczących. Porządek
symboliczny jest zewnętrzny i autonomiczny wobec podmiotu, istnieje też przed
nim – a więc podmiot zmuszony jest wejść w niego i nauczyć się sprawnego w nim
funkcjonowania21. Podstawowym narzędziem, w którym Symboliczne objawia swoje działanie, jest mowa – i ten aspekt szczególnie mocno uwypuklony zostaje we
Wrońcu. Porządek symboliczny nie jest jednak nigdy wystarczający do opisania prawdziwego kształtu rzeczywistości. Niemożliwe jest wyrażenie za jego pomocą tego, co
mieści się w rejestrze wyobrażeniowym (a więc między innymi wizji podmiotu na
temat jego samego i otaczającego go świata), nie pomaga również zaadaptować i zrozumieć Realnego, czyli tego, co w skrajny sposób wymyka się symbolizacji. Słowne
innowacje Adasia można postrzegać jako próbę odnalezienia się w porządku symbolicznym – wyrazy tworzone przez chłopca nawiązują do tych wykorzystywanych
przez dorosłych użytkowników języka. Stanowią też efekt próby symbolizacji niezrozumiałych zjawisk, które mają stać się oswojone do tego stopnia, by nie przezierała
18
19
20
21

J. Piaget, op. cit., s. 140.
Por. M. Kobielska, Dlaczego dzieci..., s. 90.
„ Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt” – L. Wittgenstein, Tractatus LogicoPhilosophicus, transl. C. K. Ogden, London 1922, s. 150.
Por. J. Lacan, Seminarium III. Psychozy, tłum. J. Waga, Kraków 2014, s. 17.

91

„Nic innego się za nimi nie kryje, tylko rzeczy”. Rola słowa...
spod nich nie do końca pojmowalna dla ludzkiego umysłu prawda o rzeczywistości.
Uniwersalny, jak mogłoby się zdawać, system języka, okazuje się w przypadku Adasia
niewystarczający i dodatkowo komplikujący postrzeganie – chłopiec musi bowiem
nie tylko radzić sobie z tym, co obserwuje i unikać materialnych niebezpieczeństw,
lecz również poruszać się w labiryncie nieznanych słów, które stanowią dla niego
puste semantycznie i podobne do siebie skorupy.
Uczestnictwo Adasia w – uwidaczniającym się między innymi poprzez język –
świecie dorosłych jest niepełne. Niedoskonałe jest także jego funkcjonowanie w rejestrze symbolicznym. Uwidacznia to liczba nowych wyrazów, które wprowadza do
swojego systemu językowego i nowych znaczeń, które przypisuje wyrazom znanym,
ale też sposób, w jaki postrzega te słowa i zdania, z którymi styka się w mowie lub
piśmie. Jak pokazały niektóre z omówionych wyżej przykładów lingwistycznej inwencji, Adaś z trudem przyswaja elementy języka mające charakter abstrakcyjny lub
– z punktu widzenia zasad gramatyki – niepoprawny22. Sposób postrzegania chłopca
i jego interpretacja zasłyszanych lub zauważonych słów, zwrotów i wyrażeń świadczą także o tym, że nie używa on w pełni efektywnie tych struktur, które dorosły
rodzimy użytkownik języka postrzega jako naturalne. Są to – obok omawianych już
wyrażeń metaforycznych – na przykład skrótowce czy funkcjonujące w przestrzeni
publicznej nazwy własne. Zetknąwszy się z nimi, Adaś odbiera je w sposób dosłowny, próbując nadać im znaczenie na podstawie własnego luźnego skojarzenia. Dzieje
się tak w przypadku wspomnianych wyżej „Bubeków” i „Enesów”, ale też między
innymi wtedy, gdy bohater Wrońca odczytuje napisy na szyldach i budynkach. „Społem” potraktowane przez niego zostaje jako ekwiwalent czasownika „spałem” i zinterpretowane jako określenie stanu: „To prawda, sklep przyznawał już na szyldzie:
SPAŁEM”23. Tego rodzaju drobne przeinaczenia i nieporozumienia z jednej strony
świadczą o niedostatecznym operowaniu językiem dorosłych, z drugiej natomiast
obrazują nieprzystawalność elementów porządku wyobrażeniowego do pozornie im
odpowiadających słów funkcjonujących w rejestrze symbolicznym. Adaś porusza się
w świecie przedstawionym we Wrońcu jak przybysz, przedstawiciel obcej kultury,
w sporym stopniu niezakorzeniony w otaczającym go Symbolicznym. Wrzucony
w nową sytuację, zmuszony jest do poznania odmiennych reguł rządzących otaczającą go rzeczywistością i interpretowania elementów językowych, które zrozumiałe
są tylko na tyle, na ile ich zrozumienie umożliwia pewien uniwersalny mechanizm
przyswajania języka, a więc dążenie do funkcjonowania w porządku symbolicznym.
Jednakże, zgodnie z refleksją Lacana, narzędzia rejestru symbolicznego nigdy nie są
w stanie w pełni wyrazić prawdy o rzeczywistości; „istnieje pewien obszar realnego,
22

23
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który nam umyka”24. W świetle tak daleko idących skojarzeń, które generuje lektura
Wrońca, pokusić się można o rozszerzenie interpretacji postaci Adasia. Mógłby on
już nie tylko być przekaźnikiem schematycznie rozumianego sposobu pojmowania
właściwego dziecku, które przeżywa historyczne, traumatyzujące wydarzenia, stające
się w jego wyobraźni i pamięci zlepkiem własnych doświadczeń i kulturowo wygenerowanych klisz; uprawomocnione stałoby się też postrzeganie jego losów jako paraleli
funkcjonowania podmiotu, jednostki ludzkiej, narażanej na bezustanne plątanie się
w sieci znaczących, które jedynie coraz bardziej oddalają ją od istoty rzeczywistości,
zamiast do niej przybliżać.
Znajdują się we Wrońcu również takie słowa i ich zbitki, które nawiązują w wyraźny
sposób do konwencji baśni; są to w szczególności rymowane i zrytmizowane określenia
bohaterów i przedmiotów – „Wojacy-Wroniacy”, „Maszyna-Szarzyna” czy „Puchacze-Słuchacze” – skonstruowane na podobnej zasadzie jak na przykład znane z baśni „kije
samobije”. Do tej kategorii zakwalifikować można także wymyślane przez Adasia nazwy
przedmiotów, które wydają się efektem skojarzenia widzianej rzeczy z obrazami zapamiętanymi z opowieści dla dzieci: na przykład „czarcie kotły”, którymi stają się w wyobraźni
chłopca stojące na ulicach koksowniki. Ta wyczuwalna baśniowość zwraca uwagę na
fakt, że słowo we Wrońcu służy nie tylko do próby opisywania i oswajania rzeczywistości – pełni też wyraźnie funkcję magiczną. Adaś za pomocą języka stara się wpływać na
otaczający go świat i podporządkowywać go swojej woli; jego zachowania to uproszczone rytualne akty mowy25. Uwięziony w kolejce do sklepu, która staje się pułapką bez
wyjścia, bohater Wrońca uwalnia się, odstępując komuś swoje miejsce. Decyzja ta ulega
jednak uprawomocnieniu dopiero wtedy, gdy Adaś odwraca wypowiadane przez otaczających go dorosłych słowo „Pantuniestał” w, pełniące funkcję zaklęcia, „Pantustał”.
W dziecięcej wyobraźni również funkcjonowanie aparatu państwowego i formalności urzędowe nabierają charakteru magicznego. Zostają one skojarzone z tajemniczymi rytuałami, których działanie uzależnione jest od spełnienia konkretnych
warunków, które związane są z koniecznością użycia określonych słów, gestów i rekwizytów26. Adaś porusza się swobodnie po świecie Wrońca dzięki „przepustce”, będącej kartką z zapisanym na maszynie jego imieniem; później sporządza dla swoich
bliskich podobne „dokumenty”, używając znalezionych druków urzędowych. Powodzenie takiego przedsięwzięcia jest możliwe dzięki zapisaniu imienia lub nazwy
jednoznacznie – w opinii Adasia – identyfikującej daną osobę oraz użyciu maszyny
do pisania, która, jako narzędzie wykorzystywane przez urzędników, umożliwia legitymizację tego, co znajduje się na papierze:
24
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Przygryzając język, wkręcił w maszynę kartkę papieru. Tu wszystkie kartki były kartkami Oficjalnymi. Miały Ramki, Nadpisy, Podpisy, Pieczęcie, Nadruki, Znaki i Symbole.
Adaś z wielkim przejęciem naciskał klawisze. TATA. Wkręcił drugą kartkę. MAMA.
I trzecią. SJOSTRA. I czwartą. BABCJA. I piątą. WUJEK. Pomyślał i wkręcił kolejną.
PAN BETON27.

Mimo że przypomina to zabawę w udawanie, w której dostępny dziecku przedmiot
symbolizuje wybrany element ze świata dorosłych, tego rodzaju dowody tożsamości
okazują się wystarczające. Łącząc w sobie niezrozumiałe z punktu widzenia dziecka cechy dokumentu urzędowego28 oraz szczególną, magiczną rolę imienia lub nazwy, mogą
w odpowiednim kontekście zafunkcjonować w roli magicznych rekwizytów:
Adaś stanął na palcach i pokazał Milipantowi papiery Oficjalne.
- Przyszliśmy do babci, proszę pana. I wujka. I siostry. Małej.
Miłypan zgarbił się nad dokumentami.
Przeczytał. Wyprostował się. Zasalutował.
- Tędy, bywatele29.

Ostateczna konfrontacja Adasia z Wrońcem również wiąże się ze słowami – i ponownie są to słowa w postaci pisanej. Chłopiec staje przed wrogiem po zapisaniu na
ścianie czarnym piórem zaklęcia „WRONIEC KONIEC” – ta, ponownie nawiązująca do baśni, formuła otwiera przed Adasiem drogę nie tylko do starcia z potworem, lecz również do zrozumienia. Dostrzega on szczególną rolę, jaką pełni w świecie
przedstawionym słowo, pisanie i opowieść. Ojciec, kilka scen wcześniej zastany przy
„wyczytywaniu książek na szaro”, a więc przy usuwaniu tego, co zostało wcześniej
zapisane – prawdy? historii? wolnej, nieocenzurowanej twórczości? – jawi się jako
potężny władca Słowa, a przez to – niemalże władca świata, śmiertelne zagrożenie dla
chcącego niepodzielnie panować Wrońca. Ten dar dziedziczy po nim syn, który już
wcześniej ujawnia swój talent do odwracania destrukcyjnego działania Maszyny-Szarzyna; opowieści rozbudzają w słuchaczach – zarówno dzieciach, jak i ich rodzicach
– nadzieję i chęć do życia: „im dłużej słuchali, tym mniej i mniej szarzy się robili”30.
Opowiadanie pełni więc – podobnie jak słowa-zaklęcia – funkcję niemal magiczną,
umożliwiając odwrócenie skutków działania złych mocy. Snute przez Adasia opowieści mają jednakże również wyraźny aspekt terapeutyczny, kojący. Opowiadana jej
siostrzyczce bajka ma odwrócić uwagę dziecka od dziejących się wokół wydarzeń; jej
istotną cechą jest – z punktu widzenia dorosłego absurdalne i alogiczne – szczęśliwe
zakończenie: Jaś i Małgosia unikają zjedzenia przez Babę Jagę dzięki temu, że Jaś
miał „bombę pantomową” i odkurzacz, za pomocą których pokonał złą czarownicę.
To narracja bardzo bliska tym, które konstruują dzieci: skrócona, obfitująca w nagłe
27
28
29
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zwroty akcji, łącząca elementy ze świata baśniowego oraz wyolbrzymionego lub zmodyfikowanego przez wyobraźnię świata rzeczywistego. Siostrzyczka Adasia oczywiście
nie jest w stanie prawie nic z takiej bajki zrozumieć – faktycznym odbiorcą opowieści
jest jednak także sam chłopiec; „sprawozdawca mówi sam do siebie, nie troszcząc
się o słuchacza”31, zauważa Piaget, analizując rozmowy między dziećmi. Ten swoisty
egocentryzm typowy dla mowy na pewnym etapie jej rozwoju, w przypadku Adasia dodatkowe ukorzenienie znajduje w autoterapeutycznej funkcji opowieści. Dopowiadanie pozytywnego zakończenia bajki to rodzaj myślenia magicznego – wiara
w sprawczą moc opowieści towarzyszy Adasiowi nieodmiennie i niejednokrotnie
okazuje się słuszna: mówienie o Czapce Niewidce pozwala przedostać się potajemnie do siedziby Wrońca, a kolejna historia umożliwia odnalezienie właściwej drogi
w labiryncie korytarzy w budynku. Konstruowanie opowieści i włączanie swoich
aktualnych wrażeń i poczynań w zawoalowanej formie w budowaną narrację odwzorowującą schematy baśni pozwala Adasiowi na wpisanie własnego doświadczenia
w uniwersalne schematy, które – jako element porządku symbolicznego – dają poczucie obiektywizacji i otwierają drogę do oswojenia tego, co traumatyczne. To typowy mechanizm podmiotu dotkniętego traumą – ujmowanie doświadczenia w ramy
opowieści pozwala spojrzeć na nie z zewnątrz. Jak stwierdza Dominick LaCapra:
„Narracja pomaga […] przepracować symptomy posttraumatyczne w teraźniejszości
w sposób, który daje szansę przyszłości”32. Trauma to przecież to, co wymyka się
symbolizacji – a więc to, co zsymbolizowane, traumą już nie jest33. W sytuacji Adasia
takie podejście skutkuje dodatkowo wiarą w zdolność zmieniania rzeczywistości za
pomocą opowieści: jeżeli coś zostało nazwane i opisane, zyskuje się nad tym władzę,
a przenosząc obserwowaną rzeczywistość do świata baśni, podmiot opowiadający staje się bajarzem, w którego rękach pozostaje dalszy tok historii.
Ostatecznie jednak takie przekonanie okazuje się złudne. Wyrażona przez Pana
Betona wątpliwość („Tobie się wydaje, że to taka bajka. […] Że musi się skończyć
szczęśliwie. Nie musi”34) znajduje swoje potwierdzenie w najdobitniejszy sposób
wtedy, gdy Adaś – mimo bajki o Różdżce-Odwracajce, zdolnej zmieniać złą przeszłość – nie jest w stanie uratować wujka podległego władzy Wrońca. Opowieść zawodzi, magia słowa przestaje działać – spod pozornie szczelnej warstwy zbudowanej
przez chłopca sieci słów-symboli na nowo przeziera trauma Realnego. W szeregu coraz bardziej onirycznych scen walki Adasia z Wrońcem zostaje zanegowana nawet nadzieja na możliwość użycia języka jako narzędzia do opisu własnego doświadczenia.
Dziecięcy bohater w zamian za uwolnienie ojca i powrót do rzeczywistości sprzed
31
32
33

34

J. Piaget, op. cit., s. 105.
D. LaCapra, Historia w okresie przejściowym. Doświadczenie, tożsamość, teoria krytyczna, tłum. K. Bojarska, Kraków 2009, s. 158.
Maria Kobielska, odwołując się do założeń Agaty Bielik-Robson i Julii Kristevej, interpretuje ten
zabieg jako „tłumacząco-oddzielający filtr, pozwalający podmiotowi na ustrukturowanie, uporządkowanie, zrozumienie i zapamiętanie doświadczeń”. M. Kobielska, Dlaczego dzieci…, s. 87.
J. Dukaj, Wroniec…, s. 186.
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traumatyzujących zdarzeń wyrzeka się wszelkiej mocy związanej ze słowem. Wyrzuca
pióro i drze kartki – pozbywa się potężnych artefaktów – i zawiera układ z Wrońcem,
który w ostatecznej klątwie-ostrzeżeniu przepowiada jego przyszłość:
NIKT JUŻ NIE DA CI WIARY. CHOĆBYŚ MÓWIŁ I MÓWIŁ, PISAŁ I PISAŁ. TY
TEŻ NIE UWIERZYSZ. […] SŁOWA BĘDĄ BRZMIAŁY JAK SŁOWA. PRZEJRZYSZ
JE NA WYLOT. NIC INNEGO SIĘ ZA NIMI NIE KRYJE, TYLKO RZECZY35.

Można więc podejrzewać, że dla Adasia nie ma nadziei na ucieczkę od traumy w narrację..
Alternatywą pozostaje wyparcie – zapomnienie, odrzucenie traumatyzujących wspomnień,
które niemożliwe są do opisania słowami tak, by deskrypcja oddała ich rzeczywisty kształt.
W ten sposób zakończenie Wrońca, chociaż sprawia wrażenie pozytywnego –
przerażające wydarzenia zostają sprowadzone do postaci sennego majaku chorego
dziecka – nie jest jednoznaczne. „Bajki kończą się smutno”36, oznajmia Wroniec
w konfrontacji z Adasiem, i wydaje się, że scena, w której chłopiec kreśli niezrozumiałe nawet dla siebie, przerażające rysunki związane z wydarzeniami ze „snu”,
stanowi potwierdzenie tych słów. Spokój bezpiecznego domu – jakże dalekiego od
straszliwej rzeczywistości, w której istniał Wroniec – nie jest zupełny. To, co wyparte,
powraca, jednakże pod inną postacią: wydostając się z podświadomości, odnawiając się w skojarzeniach, powracając w urywkach niepokojących wizji, „nieuznawane
przez podmiot po tym, jak zostało zwerbalizowane”37. Wyrzeczenie się werbalizacji
doświadczenia traumatycznego jest wysoką ceną – choć niedoskonałe i zawodne, słowa są bowiem jedynym dostępnym narzędziem, przy pomocy którego można spróbować opowiedzieć to, co traumatyczne. Powieść Dukaja, którą postrzegać można
zarówno jako opowieść dla dzieci, jak i jako intertekstualną narrację skierowaną do
dorosłych, przedstawiając mechanizmy przeżywania i zapamiętywania, daje się więc
interpretować wielopłaszczyznowo. Z jednej strony możliwe jest odbieranie jej jako
– umiejętnie operującego stylizacją – zapisu funkcjonowania dziecięcej wyobraźni
i pamięci. Z drugiej natomiast dostrzec w niej można świadectwo skomplikowanej relacji pomiędzy podmiotem a językiem. Słowa bezustannie to rodzą nadzieję
na zrozumienie rzeczywistości, to zawodzą, pozostając wszakże jedynym dostępnym
kodem, za pomocą którego można spróbować wyrazić doświadczenie. Ułomne i niewystarczające do doskonałego opisu świata zewnętrznego i wewnętrznego, zawsze
wymagające kolejnych dopracowań i modyfikacji, składają się jednak na sferę, w której funkcjonowanie jest dla podmiotu potrzebne i konieczne. Cała rzeczywistość działa
przecież według mechanizmów tekstu, który „nie ma granic, a tekstualność w najogólniejszym znaczeniu jest także właściwa sposobowi istnienia tego, co rzeczywiste”38.
35
36
37
38
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Summary
“Nothing else does not hide behind them, only
things”. The role of words in Jacek Dukaj’s “Wroniec”
Main aim of presented paper is the analysis the role of words in Jacek Dukaj’s novel
“Wroniec” (2009). This novel is seemingly aimed at children, but may be considered
also as an allegorical novel for adult readers. The events are presented in the framework of children’s dream; also resemble fairy tales seen through the little boy’s eyes.
Very important element of the poetic is language – verbal layer contains many new
words: neologisms, modifications of known lexemes, words with changed spellings
etc. These techniques cause that the language of Wroniec is similar to the children’s
language. This can be interpreted in various ways, among others as a representation
of the children’ss experience but also as a metaphor of experience the subject lost in
the world. These and another interpretations are discussed in this paper.
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Słowa wobec niewyrażalnego
Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
Niniejszy tekst ma przede wszystkim służyć zrekonstruowaniu i zinterpretowaniu
sposobu myślenia Tadeusza Różewicza o procesie umierania i śmierci. Za przykład
do analizy tematu posłużą utwory pochodzące z różnego okresu jego życia i twórczości, zebrane w zbiorze Matka odchodzi – dziele najbardziej znaczącym dla omawianego tematu. Dogłębna analiza wspomnianego tomu pozwala dostrzec, jak postrzega,
przeżywa, a co za tym idzie: opisuje śmierć (oraz nastającą po niej żałobę) człowiek
żyjący w XX i XXI wieku. Należy zauważyć, iż: „w podlegającym zmianom świecie
tradycyjne zachowanie wobec śmierci wydaje się czymś w rodzaju tamy bezwładu
i ciągłości. Obecnie śmierć jest z naszych obyczajów tak wymazana, że z trudem ją
sobie wyobrażamy i pojmujemy”1.Co może stanowić przedmiot żałoby? Czy jest to
tęsknota i żal po stracie ukochanej osoby, a może raczej utracony systemu wartości,
ładu i porządku dawnego, przedwojennego świata? Będę starała się udowodnić, iż
teksty Różewicza stanowią próbę nie tyle rozliczenia się ze śmiercią matki oraz wspomnieniem o niej, ile tworzenia pewnej odautorskiej figury podmiotu mówiącego
oraz języka, którym się posługuje. „Współzależność pomiędzy uczuciami rodzinnymi
a pragnieniem uwiecznienia czyjejś pamięci”2 została przez poetę bezpośrednio wpisana w utwory liryczne, służąc kreowaniu siebie, własnej wizji śmierci i żałoby, ale
i stanowiąc próbę przepracowania traumy.
Żałoba jest w przypadku Różewicza pojęciem zindywidualizowanym. To trudna do
zdefiniowania kategoria, niedająca się uogólnić ani sklasyfikować. W przypadku Różewicza-syna bardzo widoczne jest doświadczenie ograniczeń z nią związanych, które nie
pozwalają wykonać kolejnego kroku naprzód. Żałoba jest indywidualnym, rozciągniętym w czasie procesem oswajania się ze śmiercią. Można wyróżnić jej charakterystyczne
cechy strukturalne, takie jak: opłakiwanie, poczucie wspólnoty w bólu, wspominanie
zmarłego, budowanie wokół niego narracji itp.3 Mówiąc bardziej ogólnie, żałoba
i opłakiwanie kogoś lub czegoś nie są równoznaczne. Już na wstępie pragnę za Alfonsem Marią di Nolą przedstawić to rozróżnienie. Jak podkreśla badacz:
1
2
3

P. Aries, Człowiek i śmierć, tłum. E. Bąkowska, Warszawa 2011, s. 42.
Ibidem, s. 235.
Por. A. M. di Nola, Tryumf śmierci. Antropologia żałoby, pod. red. M. Woźniak, Kraków 2006, ss. 10−13.
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Żałoba to zbiór trwających przez określony czas praktyk społecznych i procesów psychicznych spowodowanych śmiercią jakiejś osoby. Opłakiwanie natomiast rozumieć
należy w znaczeniu nadawanym mu przez interpretację Freudowską. Jak się wydaje,
fazę opłakiwania charakteryzują przede wszystkim wewnętrzne przeżycia udręki towarzyszące żałobie, dlatego należy ono głównie do sfery psychiki i uczuć,. Odpowiednio do tego „żałoba” oznaczałaby intensywność żalu odczuwanego przez osobę
opłakującą i jego uzewnętrznienie w zachowaniach4.

Wydany po raz pierwszy w 1999 roku tom poetycki Matka odchodzi wydaje się
szczególnie ważny w dorobku Różewicza. Na ten hybrydyczny tomik składają się
między innymi wspomnienia i wiersze Różewicza oraz fragmenty pamiętnika autorstwa matki poety, Stefanii Różewicz, oraz jego braci. Piotr Matywiecki zwraca uwagę,
że jedną z najistotniejszych zagadnień badawczych związanych z tym dziełem jest
skomplikowana kwestia autorstwa. Jak mówi:
Najprościej byłoby powiedzieć, że to autorstwo zbiorowe, że tu mówi wiele osób.
I rzeczywiście. Z tej książki mówią różni ludzie, ale najważniejsze jest to, co przemawia do nas spomiędzy nich. Jest to jakaś mowa ludzkiej rodziny i mowa tego,
co jest pomiędzy nimi. W ten sposób mówi tu jakieś „my”- ale nie anonimowe,
zbiorowe, grupowe. Raczej takie, które kiedyś Martin Buber nazwał „my” istotowym – w odróżnieniu od „my” anonimowych społeczeństw. Takie „my” może
w każdej chwili osobowo zwrócić się do każdego z członków swojej wspólnoty. Tak
naprawdę mówi tu rodzina człowiecza. Dlatego na równych prawach wypowiadają
się żywi i umarli: nieżyjąca matka i brat oraz dwaj bracia żyjący. Razem tworzy
się autorstwo, które staje się niezwykle symboliczne. Staje się ono pierwotnością
i esencją literatury jako przesłania5.

Przez przywołanie wspomnień oraz zamieszczenie tych fragmentów poeta oddaje
głos matce i braciom. Tom ten zdaje się interesujący ze względu zarówno na tematykę
oraz ciekawą formę, w której zamykają się wspomnienia i przemyślenia, jak i na zabiegi artystyczne, jak na przykład zastosowana tu kompozycja otwarta. Poeta operuje
językiem pozbawionym wszelkich ozdób. Rezygnuje z wyszukanych, malowniczych
metafor na rzecz prostego, rzeczowego stylu. Mówi fragmentem6. Jednakże, jak zauważa German Ritz, jedynie zawarte tu „wiersze i dzienniki z lat 50., główna część
wspomnień, mówią językiem bezpośredniego przeżycia”7.
Ta praca wspomnienia omija jednak nie tylko przemianę matki, ale również przemianę
języka poetyckiego. Poezja jest wykluczona w pokoju umierającej, Poeta nie może ani
pisać, ani czytać. [...]W pokoju, w którym umiera matka, poeta, jak ukazuje programowa praca wspomnienia w tekście początkowym ulega przemianie, Mówienie z nicości
4
5

6
7

Ibidem, s. 13.
Zapis audycji radiowej Tygodnik literacki w Programie 2 Polskiego Radia. Rozmawiają Piotr Matywiecki, Leszek Szaruga, Iwona Smolka, O książce Tadeusza Różewicza „Matka odchodzi”, [on-line:]
http://www.dekadaliteracka.pl/?id=3334, [21.06.2014].
Por. M. Janion, Żyjąc tracimy życie. Niepokojące tematy egzystencji, Warszawa 2001, s. 197.
G. Ritz, Nić w labiryncie pożądania, tłum. M. Łukasiewicz, Warszawa 2002, s. 256.
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i w nicość, tak istotne dla liryki Różewicza, zostaje zniesione. Już język dziennika osiąga
skrajna bezpośredniość i świadczy o prywatnym angażowaniu, w którym znowu powraca świat referencji i mimetyczna funkcja poezji8

Wspomnienie, trauma, tożsamość
Na samym początku warto zastanowić się, kto i w czyim imieniu zabiera głos w utworach Tadeusza Różewicza. Czy jest to jedynie jednostkowe wołanie poety, czy też reprezentatywny głos cierpiącego człowieka, który przemawia w imieniu pewnej grupy
ludzi, z którą się identyfikuje? Na potrzeby niniejszego wywodu można założyć, że
osobą mówiącą w wierszu jest ucieleśnienie rzeczywistego autora w osobie podmiotu
mówiącego (dlatego też w dalszej części pracy w odniesieniu do podmiotu mówiącego będę używała wymiennie określeń: „poeta”, „podmiot”, „Różewicz”, „osoba mówiąca”). Można to wywnioskować przede wszystkim z prywatnego, miejscami bardzo
intymnego, tonu wypowiedzi. Wskazujące bezpośrednio na osobę mówiącą zaimki,
wspomnienia, zwroty, z jednej strony czynią wypowiedź prywatnym głosem, z drugiej zaś mogą ją uniwersalizować – wskazywać na konkretną osobę, z którą będzie
się utożsamiać szerokie grono odbiorców. Jak słusznie zwraca uwagę German Ritz,
kiedy Różewicz mówi „ja”, nie ma na myśli siebie jako człowieka, lecz poetę, który
„w swoim próżnym dziele jeszcze wyraźniej niż przedtem jest także czytelnikiem”9.
Dla Różewicza rzeczywiste wspomnienia stanowią narzędzie służące swoistej kreacji.
W dziele Matka odchodzi występuje wprawdzie w roli syna, jednakże jego prywatne
wspomnienia są „stale przysłonięte i sterowane przez maskę poety”10.
Kategoria śmierci jest nierozerwalnie połączona z dziejami świata oraz ludzkim
życiem, razem z którym stanowią dwie proste przecinające się w jednym punkcie.
Pierwszą reakcją na depresyjny stan żałoby jest spontaniczny lub zrytualizowany płacz,
który jest odpowiedzią żywych na stratę przedmiotu uczucia. Ten lament czy płacz odgrywa tak znaczącą rolę kulturową, przynajmniej w bliskich nam kulturach, że cały psychologiczno-społeczny proces żałoby przybiera nazwę płaczu, czyli autodestrukcyjnego
spazmu cechującego centralny moment żałoby. Chodzi o chwilę, w której osoby dotknięte bezpośrednio utratą przedmiotu uczuć starają się symbolicznie, poprzez gesty i zachowania, zbliżyć do zmarłego lub wyrazić własne poczucie winy czy też się samooskarżyć11.

I rzeczywiście, w przypadku Różewicza wielokrotnie pojawiają się próby samooskarżania i wyrażania poczucia winy z powodu niespełnienia składanych matce
obietnic. Jednak spróbujmy się zastanowić, czy w twórczości Różewicza jest właśnie taki moment, moment dogłębnego opłakiwania, szczerego wyznania i lamentu?
Czy faktycznie żałoba jest procesem autodestrukcyjnym, a może przeciwnie – kre8
9
10
11

Ibidem, s. 257.
Ibidem, ss. 246–247.
Ibidem, s. 247.
A. M. di Nola, op. cit., s. 89.
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acyjnym, umożliwiającym zrealizowanie nowego aktu twórczego poety? Czy nie jest
przypadkiem tak, jak pisze di Nola, że towarzyszący żałobie pewnego rodzaju kryzys
na tle depresyjnym powoduje wrażenie samounicestwienia, dążenie do autoagresji
oraz objawy motoryczne poszukiwania i przemieszczania się?12 W jego tekstach „łzy
upadające na daty i wspomnienia brzmią niewiarygodnie delikatnie, jak na odgłos
śmierci”13. Brzmią. Zatem czy można mówić, że łzy przyjmują u Różewicza cechy
słowa? Właściwie w tym przypadku nigdzie nie ma mowy o fizycznych łzach lub
płaczu nad zmarłą matką. Nie mamy do czynienia ze łzami; można by rzec, iż w jego
wypadku łzami są przelane na kartkę, zawarte w tym hybrydycznym tomie słowa,
wspomnienia, listy, fotografie. Piotr Matywiecki proponuje: „Zatrzymajmy się na
zamieszczonych w książce fotografiach. Zdjęcia – zauważcie – mają charakter staroświecki: prawie wszystkie są bardzo starannie upozowane. Podpisy, którymi opatruje
je Różewicz, próbują złagodzić ich sztywność. Informacje wcale nie są zwięzłe, jak to
bywa przy fotografiach. Jest w nich najwięcej z całej książki, emocji”14. I faktycznie,
czytelnik ma wrażenie, że zdjęcia niosą ze sobą o wiele większy ładunek emocjonalny, niż zawarte w tomie słowa. Poeta wyrzuca z siebie potoki skądinąd doskonale
skomponowanych słów. Można zaryzykować tezę, że w omawianym tomie słowo
zostało bezwarunkowo podporządkowane formie, w którą zostało zamknięte. Należy
również zauważyć, że po śmierci matki poecie pozostały już tylko te wypowiedziane
i spisane słowa. Stają się one bezradne wobec największej tajemnicy egzystencjalnej,
jaką jest śmierć. Lepiej, jak mniemam radzi sobie z tym zadaniem fotografia i fragmenty – zapiski z dziennika, niźli zawarte w tomie utwory poetyckie. Te pierwsze
skupiają się na słowie, drugie na formie.
Proces żałoby jest u poety rozciągnięty w czasie. Nawet po dwudziestu latach
zwraca się do matki z tą samą dobrocią i troską, z którą żegnał ją przed laty. Wciąż
trwa w zawieszeniu, uwięziony w kajdanach wspomnień, które mają „charakter prywatny, na granicy kulturowej wstydliwości, zwłaszcza wtedy, gdy Różewicz w dzienniku umierania odkrywa somatyczność agonii i mówi o nieprzekraczalnym dystansie,
który oddziela pozostających przy życiu od umierających”15.
Różewiczowi proces kreowania żałoby pozwala na stworzenie nowego siebie-poety, ale i nowego siebie-człowieka. Umożliwia przemieszczenie nie tyle fizyczne,
co psychiczne, podróż do wnętrza, w celu poszukiwania zagubionej istoty. I na to
właśnie pozwala mu dystans zniwelowany poprzez przywoływane wspomnienia. Jak
w dalszej części pisze di Nola: „związek z utraconym przedmiotem wyraża ilość oddzielnych wspomnień: uwolnienie się od każdego z nich dokonuje się osobno i wymaga krótszego lub dłuższego czasu, nazwanego przez Freuda »pracą żałoby«”16.
12
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15
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Por. ibidem, s. 16.
M. Malzieu, Mechanizm serca, Warszawa 2010, s. 10.
Zapis audycji radiowej Tygodnik literacki w Programie 2 Polskiego Radia, op. cit.
G. Ritz, op. cit., s. 248.
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Jeżeli chcieć badać tom Matka odchodzi poprzez kategorie antropologiczne, „Różewicz sytuuje Matkę po stronie natury, a to oznacza, że jest ona obca dyskursowi
i aby o niej mówić, trzeba odnaleźć nową formułę wypowiedzi. […] Dla Różewicza
jest ona oznaką braku, co ujawnia się zwłaszcza w tym tomie, będącym pytaniem
o poetycką werbalizację śmierci matki i sposoby przepracowania utraty”17. Jak już
wspomniałam, na tomik składa się kompilacja zdjęć, utworów lirycznych, prozy, ale
również prywatne zapiski z dziennika oraz listy. „Zbiór ten uderza swą różnorodnością, jest palimpsestem, w którym splatają się różne techniki i formy wypowiedzi”18.
Różewicz dokonuje następującej w jego pamięci rekonstrukcji rodziny. Jak pisze Ritz,
w przypadku Różewicza „dopiero w książce poświęconej matce prace wspominania
pogłębia się i staje się projektem rodziny we właściwym sensie”19. Tomik otwiera
zdjęcie matki poety z krótką adnotacją: „Oczy matki spoczywają na mnie”20.
Proces wspominania poeta rozpoczyna od opisania tego, co tu i teraz dzieje się
z nim. Teraz, czyli, jak możemy się domyślić, po śmierci matki. Wspomnienie matki
już na samym początku nie jest bez znaczenia. Bardzo często w wątki autobiograficzne
wpisane są motywy autotematyczne. Dokonuje się „zrośnięcie życia i pisania”21. Poprzez bezpośredni zwrot do matki starszemu już od niej, 78-letniemu synowi łatwiej
jest wyjawić prawdę o sobie. Jak sam wyznaje: „Nie śmiałem Ci tego powiedzieć, za
życia… jestem Poetą”22. Ten stopniowy proces przypominania sobie oraz przywoływania figury matki służy, jak się później okaże, za wstęp do dalszych autotematycznych rozważań Różewicza. Opisuje on proces swej inicjacji w dotąd nieznany, tajemniczy świat słowa, ale również wyjścia z tego fascynującego świata. Bycie poetą jest
w jego życiu pieczołowicie skrywaną tajemnicą, którą bał się wyjawić komukolwiek,
nawet swym ukochanym rodzicom, wiedząc, iż w ich oczach będzie to kolejne głupstwo. Wytyka sobie, że teraz, w 1999 roku, niedostatecznie głośno wypowiada słowa
„Jestem poetą”. Niedostatecznie głośno, by mogli się o tym dowiedzieć jego zmarli
rodzice. Żałuje niedotrzymanych obietnic, które przez lata składał matce. Nie widzi
żadnej pociechy. Traci nadzieję, wiarę w „niebo”. Przewijają się tu wspomnienia dzieciństwa, rodziny, dorastania, powojennego świata, prób jego odbudowy, nadawania
nowego sensu. Słowa nabierają nowych, obcych znaczeń. Są okaleczane przez ludzi.
Poeta również po nich nosi głęboko skrywaną żałobę. „Niegdyś dręczące zwątpienie
w słowo i kulturę, nihilistyczny agnostycyzm uzyskuje nowy wymiar doświadczenia
w odczuciach starego człowieka”23. Jego spostrzeżenia wykazują głęboką świadomość
sytuacji, ale i poczucie bezradności i bezsilności w tym nowym porządku. Wszystkie
swoje myśli kieruje w stronę matki. W dalszych fragmentach pamiętnika Różewicz
17
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Ibidem, s. 70.
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spisuje ostatnie wspomnienia związane z nią i jej powolnym odchodzeniem. Są to
wspomnienia bardziej niż inne poruszające i przejmujące. Jest w tych opisach bardzo
skrupulatny, tak jakby bał się, że coś pominie lub przeoczy. Dokumentuje dzień po
dniu. Wielokrotnie powtarza, że nie może pogodzić się z chorobą i śmiercią matki.
Śmiercią, która w tym wypadku nie jest naturalną koleją rzeczy, a efektem choroby –
nowotworu złośliwego24. W zapisie z 20 czerwca 1957 roku poeta pisze: „Nie chcę się
zgodzić z jej chorobą, Nie chcę się zgodzić i wiem, że jestem śmieszny – nie chcę się
zgodzić z jej śmiercią”25. Choroba matki jest dla niego więzieniem. Cała ta sytuacja
go przytłacza, dusi, uniemożliwia tworzenie. Poeta obserwuje, jak matka się męczy.
Jest zdesperowany – pragnienie, aby dalej żyła stało się jego obsesją. Ważne jest tylko
to, że jest: „Jest w tamtym pokoju, oddycha, jęczy, ale żyje. Żyje”26. Pozostaje uzależniony od jej wzroku, od tego, by od czasu do czasu na niego spojrzała. Nie jest
gotowy na tę śmierć:
Widzę, jak się męczy i powinienem jej życzyć śmierci. A tak pragnę, by jeszcze żyła,
żebym mógł wyżebrać chociaż pół roku jeszcze; żebym mógł na nią czasem popatrzeć.
Czy to jest egoizm – nie, przecież można tak kochać… niech się męczy strasznie, ale
niech oddycha, niech ma otwarte oczy, niech patrzy, niech mówi – jeszcze trochę ciepła,
w tym biednym, pokrajanym, zmaltretowanym ludzkim ciele27.

Wyrzuca sobie nikczemne myśli, że chce wyjechać, oderwać się, odpocząć. Nazywa siebie złym synem, który chce opuścić leżącą na szpitalnym łóżku, bliską śmierci
matkę. Opieka nad nią: kupowanie lekarstw, nacieranie olejkami, wizyty w szpitalu,
stały się jednak sensem jego życia; w obliczu tej tragedii nawet pisanie stało się sprawą drugorzędną. W jego słowach wybrzmiewa już tylko rezygnacja i brak nadziei.
Śmierć stała się tak napastliwa, że poeta nie jest w stanie nic uczynić – na próżno usiłuje uwolnić horyzont możliwości28. Mówi: „Byłbym bardzo szczęśliwy, gdyby żyła
jeszcze bez cierpień przez kilka tygodni, ale nie śmiem marzyć o takim szczęściu”29.
Nic już nie zależy od niego. Opisuje proces powolnego odchodzenia matki, rozpad
jej słów prowadzący do ostatecznego milczenia30. Najbardziej wymowne w tym tomie jest przemilczenie. Jest tylko cisza, ciemność i wszechogarniająca pustka. Nie
może zrozumieć, że choć dla niego śmierć matki jest największą tragedią, dla niej jest
ukojeniem bólu i cierpienia.
16 lipca 1957 roku matka umarła. Notka z tego dnia jest zwięzła i krótka:
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Por, T. Różewicz, op. cit., s. 95.
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Godz. 1.00 w nocy – Matka umiera. […] Zerwała się ulewa. Ani Ojciec, ani Staś
jeszcze nie przyjechali. „Weź mnie, weź mnie, mamo” – wyciągnęła ręce nie do mnie.
Matka umarła o godz. 10.20 rano”31.

Mimo jej śmierci, podmiot mówiący nie zaprzestał jednak rozmów z nią. „Rozmawiam i zawsze będę rozmawiał z Tobą Mamo. Będę z Tobą rozmawiał tak, jakbyś
była przy mnie”32 – stwierdza. Kontakt z matką jest więc w przypadku poety czymś
duchowym, a zarazem posiadającym werbalny charakter.
Tym, co spaja wszystkie zawarte w tomie utwory, są w szczególności oczy matki.
Właśnie te Oczy stanowią słowo-klucz całego tomu:
Oczy naszych matek przenikające serca i myśli są naszym sumieniem sądzą nas i kochają. […] Matka patrzy na syna kiedy on stawia pierwsze kroki i potem kiedy szuka drogi,
patrzą kiedy syn odchodzi, ogarniają spojrzeniem całe życie i śmierć syna33.

Wspomniane oczy stanowią leitmotiv zbioru, cały czas powracają, są przywoływane. Nie znaczy to jednak, że są głównym tematem utworu. Nie, są jedynie jego
dopełnieniem, choć tak naprawdę stanowią lustro, w którym poeta przegląda się
i wobec którego zaznacza swoją obecność w świecie. Co w takim razie, w sytuacji tak
silnego wyeksponowania motywów związanych z matką, dzieje się z ojcem poety? Jak
twierdzi German Ritz, figura ojca jest w tym wypadku jedynie nietrwałym stworzeniem na potrzeby kreacji literackiej:
U Różewicza nieobecny ojciec jest konstrukcją autoprojektu. Różewicz ma ojca. Ale ojciec pozostaje w tle literackiego projektu rodziny poety. Jest obecny przy agonii matki,
ale nie jest główną postacią pośród zgromadzonych przy łożu umierającej34.

„Praca wspomnieniami wskrzesza głos zmarłych”35. O ile w przypadku Różewicza
możemy mówić o pewnego rodzaju konfesyjności, o tyle wypowiedzi matki są jej całkowicie pozbawione. Różewicz przytacza fragmenty pamiętników matki, w których
ta wspomina warunki bytowe panujące na wsi czy przyjście na świat swoich synów.
Jednakże jej opowieść sama w sobie jest tłem dla opisania historii życia poety. Czytając całość, można odnieść wrażenie, że uczucia i spostrzeżenia matki są w tym wypadku rzeczą drugorzędną. „Śmierć matki wpisuje w ramy kodu wypracowanego przez
dyskurs literacki”36. „Motyw Matki jest dla Różewicza pre-tekstem, na którym zaszczepia poeta siatkę znaczeniową związaną z konstrukcją podmiotu. To wobec matki
31
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Różewicz kształtuje swą poetycką tożsamość37. Służy więc ona przede wszystkim do
tego, by kreować wizerunek podmiotu, matki oraz żałoby. Podmiot mówiący wyraża
również w ten sposób negację wyższego porządku świata, podważa istnienie jakiejś
wyższej instancji, Boga, który miałby odbierać to, co człowiek najbardziej umiłował.
Widoczne jest to przede wszystkim w bardzo mocnym wyeksponowaniu powtarzającego się zwrotu „Nie wierzę”. Nie-wiara uwikłana w wiarę stanowi oś światopoglądu
Różewicza38. Dzieła te to „poezja naznaczona nie tyle może Nietzscheańskim »Bóg
umarł«, ile zwrotem Leona Bloya: »Dieu Se re tire« – »Bóg się oddala«39.
W opisywanym zbiorze dominuje ton elegijny. Poeta-syn daremnie buntuje się,
szuka pocieszenia i otuchy w momencie straty. Szuka sposobu jak w słowach wyrazić śmierć bliskich, jak o niej pisać, jak ocalić siebie w starciu ze śmiercią. Różewicz
opisuje przede wszystkim, w jaki sposób zapamiętał matkę. Bardzo przejmujący jest
wiersz Krzyknąłem na Nią. W utworze tym poeta ukazuje matkę jako osobę starą, schorowaną, cierpiącą i umierającą. Przywołuje jej śmierć, swój głuchy krzyk na
szpitalnym korytarzu, bezmiar własnego cierpienia podczas przeżywania jej odejścia
i pogrzebu. Wszystko to wygląda jak zainscenizowane na potrzeby opisu. Swoista
teatralizacja śmierci jest tak przejmująca i odwołująca się do indywidualnych przeżyć
czytelnika, że aż trudno zarzucić Różewiczowi fałszywość opisu. Wiersz ten bardzo
wyraźnie koresponduje z najbardziej wymownym, bardzo osobistym zdaniem napisanym przez brata poety, które kończy, a zarazem podsumowuje cały tom: „To, co
w naszym domu było najdroższe i najpiękniejsze, to mama”40.
Doświadczenie, trwoga, ucieczka
Traumatyzujące wydarzenie bezpowrotnie zmieniło Różewicza, a tym samym postawiło
pytanie o granice wyrażalności doświadczenia. Umieranie matki i związane z nim reakcje
podmiotu mówiącego nabierają cech powolnej i uważnej celebracji rytuału. „Śmierć jako
doświadczenie heterogeniczne nie daje się oswoić, wpisać w różnorakie konwencje kulturowe, dlatego też drastyczna dosłowność ma rozmontować siatkę symboliczną, by wykazać jej niewystarczalność”41. Z jednej strony podmiot mówiący w zbiorze wyznaje, że nie
potrafi tego doświadczenia zwerbalizować, z drugiej zaś Różewicz tworzy tom, który jest
dowodem na wysłowienie i opisanie traumatycznego doświadczenia. Matka odchodzi, jak
pisze Aleksander Fiut, jest zdeterminowany przez „powtarzający się w wierszach - bolesny
motyw braku, opuszczenia, utraty”42. Ale czy w przypadku Tadeusza Różewicza cały proces opłakiwania i swoistej racjonalizacji śmierci i procesu żałoby prowadzi ostatecznie do
„stworzenia nowej tożsamości, zrodzonej z uzdrowienia i przezwyciężenia dezintegracji,
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którą spowodował dramatyczny kryzys śmierci”43? Jak słusznie zwraca uwagę Małgorzata
Baranowska, „poeta nigdy nie ucieka. Przeciwnie, wchodzi w sam środek niewygodnych
sprzeczności myślowych ludzkości, narodu, człowieka. Problemy rozwiązywalne i stany
do końca zrozumiałe znajdują się poza obszarem jego zainteresowania”44. Jak już pisałam,
w przypadku Różewicza kolejne reminiscencje są jedynie pretekstem służącym autokreacji poety. Nie oznacza to jednak, że żałoba ta do końca jest sytuacją fingowaną. W rzeczywistości dotyka ona poetę, a efektem jej przepracowania jest opisany wyżej tom. Jest
on publicznym lamentem, w którym nie brak intymnych wyznań i przemyśleń.
Poprzez narrację Różewicz podejmuje próbę rekonstrukcji, szuka sposobu mówienia o sobie, wyrażenia niewyrażalnego45 poprzez słowa, które jednak pozostają
ubogie. Podejmuje wszelkie próby odzyskania, uratowania własnego „ja”. Kreuje obraz jednostki, która została bezpowrotnie naznaczona grozą wojny i wojennej śmierci
i niepotrafiącej przez to reagować zupełnie typowo na śmierć nie-wojenną.
Dla Różewicza, jak się okazuje, najważniejsza jest forma, w której zamyka słowa.
Sam przyznaje: „i teraz piszę – z suchymi oczami – i »poprawiam« te moje żebracze
treny”46. Z drugiej strony tworzy wiersz, w którym z czułością i miłością zwraca się
bezpośrednio do zmarłej matki, którą widzi w śnie. Mówi o swym bólu, strumieniach łez wylanych po jej śmierci. Miłość do matki realizuje się dopiero po jej śmierci. „To nieobecność i wspomnienie nieobecnej buduje miłość”47.
U Różewicza to matka jest figurą scalającą wywód. Stanowi lustro, w którym
podmiot może się przeglądać. Ona i syn wzajemnie się odzwierciedlają – Różewicz
poprzez śmierć matki może skierować myśli ku śmierci własnej, przez co ta pierwsza
zyskuje nowe znaczenia48. Matka stanowi niewątpliwie ważną figurę w tekstach poety
– w topologicznym odczytaniu uruchamia cały system znaczeń, metafor, metonimii,
symboli49. Figura matki powraca w szeregu skierowanych do niej wierszy. Mimo to
stanowi ona dla Różewicza tło, na którym malują się jego własne emocje i rozterki.
Spod tych emocji wyziera jednak coś więcej: nieumiejętność zachowania się wobec
tego, co niemożliwe do wyrażenia.
Jak pisze Agnieszka Kaczmarek:
Na przełomie XX i XXI w. odchodzi się od sakralnego wymiaru śmierci na rzecz jej
zmechanizowania, uczynienia umierania wolnym od cierpienia. Dawna ars moriendi
została zastąpiona dyskretnym, osamotnionym konaniem w szpitalnych salach, a transcendencja została przysłonięta racjonalnością i pragmatyką życia. We współczesnej po43
44

45
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Por. A. di Nola, op. cit., s. 22.
Por. M. Baranowska, „Sztuka – nić w labiryncie”. Poezja Tadeusza Różewicza,[on-line:] http://www.
culture.pl/baza-literatura-pelna-tresc/-/eo_event_asset_publisher/eAN5/content/sztuka-nic-wlabiryncie-poezja-tadeusza-rozewicza, [08.05.2014].
Por. ibidem s. 21
T. Różewicz, op. cit., s. 9.
M. Janion, op. cit., s. 379.
Por. G. Ritz, op. cit., s. 256.
Por. D. Szczukowski, op. cit., s. 69.
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stawie wobec śmierci – wynikającej zarówno z przemian społecznych, etnicznych oraz
kulturowych – nastąpiła swoista hierarchizacja – od stojących najwyżej narracji religijnych, przez narracje prowadzone na gruncie sztuki, aż po gesty i codzienne zachowania.
Jednak niezależnie od sposobu recepcji śmierci i poszukiwania antidotum, pozostaje
ona niezmiennie nieuchronnością50.

„Śmierć staje się wyrwą, rozproszeniem podmiotowości”51. Reakcję wobec tej
właśnie wyrwy prezentuje w omawianym tomie Różewicz. Próbując opisać niewyrażalne, staje się on głosicielem nieuchronności śmierci. W procesie twórczym poszukuje metody na pogodzenie się z nią i reintegrację własnego rozproszonego „ja”.
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Sylwia Papier
Summary
Words towards incommunicable
The purpose of this article is to discuss issues related to the functioning of the
category of death and the sense of absence after the departure of the mother in
volume Matka odchodzi written by Tadeusz Różewicz. The guiding thesis is the
assumption that the individual experience the death of a loved person is on the one
hand difficult to verbalize, and on the other hand is a literary self-creation, or the
creation of his own emotions. In particular, the analysis has been subjected to the
function of words in that work, and the subordination their of the form.. The aim
of this article is also to show what elements make up the process of an individual
experiencing grief by the poet. The article looks at the individual experiencing the
tragedy and how it is verbalization.
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Przekłady książek o Harrym Potterze
Joanne K. Rowling na łacinę i grekę
Instytut Filologii Klasycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego
Tłumaczenie klasycznych dzieł z kręgu literatury dziecięcej na język łaciński może
w Polsce wydawać się dziwne, jednakże w Europie Zachodniej (zwłaszcza w Wielkiej
Brytanii) praktyka ta ma wieloletnią tradycję. Wystarczy wspomnieć, że na język starożytnych Rzymian przełożono takie powieści jak Kubuś Puchatek, Alicja w Krainie
Czarów, Miś Paddington, Mały Książę, a w ostatnim czasie nawet Hobbit. Młodzież
w Europie zachodniej wcześniej niż w Polsce rozpoczyna naukę łaciny i z tego właśnie
powodu zaczęto tłumaczyć na ów język książki dla dzieci. Dzięki temu uczniowie
mają możliwość kształcenia się na doskonale znanych sobie utworach, atrakcyjnych
w treści i stylu, dostosowanym do ich wieku. Klasyczne dzieła Cycerona czy Wergiliusza mogą okazać się zbyt trudne i nie do końca zrozumiałe dla młodego czytelnika1. Tym samym kanon lektur szkolnych w języku łacińskim nie powinien
ograniczać się wyłącznie do twórczości autorów starożytnych2. Tłumacząc literaturę
dziecięcą i młodzieżową na łacinę, zachęca się jednocześnie młodych ludzi do nauki
języków klasycznych.
Po niewątpliwym sukcesie książek z cyklu o Harrym Potterze, Joanne K. Rowling,
autorka powieści, zaproponowała aby i jej powieść została przetłumaczona na język
łaciński. Zadania tego podjął się Peter Needham – w 2003 roku światło dzienne
ujrzał przekład pierwszej części cyklu (Harrius Potter et Philosophi Lapis), a w 2007
– drugiej (Harrius Potter et Camera Secretorum). Rewolucyjnym pomysłem był również przekład Harry’ego Pottera i Kamienia Filozoficznego na język starogrecki (Ἅρειος
Ποτὴρ καὶ ἡ τοῦ φιλοσόφου λίθος – Hareios Potēr kai hē tou philosophou lithos) – tłumaczenie autorstwa Andrew Wilsona ukazało się w roku 2004.
Mając na uwadze fakt, że łacina i greka mają odmienną od języków współczesnych specyfikę oraz to, że nauka tych języków sprowadza się przede wszystkim do
kompetencji receptywnych (to jest przekładu i rozumienia oryginalnego tekstu kla1

2

Por. G. Jakubiec, Utwory poetyckie w przekładach literatury dziecięcej i fantasy na języki klasyczne,
praca licencjacka napisana pod kierunkiem dr hab. Joanny Janik, zrecenzowana przez dr Aleksandrę
Klęczar, obroniona 25 czerwca 2013, s. 4.
A. Klęczar, Harry Potter i (rzekomo) martwe języki, czyli o tłumaczeniach powieści J. K. Rowling na
języki klasyczne, „Nowy Filomata”, 2006, nr 4, s. 272.
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sycznego) tłumaczenie tej stosunkowo długiej (jak na standardy literatury dziecięcej)
książki wydaje się zadaniem wyjątkowo trudnym. Należy pamiętać również, że powieści Rowling są pełne żywych, często dowcipnych dialogów i skomplikowanych,
wymyślonych przez autorkę nazw własnych i neologizmów. Współczesne słownictwo, oznaczające nowoczesne wynalazki (na przykład komputer czy pociąg), elementy garderoby (kieszenie, skarpetki), potrawy (pudding) i tym podobne. również
mogą stanowić problem.
Warto jednakże zaznaczyć, że J. K. Rowling studiowała filologię klasyczną na uniwersytecie w Exeter3 i dzięki obeznaniu z literaturą i kulturą starożytnych Greków
i Rzymian zawarła w swoim cyklu wiele odwołań do antyku. Na kartach powieści
wielokrotnie można zetknąć się z istotami znanymi z mitologii greckiej (na przykład jednorożcami czy centaurami), łacińskimi formułami zaklęć, imionami postaci
czy aluzjami mitologicznymi4. Dzieło tak silnie zakorzenione w antycznej kulturze
idealnie nadaje się do tego, aby móc je przeczytać w języku łacińskim bądź greckim.
Trzeba jednak pamiętać, że w powieściach Rowling znajdują się również odwołania
do innych kultur. Autorka w swoich książkach nawiązywała na przykład do mitologii
indyjskiej (imię węża Lorda Voldemorta – Nagini) czy japońskiej (wodniki kappa),
korzystała również z innych języków niż greka czy łacina. Jedno z najbardziej znanych
zaklęć występujących w powieści, Avada Kedavra, wywodzi się z języka aramejskiego.
Tego typu słownictwo może okazać się problematyczne dla tłumacza, podobnie jak
wspomniane wcześniej neologizmy czy współczesne słownictwo.
Irene Morrison-Moncure opisuje swoje doświadczenia związane z przekładem
opowieści dla dzieci na łacinę, pisząc, że w tym języku było wiele specyficznego i kreatywnego słownictwa i warto z niego korzystać5. Faktycznie, jeśli spojrzymy na olbrzymią spuściznę literatury łacińskiej i greckiej powstałej w różnych okresach (nie
tylko w starożytności, ale na przykład w średniowieczu) i jej obfitą tematykę czy formę (od komedii zawierających kolokwialne wyrażenia po pisane wysokim, literackim
stylem traktaty filozoficzne) to łatwo daje się zauważyć, że zasób tak bogatego, niekoniecznie szerzej znanego nawet filologom klasycznym słownictwa idealnie nadaje
się do wykorzystania w procesie przekładu. Przy odpowiedniej dozie kreatywności
i umiejętności poszukiwania wszelakiego rodzaju słownictwa nie ma powodu, by
przetłumaczenie Harry’ego Pottera, czy też innej powieści dziecięcej mogło okazać się
zadaniem niewykonalnym.
Peter Needham i Andrew Wilson, decydując się na przekład powieści Rowling,
obrali bardzo spójną i przemyślaną koncepcję – Needham posługuje się łaciną klasyczną z użyciem potocznych zwrotów, przypominającą styl konwersatoryjnych
listów Seneki Młodszego6, rzymskiego pisarza (urodzony ok. 4 roku p.n.e., zmarł
3
4
5
6

Por. ibidem.
Por. ibidem.
Por. I. Morrison-Moncure, Mirabile Lectu: Translating Children’s Stories into Latin, 2008, s. 3, [on-line:]
https://digitalarchive.wm.edu/handle/10288/626 [30.06.2014].
Por. A. Klęczar, op. cit., s. 272.
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w 65 roku n.e.), którego twórczość obejmowała między innymi pisma filozoficzne,
przyrodnicze, tragedie oraz właśnie listy. Ich zbiór składa się ze stu dwudziestu czterech utworów, opatrzonych tytułem Listy moralne do Lucyliusza (Epistulae morales
ad Lucilium). Są one zamkniętymi traktami filozoficznymi o różnej wielkości7. Styl
przekładu Needhama jest stosunkowo prosty i zrozumiały dla czytelnika o średniozaawansowanej znajomości języka łacińskiego. Z kolei Andrew Wilson przy okazji
przekładu na język starogrecki podjął się zadania niezwykle ambitnego, co opisuje na
swojej stronie internetowej8. Tłumacz chciał, aby jego przekład stał się zrozumiały
nie tylko dla współczesnego czytelnika, ale dla każdego starożytnego Greka, gdyby
w jakiś sposób udało mu się go przeczytać. Jako wzór obrał sobie przede wszystkim
styl Lukiana z Samosat, pisarza greckiego (urodzony ok. 120, zmarł ok. 190 roku),
w którego dorobku znajdują się deklamacje retoryczne, pisma filozoficzne, dialogi
satyryczne i utwory literackie9. Język i styl Lukiana był wzorowany na dialekcie attyckim z epoki klasycznej (V/IV wiek p.n.e.). Obierając taką koncepcję przekładu,
Andrew Wilson stanął przed zadaniem niezwykle trudnym – wiele bowiem oczywistych dla człowieka współczesnego zjawisk, jak na przykład dokładne co do minuty
podawanie czasu czy adresy i numery domów, były nieznane starożytnym10. Mimo
to tłumacz zastosował wiele zabiegów ułatwiających lekturę potencjalnemu czytelnikowi pochodzącemu ze starożytnej Grecji. Tak więc w jego przekładzie bohaterowie
zapytani o godzinę odpowiadają, że na przykład „właśnie trwa trzecia warta nocna”,
wszelkie określenia typu „pięć minut później” zostają zamienione na frazy w rodzaju
„kilka chwil później”. W sytuacji, gdy w powieści pojawiają się współczesne obiekty
jak na przykład pociągi, Peter Needham w przekładzie łacińskim korzysta z istniejącego słownictwa neolatynistycznego. Andrew Wilson zaś często sięga do słownika
współczesnego języka greckiego, wybierając słowa, które wywodzą się ze starożytnej
greki, na przykład używa nowogreckiego αυτοκίνητο (awtokinito) na określenie samochodu, gdyż wywodzi się ze starogreckiego αὐτοκινήτος (autokinētos), ‘samodzielnie poruszający się’. Używa również wyrazów nowogreckich pochodzących z XIX
czy początków XX wieku, w tej sytuacji często dokonuje translatorskiej interpolacji
krótko opisując dany obiekt, aby „grecki czytelnik” mógł zorientować się o co chodzi
(używa fraz typu, „pociąg to urządzenie, które służy do…”). Wilson usprawiedliwia
ten zabieg, powołując się na greckiego historyka Herodota, który w swoim dziele
często objaśniał nieznane Grekom obyczaje innych ludów11. Tego typu praktyki, jak
również niezwykle staranna stylizacja języka jego przekładu są imponujące, chociaż
7
8
9
10
11

Por. S. Stabryła, Historia literatury starożytnej Grecji i Rzymu, Wrocław 2002, ss. 422, 434−435.
Por. A. Wilson, The Classics Pages (1994-2006): Harry Potter in Acient Greek Greek, [on-line:]
http://www.users.globalnet.co.uk/~loxias/harry_potter.htm [30.06.2014].
Por. S. Stabryła, op. cit., s. 203.
Por. A. Klęczar, op. cit., s. 280.
Por. Harry Potter in Ancient Greek, [on-line:] http://www.users.globalnet.co.uk/~loxias/harry_potter.htm
[30.06.2014].
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jego tłumaczenie może okazać się trudne dla początkującego czytelnika i wymaga
dość zaawansowanej znajomości języka starogreckiego12.
J. K. Rowling bardzo często nadaje swoim postaciom imiona, które w jakiś sposób
podkreślają ich charakterystyczne cechy. Często, nazywając bohaterów, używa imion
i słów łacińskich, co najlepiej widać na przykładzie trzech nauczycieli głównego bohatera powieści. Dyrektor Hogwartu, Szkoły Magii i Czarodziejstwa, ma na imię
Albus – słowo to w języku łacińskim oznacza ‘biały’, ale również ‘przyjazny, dobry’,
co idealnie pasuje do najpotężniejszego czarodzieja swoich czasów, który odznacza się
dobrocią i szlachetnością, poświęcając całe swoje życie na walkę ze złem. Surowa i wymagająca nauczycielka transmutacji, Minerwa McGonagall, swoje imię zawdzięcza
bogini będącej rzymskim odpowiednikiem Ateny. W mitologii greckiej owa bogini
mądrości bardzo często staje się opiekunką herosów (na przykład Odyseusza w Odysei), tak więc jej rzymskie imię bardzo dobrze pasuje do potężnej czarownicy będącej
swego rodzaju protektorką Harry’ego Pottera. Nienawistny i wrogi wobec głównego
bohatera profesor Snape ma na imię Severus. Słowo to oznacza w łacinie ‘srogi, ostry,
poważny’, co bardzo dobrze oddaje charakter tego ponurego, negatywnie nastawionego do swoich uczniów nauczyciela13. Peter Needham z tego typu imionami nie
miał problemu – nie musiał ich w żaden sposób tłumaczyć. W przypadku imion i nazwisk angielskich tłumacz zdecydował się ich nie przekładać, dostosowując nazwiska
postaci do prawideł łacińskiej deklinacji. Na przykład wyżej wspomniany dyrektor
Hogwartu – Albus Dumbledore – ma w mianowniku liczby pojedynczej tak samo
brzmiące nazwisko jak w oryginale, które tłumacz odmienia według łacińskiej trzeciej deklinacji (a więc w dopełniaczu „Dumbledoris”, w celowniku „Dumbledori”
i tak dalej)14. Część imion latynizuje, tak więc imię głównego bohatera to Harrius,
a nazwisko jego najlepszego przyjaciela to Vislius (w oryginale Weasley). Część imion
jednakże nie tylko pozostawia w oryginalnym brzmieniu, lecz również nie poddaje
ich deklinacji (co w łacinie się zdarza, na przykład u św. Hieronima, gdzie imiona
hebrajskie nie są odmieniane15). Czasami jednakże Needham tłumaczy niektóre nazwiska angielskie, głównie te, które – podobnie jak imiona łacińskie – podkreślają
w jakiś sposób charakter postaci. Tak więc nauczycielka zielarstwa, nauki o magicznych roślinach, nosi w powieści Rowling nazwisko Sprout, co po angielsku oznacza
‘kiełek, pęd’. Tym samym w przekładzie owa nauczycielka nazywa się Caulicula16,
które to słowo oznacza w łacinie to samo, co angielskie sprout.
Andrew Wilson, przystępując do przekładu powieści na starożytną grekę, obrał drogę znacznie bardziej kreatywną. W pełni wykorzystał niesamowicie bogate słownictwo
tego języka, jednocześnie znakomicie oddając tendencję autorki oryginału do tworzenia często zabawnie brzmiących nazwisk, wiele mówiących o charakterze danej postaci.
12
13
14
15
16

A. Klęczar, op. cit., s. 281.
Por. eadem, Harry Potter, A latin speaker (?), „Biuletyn Glottodydaktyczny” 2001, nr 7, s. 79.
Por. eadem, Harry Potter i (rzekomo)..., s. 273.
Por. ibidem, s. 274.
Por. ibidem.
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Główny bohater nazywa się Ἅρειος Ποτήρ (Hareios Potēr). Słowo ἄρειος (areios) oznacza ‘należący do Aresa’ lub ‘wojowniczy’, bardzo odpowiednie dla młodego, odważnego bohatera jakim jest Harry17. Z kolei ποτήρ oznacza ‘kielich’ – Wilson żartobliwie
stwierdza, że jest to odniesienie do kielicha wiedzy, który główny bohater musi szybko
wypić18. Tłumacz w niezwykle pomysłowy sposób przekłada na grekę większość imion
i nazwisk znajdujących się w powieści. Zdecydowanie najlepszym przykładem tej tendencji jest imię głównego czarnego charakteru serii, złego czarnoksiężnika Voldemorta.
Needham w przekładzie łacińskim nie zdecydował się na przekład tego nazwiska, zaś
u Wilsona brzmi ono Φολιδόμορτος (Pholidomortos). Imię to tłumacz wywiódł od
rzadkiego w grece słowa φολιδόομαι, co oznacza ‘być pokrytym łuskami’19. W ten oto
sposób Wilson znakomicie podkreślił powiązanie bohatera z wężami (będącymi w powieści symbolem czarnej magii), tworząc jednocześnie imię, które brzmi podobnie do
oryginału. Wspomniana wcześniej nauczycielka transmutacji nazywa się Μαγονωγαλέα
(Magonōgalea). Nazwisko to utworzone zostało z dwóch członów – μαγο-, które wywodzi się od μάγος (magos) i oznaczaj czarodzieja, oraz γαλέα pochodzącego od γαλέη
(galeē), które oznacza małe zwierzę – jak na przykład... kota20. W powieści profesor
McGonagall miała zdolność przemieniania się właśnie w to zwierzę. Identyczną metodę obrał Andrew Wilson w przypadku tworzonych przez Rowling neologizmów i nazw
własnych. W powieści Rowling ludzie niebędący czarodziejami nazywani są muggles
(„mugole” w polskim przekładzie Andrzeja Polkowskiego). W przekładzie greckim zostali nazwani przez tłumacza Μύγαλοι (Mygaloi), które to słowo oznacza ‘myszy polne’21.
Z kolei słynna gra czarodziejów, quidditch, to ἰκαροσφαιρική (ikarosphairikē). Nazwa
została utworzona na wzór słowa z języka nowogreckiego, ποδοσφαιρική (podosferiki),
które oznacza piłkę nożną, zaś ἰκαρο- wywodzi się od dzieła Ikaromenippos Lukiana
z Samosat22. Opowiada ono o powietrznej podróży filozofa Menipposa, stąd Wilson
zaczerpnął pomysł na nazwę gry, w której gracze unoszą się na latających miotłach.
Tłumacz wykazał się niezwykłą kreatywnością w kwestii przekładu nazwy szkoły, w której odbywa się znaczna część akcji powieści – Hogwartu. W przekładzie greckim nazwa
szkoły brzmi ῾Υογοήτου23 (Hyogoētou – nazwa ma formę dopełniacza liczby pojedynczej,
na wzór angielskiego Hogwart’s). Angielskie słowo hog oznacza świnię, rdzeń grecki ὕο‐
występuje w wyrazach mających związek z owymi zwierzętami, na przykład ὑοβοσκός
(hyoboskos) – ’świniopas’. Druga część nazwy wywodzi się od wyrazu γοητεία, który oznacza czary bądź magię. Peter Needham w przekładzie łacińskim nie wykazał się tego typu
pomysłowością, zostawiając wszystkie te nazwy w takiej samej formie jak w oryginale.
17
18
19
20
21
22
23

Por. A. Wilson, The Classics Pages…, op. cit.
Por. ibidem.
Por. ibidem.
Por. ibidem.
Por. ibidem.
Por. ibidem.
Por. ibidem.
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W przypadku tłumaczenia nazw stworów i istot fantastycznych obaj tłumacze nie
napotkali wielu trudności, gdyż bardzo wiele stworzeń pojawiających się w powieściach
Rowling to stworzenia znane z mitologii grecko-rzymskiej. Tak więc doskonale znane starożytnym stworzenia, takie jak centaur i jednorożec, są w przekładzie Wilsona
nazywane odpowiednio κένταυρος (kentauros) i μονοκέρως (monokerōs). Tych samych
nazw, dostosowanych do pisowni łacińskiej, używa Peter Needham (centaurus i monoceras). Podobnie jest ze smokami, które w obu przekładach zostały nazwane tak samo
– δράκων (drakōn) i draco (choć należy pamiętać, że nasze wyobrażenie smoków jest
nieco inne niż w starożytności – dracones nazywano wielkie węże, takie jak Hydra czy
Pyton). Starożytni mieli również słowo na określenie wilkołaka, które wykorzystane zostało w przekładzie greckim – λυκάνθρωπος (lykanthrōpos). Wydawałoby się, że w przekładzie łacińskim użyta zostanie ta sama nazwa, ale w łacińskiej wersji (lycanthropus).
Peter Needham postanowił jednak odnieść się do starożytnego dzieła o tytule Satyricon,
zachowanego fragmentarycznie romansu awanturniczo-erotycznego, który opowiada
o przygodach dotkniętego przekleństwem impotencji Enkolpiusza, rzymskiego młodzieńca. Jego autorem był Petroniusz (zmarł w roku 56 n.e.)24. W dziele tym zawarta
została opowieść o żołnierzu mającym zdolność przemiany w wilka25. Jest on nazwany
versipelles i właśnie tego wyrazu na określenie wilkołaka użył Peter Needham w swoim
przekładzie. Obaj tłumacze wykazali się wielką pomysłowością, nazywając wampira.
Needham użył słowa sanquisiuga, będące biologicznym określeniem pijawki (hirudo
sanguisiuga vel medicinalis)26. Wilson z kolei zastosował wyrażenie Λαμία (Lamia). Lamią w starożytności określano potwora, który pił krew swoich ofiar27. Na określenie
duchów Peter Needham mógł wybrać kilka wyrazów – najlepszym antycznym źródłem jest jeden z listów Pliniusza Młodszego, który opisuje pewien nawiedzony dom
w Atenach28. Pojawiają się tam takie słowa jak imago, simulacrum, idolon czy effigies,
wszystkie oznaczające zjawę lub ducha. Needham zdecydował się na simulacrum, zaś
Wilson wybrał grecki odpowiednik tego słowa – εἴδωλον (eidōlon). W pierwszej części
cyklu Rowling pojawiają się jednak dwa istotne gatunki magicznych stworzeń, które
nie są znane w tradycji antycznej – gobliny i trolle. Na określenie tych pierwszych
Needham użył nieco zbyt ogólnikowego słowa daemonium, z kolei Wilson zastosował
wyraz κόβαλος (kobalos), który oznacza łotra lub błazna, mając zapewne na uwadze
nieco dwulicowy i fałszywy charakter tych stworzeń. Troll u Needham to trollum, tego
samego określenia użył kilka lat później Mark Walker przy okazji łacińskiego przekładu
Hobbita. W przekładzie greckim nazwa tego stworzenia została przetłumaczona jako
Τρωγλοδύτης (Trōglodytēs) – w języku starogreckim jest to przymiotnik oznaczający
zwierzę lub człowieka zamieszkującego jaskinię.
24
25
26
27
28

Por. S. Stabryła, op. cit., s. 436.
Por. Petr., Sat. 62.
Por. A. Klęczar, Harry Potter i (rzekomo)…, s. 275.
Por. A. M. Wołek, Od potwora do romantycznego kochanka – przemiany wampira w literaturze,
„MASKA” 2012, nr 16, s. 124.
Por. Plin. Ep. 7, 27.
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Obaj tłumacze w tekście przekładu bardzo umiejętnie zamieścili cytaty z autorów
antycznych czy używane przez nich wyrażenia. W przekładzie łacińskim Needham
wplótł słowa conticuere omnes („wszyscy zamilkli”), które otwierają drugą księgę Eneidy
Wergiliusza29, z kolei Wilson na początku drugiego rozdziału powieści, którego akcja
jest osadzona dziesięć lat po rozdziale pierwszym, umieścił znaną z tragedii Agamemnon
Ajschylosa frazę δέκατον μὲν ἔτος τόδ᾿ ἐπεὶ (dekaton men etos tod epei – „dziesięć lat
odkąd…”)30. W dialogach czytelnik może natknąć się na kolokwialne wyrażenia znane
z komedii czy dialogów filozoficznych, na przykład edepol („na Polluksa!”), którego często używał komediopisarz Plaut w swoich sztukach, czy πάνυ γε (pany ge) – ‘oczywiście’,
‘naturalnie’, które można spotkać w dialogach Platona. W dodatku Andrew Wilson,
kierując się swoją koncepcją tłumaczenia powieści dla czytelnika pochodzącego ze starożytnej Grecji, wplata w tekst przekładu odniesienia do realiów antycznych (na przykład
przywołując ateńskie święto – Panatenaje). Najlepszym przykładem takiego zabiegu jest
odwołanie do sycylijskiego wulkanu Etny. Wilson w przekładzie opisu latającego motocyklu użył słowa Αἰτναῖος (Aitnaios) na określenie wielkości owego środka lokomocji
– wyraz ten oznacza ‘wielki jak Etna’. W rozdziale dwunastym z kolei używa odniesienia
do Etny chcąc opisać huk, jaki wywołuje magiczna petarda. Tłumacz argumentuje, że
starożytni Grecy mieli niewiele wyrazów na określenie dźwięków, dlatego odwołuje się
do słynnego wulkanu, gdy potrzebuje opisać wyjątkowo głośny odgłos31.
Aby przełożyć terminy magiczne pojawiające się w powieści, obaj tłumacze mogli korzystać z pokaźnych zasobów słownictwa magicznego, które zawarte zostało
na tabliczkach i papirusach32. Andrew Wilson przyznaje, że sam czytał greckie teksty magiczne, poszukując odpowiednich wyrażeń do swojego przekładu33. Tak więc
w przekładzie łacińskim na określenie zaklęcia tłumacz używa słowa defixio – w łacinie oznacza ono zarówno tabliczkę magiczną, jak i zaklęcie na niej napisane34. Drugim wyrażeniem jest incantamentum. Na określenie czarodzieja użyte zostało słowo
magus. W przekładzie greckim zaklęcie to ἐπῳδή (epōdē), którego pierwotnym znaczeniem jest ‘śpiew przy czymś’, a w dalszej kolejności ‘urok, zaklęcie’. Czarodziejów
określa Wilson na kilka sposobów. Najczęściej używa φαρμακεύς (pharmakeus), które
oznacza czarnoksiężnika bądź truciciela. To słowo wywodzi się od φάρμακον (pharmakon), które znaczy ‘lekarstwo’, bądź ‘truciznę’. Innymi określeniami są γοητής
(goētēs) oraz μάγος (magos). Na określenie czarodziejskiej różdżki Needham użył baculum, którego pierwotne znaczenie to ‘kij’, ‘laska’, zaś w przekładzie Wilsona jest to
ῥάβδος (rabdos), słowo używane już u Homera na określenie różdżek używanych na
przykład przez bogów (Atena użyła ῥάβδος w Odysei w celu zamienienia Odyseusza
w starego człowieka). Zaklęcia wymyślone przez J. K. Rowling, które przeważnie są
29
30
31
32
33
34

Por. A. Klęczar, Harry Potter i (rzekomo)…, s. 273.
Por. A. Wilson, op. cit.
Por. bidem.
Por. A. Klęczar, Harry Potter i (rzekomo)…, s. 274.
Por. A. Wilson, op. cit.
Por. A. Klęczar, Harry Potter i (rzekomo)…, s. 274.
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frazami łacińskimi lub quasi-łacińskimi, nie są rzecz jasna tłumaczone w przekładzie
Needhama. Wilson zaś zaklęcia, które nie pochodzą z łaciny, transkrybuje na grecki, na
przykład zaklęcie Alohomora (które służy do otwierania zamkniętych drzwi) w przekładzie greckim brzmi identycznie, jest tylko zapisane greckimi literami – Ἀλωὡμωρά. Zaklęcia łacińskie, jak na przykład Petrificus Totalus, tłumaczy na grekę. Nazwa tego uroku
wywodzi się od słów petra – ‘kamień’, facere – ‘czynić’ i totus – ‘cały’35. Zaklęcie to czyni człowieka całkowicie znieruchomiałym. W greckim przekładzie mamy Πεπέτρωσο
παντελῶς (Pepetrōso pantelōs), co znaczy ‘skamieniej całkowicie’.
Powyższe przykłady dowodzą, że w obu przekładach tłumacze wykazali się kreatywnością i niezwykłymi umiejętnościami translatorskimi oraz językowymi. Obaj
postanowili skorzystać z bogatego skarbca słownictwa starogreckiego i łacińskiego
oraz kultury i literatury antycznej, by stworzyć wyjątkowe i wartościowe dzieła mogące zachęcić młodych (i nie tylko) ludzi do nauki starożytnych języków. Przede
wszystkim jednak pokazują, że łacina i greka wcale nie muszą być językami martwymi czy też kojarzącymi się tylko i wyłącznie z poważnymi i trudnymi dziełami
literackimi. Przy odrobienie wyobraźni i cierpliwości można na mowę starożytnych
przełożyć nawet takie teksty jak beletrystyczne powieści dla dzieci. Łacińskie tłumaczenie Harry’ego Pottera jest pozycją wyjątkową na tle innych tłumaczeń na ten język.
Wcześniej podejmowano się translacji dzieł mniej obszernych (na przykład Małego
Księcia, Kubusia Puchatka czy też baśni), w których ilość problematycznego słownictwa była dużo mniejsza niż w przypadku powieści Rowling. W 2012 roku ukazał się
łaciński przekład Hobbita. Można wysnuć wniosek, że to właśnie sukces tłumaczenia
Harry’ego Pottera mógł przyczynić się do decyzji o wydaniu łacińskiej wersji powieści
Tolkiena. Zważywszy na coraz większe zainteresowanie nauką języków klasycznych
w Europie Zachodniej, można liczyć na to, że w najbliższej przyszłości ukażą się
łacińskie przekłady innych klasyków literatury dziecięcej i młodzieżowej. Pozostaje
mieć również nadzieję, że ktoś pójdzie śladem Andrew Wilsona i tym samym narodzi
się tradycja tłumaczenia na starożytną grekę. Harry Potter i Kamień Filozoficzny obecnie pozostaje jedyną powieścią przetłumaczoną na język starogrecki.
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Translation of books about Harry Potter into latin
and greek
The aim of this study is to present translations of Harry Potter series by J. K. Rowling
into Latin and old Greek. The Latin translation of Harry Potter and the Philosopher’s
Stone was published in 2003, while Harry Potter and the Chamber of Secrets in 2007.
Translation was undertaken by Peter Needham. In 2004, the first book of the series
was released in the old Greek language, translated by Andrew Wilson. The article
presents the difficulties of the translation, describes translators’ concept and indicates
the ancient authors, which were used in the process of translation. Furthermore, the
article focuses on how nomina propria or the names of characters, neologisms, names
of magical creatures and magical terms contained in the novel have been translated
to classical languages.
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Egipskie psie słowa, czyli pies w zapisie
hieroglificznym. Wstępne uwagi
Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
Starożytni Egipcjanie chętnie przedstawiali zwierzęta.
Często znaleźć je można po pierwsze na przedstawieniach
figuralnych. Zwierzęta są na nich w swoim naturalnym
otoczeniu, poluje się na nie, inne się pasie, przywozi z zagranicy, prowadzi na ofiary lub szlachtuje. Kolejne pracują dla człowieka, towarzyszą mu w jego czynnościach
lub jako domowi ulubieńcy. Ich kształt mogą przyjmować obiekty, na przykład naczynia, palety, figurki, biżuteria. Po drugie zwierzęta pojawiają się w scenach symbolicznych. Różne ich gatunki przypisane są do bóstw, na
przykład kot do Bastet, krokodyl do Sobka czy pawian
do Thota. Bóstwa takie albo przybierają ich postać, albo
przedstawione są z ciałem człowieka i głową zwierzęcia.
Motyw zwierząt przejmują również obiekty symboliczne, takie jak amulety i przedmioty magiczne. Po trzecie
zwierzęta lub ich fragmenty stanowią sporą grupę znaków
hieroglificznych (il. 1). Jedną z rodzin wartych uwagi są
psowate, a wśród nich szczególnie pies domowy.
Hieroglify egipskie zostały pod koniec lat dwudziestych XX wieku zestawione przez Sir Alana Gardinera
w tak zwaną Listę znaków1. Jest ona podzielona na 26
sekcji od „A” do „I” i od „K” do „Z”, z dodatkową sekcją
„Aa”. Podział ten jest tematyczny i dzieli zbiór na kategorie, na przykład: A. Mężczyzna i jego zajęcia; D. Czę- Il. 1. „Zwierzęce” znaki hieroglificzne. Fragment inskrypcji ze
ści ludzkiego ciała; M. Drzewa i rośliny; O. Budynki, ich
świątyni Hatszepsut w Deir el
części; S. Korony, stroje, berła; W. Naczynia kamienne i ceBahari. Nowe Państwo (rys.
ramiczne i tak dalej. Do zwierząt odnoszą się kategorie: K. Braulińska © Polsko-Egipska
Misja w Świątyni Królowej
E. Ssaki; F. Części ssaków; G. Ptaki; H. Części ptaków;
Hatszepsut w Deir el-Bahari.)

1

Por. A. Gardiner, Egyptian Grammar: Being an Introduction to the Study of Hieroglyphs, Londyn
1927. Dalej będzie jednak przywoływane drugie wydanie, Londyn 1950.
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I. Zwierzęta wodno-lądowe i gady; K. Ryby i ich części; L. Bezkręgowce i pomniejsze
zwierzęta. W okresie klasycznym języka egipskiego, czyli za Średniego Państwa2,
około 170 z 700 znaków, jak ujmują to Philippe Germond i Jacques Livet, „czerpie
inspirację z królestwa zwierząt”3. Motyw psowatego pojawia się w liczbie od 10 do
co najmniej 76 przypadków4. Rozstrzał istnieje, ponieważ wbrew pozorom na przestrzeni dziejów znaki hieroglificzne ewoluowały, dodawano nowe elementy, a czasem
zupełnie nowe znaki. Dziesięć znaków to, jak można je umownie określić, znaki
podstawowe, należące do Listy, pozostałe to ich warianty. I tak u Gardinera elementy
związane z psowatymi znajdziemy w sekcjach: C. Bóstwa antropomorficzne – w liczbie
1 (C6)5; E. Ssaki – 6 (E14–19)6; F. Części ssaków – 2 (F12, F31); U. Rolnictwo, rzemiosło i profesje – 1 (U16). Większość z nich stanowią jednak zwierzęta w typie szakala lub ewentualnie hybrydy między szakalem a lisem, związane z szeregiem bóstw
takich jak Anubis, Upuaut, Duamutef i tym podobne7, zaświatami oraz nekropolami
i mumifikacją. Natomiast pies domowy to tylko jeden znak z tych dziesięciu. Gardiner podaje co prawda, iż kolejne dwa znaki (E15−16) to również psy, ale uważam, że
nie ma podstaw, by odróżniać je od E17−19 przedstawiających szakala, lisa lub hybrydę8. Taką właśnie interpretację wybiera też James P. Allen w swojej Liście znaków9.
Znak psa jest bardzo łatwo odróżnić od innych psowatych, ponieważ jako jedyny ma
zadarty i zawinięty ogon (il. 2). Richard H. Wilkinson uważa, że w późniejszych czasach
psa używano do lingwistycznego oznaczenia
bóstwa typu Anubisa, choć sam zaprzecza, by
forma tego znaku przypominała psa10. Pies
domowy zawsze przedstawiany jest w pozycji
Il. 2. Znak psa wyraźnie różni się od pozostałych
kroczącej. Znany mi jest jeden od tego wyjąpsowatych (źródło: Hieroglyphica, ver. 1.0.4.7,
tek, budzący jednak wątpliwości, o czym niżej.
M. Panov i E. Baluk 2007-2013).
2

3
4
5
6
7
8
9
10

Datowanie przyjęte jest za Jürgenem von Beckerathem. Stąd Okres Predynastyczny obejmuje czas
od V tysiąclecia do 3032/2982 p.n.e. i dynastię 0; Stare Państwo: 2707/2657−2170/2120 i dynastie
III−VIII; Średnie: 2119−1794/93 i dynastie XI−XII; Nowe: 1550−1070/1069 i dynastie XVIII−
XX. Por. J. von Beckerath, Chronologie des pharaonischen Ägypten, Moguncja 1997.
Por. P. Germond, J. Livet, An Egyptian Bestiary. Animals in Life and Religion in the Land of the
Pharaohs, Londyn 2001, s. 110.
Dodatkowo elementy te może zawierać jeszcze 7 znaków, co daje sumę 83, ale interpretacja rodziny
przedstawionych ssaków nie jest pewna. Por. M. Panov, E Baluk, Hieroglyphica, ver. 1.0.4.7, 2007−2013.
C6 – zwierzę Seta – pozostaje dyskusyjne i nie jest rozważane.
E20−21 to ponownie zwierzę Seta..
Mnogość bóstw – por. T. du Quesne, The Jackal Divinities of Egypt. From the Archaic Period to
Dynasty X, Londyn 2005.
Gardiner zaznacza, że znak ten był zinterpretowany przez Greków jako pies, choć wzbudzało to
dyskusję już w jego czasach. Por. A. Gardiner, op. cit., s. 459.
Por. J. P. Allen, Middle Egyptian: An Introduction to theLanguage and Culture of Hieroglyphs,
Cambridge 2000, s. 429.
Por. R. H. Wilkinson, Reading Egyptian Art. A Hieroglyphic Guide to Ancient Egyptian Painting and
Sculpture, Londyn 2006, s. 65.
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nosi u GarZnak hieroglificzny
dinera numer E14. Interpretuje się go
powszechnie, podobnie jak psy z przedstawień figuralnych, jako charta, sloughi
(charta arabskiego) lub saluki. Pierwsze dwa proponowane są przez samego
Gardinera, trzeci przez Allena. Jest to
jednak zbyt daleko idące uproszczenie.
Pomimo iż kształtem ciała rzeczywiście
przypominają one nasz hieroglif, jednak
przede wszystkim ich opadające uszy
oraz długi, szablasty ogon, wykluczają
tę interpretację. Psy przypominające sloughi pojawiają się powszechnie w iko- Il. 3. Pies przypominający saluki czy sloughi. Ostrakon.
nografii egipskiej w zasadzie w Nowym Późna XX dyn./III Okres Przejściowy (źródło: www.
Państwie, choć można już o nich mówić metmuseum.org, 12.07.2014 © Metropolitan Museum
of Arts, New York [26.7.1453]).
w Średnim (il. 3). Natomiast zwierzę na
omawianym znaku jest charakterystyczne dla Starego, ma stojące uszy i zawinięty ogon.
Przypomina dzisiejsze basenji, choć jest od nich większe (il. 4). Należy podkreślić, iż
w Starym Państwie jest to w ikonografii absolutnie dominujący typ11. Nie ma więc
wątpliwości, iż znak powstał w tym właśnie okresie.
W zapisie hieroglificznym rozróżniamy trzy grupy znaków: ideogramy, fonemy
i determinatywy. Pierwsze wyrażają dokładnie to, co przedstawiają, i zapisywane są
się je z pionową kreseczką. Drugie stanowią głoskę, mają więc wartość fonetyczną. Trzecie determinują znaczenie słowa, na końcu którego stoją. Szereg hieroglifów z jednym determinatywem może oznaczać zupełnie co innego niż ten sam ciąg
z innym. W tym miejscu należy rozróżnić dwa pojęcia: to, że znak przedstawia jakiś
obiekt, nie znaczy, że używano go do oznaczenia tego obiektu. Oznaczenie to miało
miejsce wtedy, gdy dany hieroglif był ideogramem, a nie każdy nim był. Posłużmy
się najbliższym nam przykładem: znak psa nie jest poświadczony jako ideogram,
czyli sam znak psa z pionową linią nie występował, pomimo iż wydaje się, że takie
zastosowanie byłoby najprostsze.
Właśnie w funkcji determinatywu występują w języku egipskim wszystkie psowate, a zatem i pies domowy12. Podstawowym słowem, w którym występuje, jest po prostu „pies”, choć istniało kilka wyrażeń dla tego zwierzęcia. Pierwszym było stosowane
11

12

Wszystkie znane mi odstępstwa pochodzą z VI dynastii, dwa z trzech – z Sakkary. W grobowcu
Mereruki, na przedstawieniu widnieje podobny pies, tyle że masywniejszy i na krótkich nogach.
U Ankhmahora ma zwinięty ogon i opadające uszy. Z kolei u Pepi-‘Ankha-Heni w Meir znajdziemy
owszem, wysokiego, ale z ogonem zadartym (nie skręconym, ale położonym aż na grzbiet).
Szakalowate mogą dodatkowo występować też w funkcji ideogramu, a jeden znak może być, z pewną dozą wątpliwości, interpretowany jako fonogram. Por. T. du Quesne, op. cit., s. 51.
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od Starego Państwa Tsm13
, to jest elegancki,
szczupły pies, dokładnie taki
jak hieroglif E14, ze stojącymi uszami i zawiniętym
ogonem. Nie ma zgodności
co do zakresu użycia Tsm.
Według niektórych źródeł14
nazwy tej należy używać tylko w odniesieniu do psów ze
stojącymi uszami i zakręconym ogonem, typowych dla
Starego Państwa, dokładnie
Il. 4. Pies egipski - współczesny materiał porównawczy. W analizie takich, jak na hieroglifie. Wesztuki Egiptu nie należy polegać na wielkości osób lub zwierząt.
dług innych15 było to ogólne
Ważne postacie ukazywano w większym rozmiarze niż nakazywałby to realizm. Należy więc wykorzystać badania archeozoologicz- określenie szczupłych, dużych
psów używanych w polowane, np. analizę Douglasa Brewera (D. Brewer et. al. op. cit.,
s. 40-43) i własne, również w oparciu o materiał współczesny
niu, również i w późniejszych
(zdj. K. Braulińska, 2012).
okresach. Inni badacze16
określają użytkowanie tego wyrażenia dla psów polujących, stróżujących i towarzyszących, jeszcze inni17 stosują je dla wszystkich psów. Bez względu na rozstrzygnięcie, determinatywem tego słowa jest E14. Warto zwrócić uwagę, iż pierwszy znak,
, jest fonemem i jego wartość to T, czyli „cz”. Zastanawia, czy jest zbiegiem
okoliczności, że rysunek tego znaku to lina do uwiązywania zwierząt18. Pies z kolei od Okresu Predynastycznego chodził na smyczy i w obroży (il. 5). Drugi znak,
, przedstawia zasuwę, zamek, i mógł być zarówno ideogramem, jak i fonogramem. W ostatniej funkcji występuje w psim przykładzie i ma wartość s. Fonogramem jest też sowa, a oznacza m. Stąd Tsm. Jeśli na końcu rzeczownika dodać t,
to staje się on żeński. Jest tak w wypadku Tsmt, czyli suki. Wydaje się, iż nie mamy
.
poświadczonego dla niej determinatywu psa, a jedynie skóry zwierzęcej:
Być może ma to związek z faktem, iż Tsmt pojawia się w tekstach medycznych. Trudno określić, dlaczego nie występował w tym przypadku znak psa. Niewykluczone, że
13
14
15
16
17
18

Wymawiane jako „czesem”. Wszystkie zapisy hieroglificzne w pracy należy czytać od lewej do prawej. Wszystkie źródła, w tym hieratyczne, są zapisane w hieroglifach.
Por. D. J. Osborn, J. Osbornová, The Mammals of Ancient Egypt, Warminster 1998.
Por. T. du Quesne, op. cit., s. 286.
Por. A. Erman, H. Grapow, Wörterbuch der Aegyptischen Sprache, Berlin 1971, s. 409.
Por. H.G. Fischer, Hunde, [w:] Lexikon der Ägyptologie, t. 2, red. W. Helck, E. Otto, Wiesbaden
1980, ss. 77‒81.
Por. A. Gardiner, op. cit., s. 523. Dodatkowo Gardiner sugeruje, iż słowo TTt stanowiące epitet
bogini o kociej formie w Tekstach Piramid, mogło oznaczać „pętająca”. Por. ibidem.
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w specyfikach nie miało znaczenia, z którego psowatego pochodził substrat. Znany
.
jest także zapis męskiego przedstawiciela gatunku z taką skórą:
Warto dodać, iż Tsm ma różne zapisy hieroglificzne, z których niektóre wcale nie
mają w swoim składzie determinatywu ani żadnego znaku w postaci psa. Poświad) czy Średniego Państwa (
lub
).
czone są one już od Starego(
, który wbrew pozorom
Co więcej, w Nowym Państwie znajdziemy też zapis:
zawiera elementy zwierzęce. Oprócz wspomnianej już pętli dla zwierząt, ostatni znak
może być interpretowany jako dwa żebra oryksa19. Tę kombinację znaków wykorzystał też, choć dla liczby mnogiej, Totmes III w inskrypcji naskalnej w Wadi Halfa,
20
i
. Tę samą kombinację cytuje też David
dodając jednak znów psa:
21
Paton , jednak tym razem z nieco kontrowersyjnym determinatywem siedzącego
psa. Paton proponuje jeszcze:
, powołując się jednak na źródło, które nie
wydaje się takiego zapisu przedstawiać22. Propozycję tę trzeba traktować z rezerwą,
a motyw siedzącego psa wymaga dalszej analizy.
Niewątpliwie Tsm był w Egipcie na uprzywilejowanej pozycji. Zapewne mniej
dostojny, a wręcz pospolity
pies opisywany był od Średniego Państwa onomatopeicznie iw23
(od Nowego zaś:
) lub iwiw24:
(od Nowego:
). Język angielski proponuje nam jaśniejsze rozróżnienie, odpowiednio: hound
dla Tsm i dog25 dla iw czy iwiw.
Znamy jeszcze jedną grafię:
26
, jednak w tym
wypadku mam wątpliwości co
do prawidłowej wymowy tego Il. 5. Psa w obroży i na smyczy. Fragment reliefu w grobowcu
Nikauisesiego. Sakkara. Stare Państwo (źródło: N. Kanawati,
słowa (iw? iwi?). Znak cielaka A. Woods, Artists in the Old Kingdom, Kair 2009, tab. 103.
Dzięki uprzejmości prof. Naguiba Kanawati.)

19
20
21
22
23
24
25
26

Por. A. Gardiner, op. cit., s. 542. Jeśli to nawet rzeczywiście są żebra, zastanawiające, dlaczego właśnie oryksa.
Por. K. Sethe, Ägyptische Lesestücke zum Gebrauch im akademischen Unterricht, Hildesheim, Zurych,
Nowy Jork 1990, s. 809.
Por. D. Paton, Animals of Ancient Egypt, Princeton 1925, s. 19.
Powołuję się na K. Sethe, op. cit., s. 809, gdzie takiego zapisu nie znalazłam. Por. również: D. Paton, op. cit.
Czytane być może jako „ju” lub „ił”.
„Juju” lub „iłił”, co bardziej przypomina dźwięk wydawany przez psa.
To proponuje np. A. Gardiner, op. cit., s. 459. U Allena z kolei znajdziemy już tylko dog. Por. J. P. Allen,
op. cit., s. 429.
Por. E. A. W. Budge, The Book of the Dead. The Chapters of Coming Forth by Day, Londyn 1898, s. 215,
a w następstwie: R.O. Faulkner, A Concise Dictionary of Middle Egyptian, Oxford 1962, s. 12.
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bawolca27 jest fonemem iw. Pisklę i zamiennie jego pętlowate uproszczenie ma
wartość w, czyli polskie „ł” lub „u”, co w tym wypadku stanowi komplement fonetyczny28. Okrągły znak to tutaj determinatyw. Dwie linie z kolei to rzadki
zapis znaku
, oznaczającego podwójność i wymawianego jako „i”, „ti” lub „wy”,
w zależności od sąsiadujących głosek. Pierwsze z powyższych określeń psa pojawia się
między innymi w jednym z medycznych papirusów29, co nasuwa skojarzenie z poprzednio omówioną Tsmt. Wydaje się, że iw i iwiw zaczęto utrwalać w piśmie później niż Tsm, choć wątpliwe, aby weszło ono w codzienne użycie tak późno. Można
przypuszczać, iż ze względu na jego „zwyczajność”, a w kontraście – „dostojność”
psów Tsm ukazywanych na przykład na ścianach grobowców, iwiw wcześniej nie
utrwalano na piśmie.
W egipskiej ikonografii Zaświatów znana jest scena, w której kilka30 stylizowanych czarnych psowatych ciągnie barkę Ra. Są one z reguły utożsamiane z szakalami.
Natomiast w tekstach religijnych Nowego Państwa znajdziemy w tym kontekście
słowo iS31
, zawsze w liczbie mnogiej, dla nazwania psów (!) ciągnących
barkę. Taka sugestia Adolfa Ermana i Hermanna Grapowa musi być prawidłowa,
ponieważ determinatywem jest ewidentnie pies. Natomiast nie przypominam sobie
tej sceny ze zwierzętami innymi niż psowate przypominające szakale. Pierwsze dwa
znaki iS przedstawiają kanał, jednak ani ich znaczenie jako ideogramu czy fonemu
nie wydaje się pasować do brzmienia wyrażenia. Bardziej pasowałby tu
, który
oznacza zbiornik wodny, może być ideogramem i ma wartość fonetyczną S, jednak
Wörterbuch der Aegyptischen Sprache wyraźnie wskazuje na
. Nie można oprzeć
się wrażeniu, że albo skryba egipski popełnił błąd, albo źle czytamy słowo. Środkowy
znak to też zbiornik wodny, staw z kwiatami lotosu. Może on stanowić ideogram lub
fonem o wartości SA. Znak ptaka to przedstawienie jastrzębia egipskiego, po polsku
zwanego białosępem lub ścierwnikiem. Generalnie pojawia się on jako ideogram, co
w naszym słowie nie może mieć zastosowania, w przeciwieństwie do funkcji fonemu o wartości A, która dobrze komponuje się z wartością fonetyczną poprzedniego
znaku. Drugą wątpliwość stanowi zatem to, dlaczego autorzy Wörterbucha czytają
wyrażenie dla psa iS, a nie iSA. Rozdźwięk ten to kolejny przyszły problem badawczy.
Pies pojawia się w też Księdze Umarłych i determinuje słowo bHn32
,
równe kolejnemu określeniu psa. Choć ciśnie się na myśl współczesne skojarzenie
z komendą „do nogi”, to w tym wypadku pierwszy znak, czyli noga, jest jedynie
fonemem o wartości b. Z drugiej strony pośród wielu użyć tego znaku jako fonemu,
ideogramu i determinatywu jedno jest dość niejasne, również dla Gardinera. Jest to
27
28
29
30
31
32

Por. A. Gardiner, op. cit., s. 459.
Można powiedzieć, że wzmacnia poprzednią głoskę.
Papirus Medyczny z Kahun, Petrie Museum of Egyptian Archaeology, Londyn, nr inw. UC32057.
Najczęściej cztery.
W wymowie: „isz”.
„Behen”. Księga Umarłych była po Tekstach Piramid i Sarkofagów kolejnym etapem rozwoju tekstów
umarłych zawierających zaklęcia i formuły pomagające zmarłemu bezpiecznie dotrzeć w Zaświaty.
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, albo bardziej pasujący do zaproponowanej wymowy
.
gs lub gHs:
Oznacza gazelę33. Znak nogi ma tu być nietypowym dla siebie fonemem, choć znów,
jeśli zgodzić się z Gardinerem, może trzeba by inaczej przeczytać to wyrażenie. Możliwe, że omawiany znak jest tu raczej jak determinatyw, a warto dodać, że w różnych
innych zapisach oznacza zjawiska związane z ruchem34. Eveline Zahradnik słusznie
wskazuje na podobieństwo do innego bHn
, znaczącego „szczekać”, „krzyczeć”35. Nie jest to tym razem onomatopeja, ale również ma związek z dźwiękiem
wydawanym przez psa. Księga pojawiła się we wczesnym Nowym Państwie, więc
bHn pochodził co najmniej z tego czasu.
, które według
W tekstach Nowego Państwa pojawia się też ichb36
Ermana i Grapowa, było nazwą obcą, występującą w źródłach o charakterze mówionym. Mogło ono dotyczyć raczej szakala37 lub psowatych w ogóle. Jak widać z zapisu
hieroglificznego, przedstawia mnogość (trzy kreski to jej determinatyw). Ponadto
warto zauważyć, że ichb pojawia się między. w Papirusie Ebersa, czyli znów w źródle
o charakterze medycznym.
Rainer Hannig proponuje brzmiącą podobnie do szakala nazwę dla psów, wnSiw
38
, która ma oznaczać ich rasę. Jednak skąd Hannig bierze owczarki39
w Egipcie, pozostaje dla mnie tajemnicą. Według Tohfy Handoussy, wyrażenie pojawia się zaledwie dwukrotnie, i to w jednym papirusie40. Raz dotyczy grupy bezpańskich psów, raz pojedynczego niewielkiego psowatego, który szczekaniem ostrzega
41
o niebezpieczeństwie. Zahradnik podaje również inną grafię słowa:
.
Interesujące jest nowopaństwowe wyrażenie ktkt Srj
. Według Wörterbucha ktkt to nieprzechodni czasownik ruchu. Autorzy proponują, iż
w połączeniu z Srj, wyrażenie określa małego psa42. Z kolei Srj, według Raymonda
O. Faulknera, to niewielki, uniżony (?) człowiek43. Ciekawe, że William Kelly Simpson tłumaczy owo wyrażenie jako young springer44, a springer to jeden z brytyjskich
spanieli. W innych przypadkach w tym fragmencie Simpson, widząc Tsm
,
używa już nazwy greyhound, czyli „chart”. „Charta” używa też w swojej antologii
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Kojarzoną przecież z prędkością, podobnie jak pies. Poza tym, jak on, uczestniczyła ona w polowaniu i bywała domowym ulubieńcem. Obserwacja ta ma jednak na chwilę obecną jedynie dywagacyjny charakter.
Por. A. Gardiner, op. cit., s. 457.
Por. E. Zahradnik, Der Hund als geliebtes Haustier im Alten Ägypten, Berlin 2009, s. 327.
„Iseheb”.
Według Wörterbucha: może wilka. A. Erman, H. Grapow, op. cit., t. 1, s. 132. Ponieważ w Egipcie
wilków nie było, zakładam, iż chodziło o szakala.
WnS to szakal lub lis.
Por. R. Hannig, Großes Handwörterbuch Ägyptisch-Deutsch, Moguncja 1995, s. 200.
Papirus Anastasi IV, British Museum, Londyn, nr. inw. EA10249.
Por. E. Zahradnik, op.cit., s. 327.
Por. A. Erman, H. Grapow, op. cit., t. 5, s. 146.
Por. R. O. Faulkner, op. cit., s. 270.
Por. W. K. Simpson, The Literature of Ancient Egypt, New Heaven & Londyn, 2003, s. 76.
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Miriam Lichtheim45, jednak dla ktkt Srj ma już inną propozycję: little puppy – mały
szczeniak. Jeszcze inny pomysł ma Handousa, sugerując: „petit (chien) frétillant”46,
gdzie frétiller oznacza „trzepotać się” lub „merdać”.
47
, które Zahradnik zapisuHandoussa podaje również późne wyrażenie whr
48
. Stosowane było ono według autorek jedynie
je z psim determinatywem:
w imionach i miało pochodzić z Libii. Zahradnik jednak wątpi w ostatnie, widząc
podobieństwo do innego egipskiego słowa, wHwH
, czyli „szczekać”,
które ma, jak iwiw, efekt onomatopei49.
50
i A248B
. PrzedstaKombinacją znaku E14 i postaci ludzkiej są A248
wiają idącego lub klęczącego na jedno kolano człowieka z odpowiednio: długą laską
lub krótszym kijem oraz, w obu przypadkach, psem na smyczy. Od Starego Państwa
znaki te pełniły funkcję determinatywu dla wyrażenia nw - „myśliwy“51.
Nieco inny wydźwięk ma ten determinatyw w tytule dostojnika: „Nadzorca (opiekun) psów”. Tytuł ten brzmiał mnjw Tsmw, zapisywany był następująco:
lub krócej:
, a znamy go od XI dynastii. Od późnego Średniego Państwa poświadczony jest tytuł Atw n mnjw Tsmw, czyli Przełożony
nadzorców psów52.
Mimo wcześniejszej uwagi na temat Tsmt, zależy zauważyć, że determinatyw psa
pojawia się w wyrażeniach oznaczających używane w medycynie elementy odzwierzęce, takie jak krew czy kał53. Ciekawe, iż Wörterbuch sugeruje tu również inny
determinatyw, mianowicie znów siedzące zwierzę. Według grafii Wörterbucha zdecydowanie przypomina ono psa, choć po bliższym przyjrzeniu się można zauważyć
pewne cechy charakterystyczne dla przedstawień kotów. Znów zastanawiające jest,
czy to błąd skryby, czy naszej interpretacji. Dość uzupełnić, iż w słowniku Faulknera
grafia siedzącego psa jest już inna, typowa dla gatunku54.
U Faulknera znajdziemy też ciekawe wyrażenie z tym samym znakiem, którego
zarówno brzmienie, jak i znaczenie są wątpliwe (il. 6). Nie wiadomo czy czytać go
jako Tsm. Nawet jeśli znak psa by na to wskazywał (choć wiemy już, że nie bywał
Il. 6. Frapujący zapis z rzadkim znakiem siedzącego psa (źródło: R. O. Faulkner, A Concise Dictionary
of Middle Egyptian, Oxford 1962, s. 308).
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Por. M. Lichtheim, Ancient Egyptian Literature, t. 2, Berkeley 1976, s. 200.
Por. T. Handoussa, Le Chien d’agrément en Ancienne Egypte, „Göttinger Miszellen” 1986, nr 89, s. 26.
Por. T. Handoussa, op. cit., ss. 26‒27.
Por. E. Zahradnik, op. cit., s. 328.
Por. ibidem.
Por. Hieroglyphica…
Por. A. Erman, H. Grapow, op. cit., t. 2, s. 218. Wymowa: „nu”.
Por. H. G. Fischer, op. cit., s. 78.
Por. A. Erman, H. Grapow, op. cit., t. 5, s. 409.
Por. R. O. Faulkner, op. cit., s. 308.
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ideogramem), to jak potraktować znak bochenka chleba, który mógłby być fonemem
równym t, albo znakiem oznaczającym formę żeńską? Ostatni element to determinatyw – zwinięty papirus. Faulkner proponuje znaczenie: ‘trenować (?) oddziały,’ co
być może na początku dotyczyło trenowania grup psów. Na chwilę obecną trudno mi
wyjaśnić, na ile tłumaczenie to jest prawdopodobne. Rzeczywiście, u Kurtha Sethego55, z którego czerpał Faulkner, forma ta pojawia się w kontekście mogącym wskazywać na militarny charakter, jednak nie wiem czy nie należałoby tu raczej rozpatrywać
zwierzęcia Seta56, co oznaczałoby błędną grafię ogona u Sethego, a co za tym idzie:
u Faulknera. Z drugiej strony znak zwierzęcia Seta nie pełnił chyba innych funkcji
niż ideogram bądź determinatyw, a w żadnej z tych funkcji tu nie występuje57.
Jak widać, zapis hieroglificzny może być skomplikowany nawet w przypadku tak
zwyczajnego pojęciu, jakim jest „pies”. Paradoksalnie wobec tak wielkiego zróżnicowania wyrażeń, które go oznaczały, znaku psa używano w bardzo wąskiej grupie słów.
Z drugiej strony w obliczu pozornej niezmienności sztuki egipskiej i jej kanonów, zadziwia liczebność tych wyrażeń i wariantów ich zapisu. Biorąc pod uwagę jeszcze znaki
oznaczające dzikie psowate, nie można nie zauważyć, że zwierzęta te były bardzo obecne w codziennym życiu starożytnego Egipcjanina. Pies był popularny nie tylko w ikonografii, ale i w języku. Postrzegany z jednej strony jako pomocnik, towarzysz i ulubieniec, z drugiej zaś jako zagrożenie, gdy jest grasujący w stadach i zdziczały. Opracowanie
stanowi wstępne rozeznanie w temacie, jednak już widać, iż ten rozdźwięk wydaje się
wyraźnie rysować właśnie w języku. Zachowana ikonografia nie daje nam takiego wrażenia, a więc – obiektywnego obrazu jak pies był postrzegany. Kolejnym etapem pracy
będzie więc dalsze zgłębianie oryginalnych źródeł pisanych, ustalenie kontekstów występowania omawianego hieroglifu i całych „psich” wyrażeń. Zostanie podjęta próba
wyjaśnienia wątpliwości, które pojawiły się na tym etapie, a także ewentualnej identyfikacji przyczyn występowania tak wielu nazw dla jednego gatunku. Celem będzie próba
ustalenia, jakie prawidłowości można w tej kwestii zaobserwować.
Wielu współczesnych kojarzy starożytny Egipt raczej z kotami niż psami. Nic
bardziej mylnego. Z pewnością są temu winne tak rozpowszechnione późne wizerunki kociogłowych Bastet i innych bóstw czy poświęconych jej kotów w formie
w pełni zwierzęcej. Należy natomiast pamiętać, iż w kontekście niesymbolicznym,
przyziemnym, domowym, kot udomowiony pojawia się w późnym Średnim Państwie, a w ikonografii rozpowszechnia dopiero w Nowym, podczas gdy pies istnieje
w niej powszechnie od Okresu Predynastycznego. Niech ostatecznie rozwieje błędne
przekonania fakt, iż jak widzimy, w zapisie hieroglificznym istnieje wiele określeń
58
psa, natomiast miw
lub mj.t59 jest jedynym oznaczającym kota.
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Por. K. Sethe, op. cit., s. 82.
Kojarzonego z pustynią, walką itp.
Ponieważ ideogram byłby zaznaczony linią, a determinatyw stałby na końcu, a nie na początku wyrazu.
Jak podaje Gardiner (por. A. Gardiner, op. cit., s. 459).
„Miu” bądź „miut”.
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Summary
Egyptian dog-words. Dog in hieroglyphic script. Initial remarks
Egyptian art, symbolism and language are full of animals. They constitute a numerous assemblage within the hieroglyphic script. A group of canid signs is fairly prominent, but the domestic dog is represented once only. Nevertheless, the number of
expressions for dog is surprisingly explicit. The oldest come from the Old Kingdom,
and are the most tenacious in Egyptian hieroglyphic script. With time, variants of
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those and later words assigned to the discussed animal became more and more various. In some cases the reasons of their use or obvious species distinction happened
to be unclear. Beside the dog phenomenon itself, hieroglyphic sign of a dog was an
element of words of different meaning, however always somehow related to the dog.
An analysis of written sources reveal a wider picture of the ancient Egyptian attitude
towards the dog than the iconography does. Therefore the study of both is essential
for the topic.
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Tradycja i twórczość oralna
tajwańskich aborygenów
Instytut Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego
Tradycja oralna rozwijała się i upowszechniła w kulturach niepiśmiennych. Uważana
jest za pierwotną wobec kultur, których dziedzictwo oparte jest na piśmie1. Tradycja
oralna jest wielowiekową formą komunikacji praktykowaną z pokolenia na pokolenie. Według Jana Vansiny, aby wypowiedź można było określić jako część tej tradycji,
musi ona zawierać treść kulturową. Warunkiem jest również, aby została ona przekazana przynajmniej jednemu pokoleniu2. Za pomocą form tradycji ustnej, takich
jak mit, legenda, ballada, pieśń, powiedzenia, poezja oraz inne, utrwala się wiedzę
na temat praw i wartości społeczności, hierarchii, obrzędów, rytuałów, historii, życia
codziennego. Te świadectwa zawierają pokaźny ładunek historyczny i pamięciowy
członków danej wspólnoty. Dzięki nim istnieje więź pomiędzy przeszłością i teraźniejszością. Z pojęciem tradycji ustnej związane jest określenie literatury oralnej.
Oznacza ono twórczość powstałą na podstawie przekazu ustnego. W tekstach angielskojęzycznych spotykane jest określenie orature wprowadzone przez ugandyjskiego
lingwistę Pio Zirimu3, które powstało ze złączenia dwóch wyrazów oral (‘ustny’) oraz
literature (‘literatura’). Na język polski można to przełożyć jako „oratura” – to pojęcie
wydaje się bardziej odpowiednie, bowiem wyraz „literatura” błędnie sugeruje odniesienie do tekstu pisanego. W ten sposób, mniej istotnym staje się fakt, iż literatura
ustna skupiona jest na przekazie pozyskanym z mowy. „Literatura oralna jest formą
komunikacji, w której słowa w wypowiedziach są użyte w wysoce wyszukany, artystyczny sposób”4. Powstaje i jest zależna od osoby, która formułuje wypowiedź i nadaje jej kształt5. Jest praktyką, skupioną wokół narracji mówcy oraz jej odbioru przez
słuchaczy6. „Kiedy mówca przemawia do audytorium, członkowie audytorium zwy1
2
3
4
5
6

Por. W. J. Ong, Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii, Lublin 1992, s. 27.
Por. J. Vansina, Oral Tradition as History, London 1985, s. 28.
Por. F. F. Moolla, When Orature Becomes Literature: Somali Oral Poetry and Folktales In Somali Novels
„Comparative Literature Studies” 2012, Vol. 49, No. 3, s. 434.
W. P. Murphy, Oral Literature „Annual Review Anthropology” 1978, Vol. 7, No. 1, s. 113.
Por. R. Finnegan, Oral Tradition in Africa, Cambridge 2012, s. 4.
Ibidem, s. 6.
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kle stają się jednością, sami z sobą i z mówiącym”7. Jest to nieustanna improwizacja8.
Twórczość ustna może przyjmować bardzo różne formy gatunkowe, a także postać gier
słownych, powiedzeń, poezji, żartobliwych opowieści. Charakteryzuje się rozbudowanymi, kwiecistymi opisami wydarzeń i otaczającego świata. Ta literatura jest bogatym
źródłem wiedzy o kulturze. Ma artystyczną i estetyczną wartość. Badania nad literaturą
oralną pozwalają na „zrozumienie złożoności ludzkiego poznania”9.
Tradycja ustna rdzennych ludów tajwańskich (yuánzhùmín10) jest podstawą budowania tożsamości autochtonów i świadectwem ich kultur. Właśnie ona, obok zdobyczy wykopalisk archeologicznych, jest głównym źródłem wiedzy przekazywanej od
wieków o ludach aborygeńskich11. Niestety, wspólnoty autochtonów na Tajwanie
powoli wymierają, a wraz z nimi – ich kultury, języki i żywa historia wyspy. Dlatego
też niezwykle ważne jest pielęgnowanie i dążenie do zachowania dziedzictwa rdzennych mieszkańców, zanim zostanie utracone na zawsze.
Na podstawie współczesnych badań pojawienie się ludzi na wyspie Tajwan datuje
się na około 8000 lat temu. Uważa się, że genetycznie i językowo pochodzili oni od
ludów austronezyjskich − z Filipin, Malezji, Indonezji, Oceanii12. Nie zachowały się
jednak żadne wcześniejsze pisane źródła dotyczące Tajwanu, poza tymi, które pochodzą
z XVII wieku. Wiadomo, że na początku XVI wieku Portugalczycy dopłynęli do wyspy
we wschodniej Azji, znajdującej się około 180 km od południowo-wschodniego wybrzeża Chin. Zachwyceni krajobrazem, określili ją jako Ilha Formosa − „piękna wyspa”.
Wyrażenie Formosa przywarło do Tajwanu i pozostaje w użyciu po dzień dzisiejszy.
W 1624 roku Holenderska Kompania Wschodnioindyjska ustanowiła swoją kolonią
tereny dzisiejszego miasta Tainan. Były to początki trwającej kilka wieków kolonizacji wyspy. Według ustaleń badaczy, w tamtym czasie żyło tam około 50 etnolingiwstycznych grup13. W tamtym okresie dzielono aborygenów na pingpu − tych, którzy
zamieszkiwali tereny równinne oraz na shangpao, bądź gaoshan, czyli mieszkańców górskich terenów14. Pingpu bardzo łatwo ulegli wpływom portugalskich i holenderskich
kolonizatorów. Pierwsze kontakty Holendrów z tubylcami ograniczały się do wymiany
porcelany, ubrań czy soli za − wysoko cenione wśród Japończyków − wyroby z jeleni
7
8
9
10
11
12

13

14

W. J. Ong, op. cit., s. 108.
Por. J. Goody, Mit, rytuał i oralność, Warszawa 2012, s. 91.
M. Twain, Foreword, [w:] R. Finnegan, op. cit., s. xvii.
W nawiasie podano fonetyczny zapis z języka mandaryńskiego w systemie Hanyu Pinyin.
Por. Awi Mona, International Perspective on the Constitutionality of Indigenous Peoples’ Rights „Taiwan
International Studies Quarterly” 2007, Vol. 3, No. 2, s. 91.
Por. Chiu Sheng-hsiu, Chiang Wen-yu, Representations of the Name Rectification Movement of Taiwan Indigenous People: Through Whose Historical Lens? „Language and Linguistics” 2012, Vol. 13,
No. 3, ss. 528‒529.
Por. S. A. Martin, Music, Marriage and Adoption among the Bunin from Lost Laipunuk, Southern Taiwan, s. 1.
Materiały konferencyjne PSU Phuket International Conference 2011, [on-line:] http://www.conference.
phuket.psu.ac.th/proceedings/PSU_OPEN_WEEK_2011/data/FIS/FIS08_paper.pdf [20.06.2014].
Por. Feng Jin, Naruya Saito, Takafumi Ishida i inni, Population Genetic Studies on Nine Ethnic Groups
of Taiwan. I. Red. Cell Enzyme System, „Antropological Science” 1999, Vol. 107, No. 3, s. 230.
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(skóry, genitalia, rogi). Lecz, wbrew oczekiwaniom kolonizatorów, dalsza współpraca
nie rozwinęła się. Tubylcy atakowali wioski zorganizowane przez europejskich najeźdźców i zagrażali ich interesom opartym na uprawie ryżu, trzciny, indygo, bawełny czy
imbiru15. Uznano za słuszną politykę agresji wobec autochtonów, którzy byli przeszkodą dla działań holenderskich. Już wówczas znacznie zmalała populacja aborygenów.
W tamtym czasie rozpoczęto również romanizację rdzennej ludności zamieszkującej
tereny równinne, na przykład grupy Siraya. Był to pierwszy krok na drodze do chrystianizacji autochtonów16. Przetrwały grupy, które zamieszkiwały lasy niskich i wysokich gór oraz Yami zamieszkujący wyspę Lanyu mieszczącą się na Zachód od Tajwanu.
Kiedy w latach 1662‒1683 część wyspy została zajęta przez lojalistę chińskiej dynastii
Ming, Zheng Chenggonga (Koxinga), wyparto Holendrów. Wkrótce jednak Tajwan
znalazł się pod rządami dynastii Qing (1663‒1895). Wówczas prowadzono działania
na rzecz sinizacji aborygenów. Pingpu znajdujący pod wpływem europejskich kolonizatorów ostatecznie zostali całkowicie zsinizowani i zasymilowani z napływową ludnością.
W 1895 roku na mocy Traktatu Shimonoseki wyspa została przekazana Japończykom.
Wtedy jeszcze postrzegano autochtonów jako
dzikusów, których należy ucywilizować. Tubylców o silnym poczuciu przynależności do
kultury innej niż chińska i japońska, którzy
byli niechętni asymilacji, uznano za nielegalnie zajmujących teren Japonii. W wyniku
tego doszło do częściowej eksterminacji autochtonów. Po 50 latach japońskiej okupacji
wyspa powróciła pod protekcję Chin. Ostatecznie Tajwan znalazł się pod rządami wojsk
Kuomintangu kierowanych przez Czang Kaisheka. Obecnie Kuomintang nadal sprawuje
funkcję partii rządzącej.
Dziś ludność aborygeńska stanowi około 2,2% wszystkich mieszkańców wyspy –
a więc niecałe pół miliona17. Na podstawie
dokumentu Podstawowych Praw Rdzennej
Il. 1 Występowanie poszczególnych grup
Ludności (Indigenous Peoples Basic Law)
etnicznych na Tajwanie

15
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Por. T. Andrade, The Rise and Fall of Dutch Taiwan 1624‒1662 „Journal of World History” 2006,
Vol. 17, No. 4, ss. 437‒438, 439.
Por. Ciwas Pawan, Indigenous Language Education in Taiwan, s. 26, [w:] Report 14: Survey of California
and Other Indian Languages, Language is Life. Proceedings Of The 11th Annual Stabilizing Indigenous
Languages Conference, June 10-13, 2004 University of California at Berkeley, [on-line:] http://linguistics.berkeley.edu/~survey/documents/survey-reports/survey-report-14.04-pawan.pdf [17.06.2014].
Awi Mona, op.cit., ss. 94‒95.
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oficjalnie wyróżnia się 14 etnicznych grup tajwańskich aborygenów. Należą do nich
Ami (Amei18), Atayal (Taiya), Bunun (Bunong), Paiwan (Paiwan), Puyuma (Beinan),
Rukai (Lukai), Tsou (Zou), Saisiyat (Saixia), Yami/Tao (Dawu/Yamei), Thao (Shao),
Kavalan (Gemalan), Truku (Tailüge). Lecz mówi się również o kilku innych wspólnotach, na przykład Sakizaya, Sediq, Ketagalan, Babuza, Qauqaut, które nie zostały
one wymienione w dokumencie. Każda grupa ma odrębny język (często również
składający się z kilku dialektów), kulturę, wierzenia, obyczaje oraz strukturę społeczną na różnym poziomie rozwoju. Niemal wszystkie grupy zajmowały się uprawą i łowiectwem. W większości z nich funkcjonowali łowcy głów. Wspólnoty, które miały
dostęp do Morza Wschodniochińskiego lub Pacyfiku, oddawały się rybołówstwu
i wytwarzaniu łodzi. Współcześnie, ze względu na brak możliwości zarobku, niektórzy młodzi członkowie tych społeczności zmuszeni są przenieść się do miast. Zdarza
się, że zawierają tam małżeństwa z mieszkańcami-imigrantami Tajwanu − Hoklo,
Hakka (běnshěngrén, czyli ludność przybyła na wyspę z Chin kilka wieków temu),
bądź ludnością, która przybyła na wyspę z wojskami Kuomintangu (wàishěngrén)19.
Życie w miastach powoduje trudności w pielęgnowaniu obyczajów plemiennych.
Pomimo to nadal podkreślają oni swoją przynależność do swojej grupy etnicznej. To
jeszcze bardziej ożywia trwającą od kilkudziesięciu lat dyskusję nad znaczeniem pojęcia narodowości tajwańskiej. Ze względu na bogatą historię wyspy, niezwykle barwną
mieszankę etniczną, lingwistyczną i kulturową, najczęściej Tajwańczykiem określa się
przedstawiciela każdej z powyżej wymienionych grup. W przypadku osób nie będących aborygenami zwyczajowo dopowiada się przynależność etniczną, podając grupę
bądź określenie miejsca i czasu przybycia rodziców na wyspę.
Tradycja słowa w społecznościach tajwańskich aborygenów od wieków miała
ogromną wartość i pełniła istotną rolę, ponieważ żadna autochtoniczna społeczność
tajwańska nie wytworzyła języka pisanego. Przekaz ustny był jedynym sposobem
kultywowania tradycji, zachowania kultury i budowania tożsamości wspólnoty. Za
pomocą mowy przekazywano doświadczenie przodków, treści historyczne, dotyczące
tradycji, rytuałów, wierzeń i mitów. Jednakże, „to, co dziś jest określone jako »literatura oralna«, przez tradycyjnych aborygenów nigdy nie było rozumiane jako literatura, lecz raczej jako nieodzowna część ich codziennego życia, nauczona na lekcji
ich codziennej rutyny”20. Każdy miał prawo do własnej twórczości oraz dzielenia
się opowieściami. Wyjątek stanowiły najbardziej tajemnicze treści (mysterious). Te
przekazywała tylko osoba wyznaczona do tego, zazwyczaj o wyższym statusie społecznym21. Do dziś zachowało się wiele opowieści, które nadal są przekazywane młodszym pokoleniom. Kilka z najbardziej znanych to legenda Yami o założeniu wio18
19
20
21

W nawiasie podano romański zapis chińskich nazw grup etnicznych.
Por. ibidem, ss. 89‒90, [cyt. za:] Ericsson, Niclas S. 2004. Creating “Indian Country” in Taiwan?,
[w:] Harvard Asia Quarterly, Vol. 8, No. 1.
Pu Chung-Chen, The History of the Development of Aboriginal Literature, Project on the History of R.O.C.,
[on-line:] http://hc.nccu.edu.tw/public/view_en.php?main=2&sub=21&ssub=55&id=769 [19.06.2014].
Por. ibidem.
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ski Hongtou oraz niezliczone legendy o latających rybach (przy jednoczesnym tabu
związanym z tymi stworzeniami), legenda Ami o pokonaniu potężnego Alikakay, legendy grup Bunin i Paiwan o powodzi, legenda siedmiu gwiazd ludu Tsao, opowieść
Atayal o tęczy (która była człowiekiem) jako drodze do świata duchów oraz legenda
o zestrzeleniu Słońca. Wiele z tych opowieści reprezentuje kosmologiczne poglądy
i jednocześnie jest wskazówką na temat harmonijnego życia z naturą.
Powszechną formą kultywowania tradycji ustnej jest śpiew. Jest to ważny element
kultury rdzennej ludności i forma tradycji ustnej. Dzięki praktyce śpiewu młode
pokolenie aborygenów uczy się języka swojej wspólnoty. Zaprzestanie śpiewu, będzie
oznaczało zanikanie języka, rytuałów, a wraz z tym zagładę kultury i samej grupy
etnicznej. Wspólne śpiewanie przyczynia się do budowania i podtrzymywania więzi
międzyludzkich we wspólnocie, pozwala przyswoić informacje o codziennym funkcjonowaniu wspólnoty, jest także formą rozrywki. W pieśniach opisano stworzenie
świata, odwoływano się do mądrości przodków, opisywano rytm życia, rytuałów,
zbiorów i połowów. Etnograf i badacz muzyki rdzennych mieszkańców Tajwanu Kurosawa Takatomo napisał na ten temat pracę Muzyka ludu Takasao (Music of Takasago’s Peoples). Wyróżnił w niej następujące typy muzyki tajwańskich aborygenów:
ceremonialny, zaklinania, miłosny, związany z pracą, świętowaniem, piciem alkoholu, ballady22. Niektórzy badacze włączają w to również pieśni wyrażające tęsknotę za
domem i ziemią. W śpiewie jako tradycyjnej formie twórczości oralnej równie ważne
są teksty i muzyka. Muzykę tworzy się za pomocą tych samych narzędzi głosowych,
co mowę. Każda aborygeńska grupa śpiewa w różny sposób. Grupy Amis, Paiwan,
Tsou oraz Rukwi znane są z wielogłosowego śpiewu. Największa społeczność − Amis
– wypracowała śpiew znany z różnorodnego i bogatego stylu. Wśród jej członków
popularną formą śpiewu jest romadiv − śpiew dla rozrywki. W praktyce romadiv biorą udział prowadzący oraz chór składający się przynamniej z dwóch osób. Prowadzący rozpoczyna, recytując pierwszy wers, następnie włącza się chór, śpiewając dalszą
część tekstu23. Pieśni Amis sklasyfikowano na związane z pracą (wojenne, do pracy
w polu i podczas polowania), z codziennym życiem (ślubne, miłosne), ceremonialne (oddawanie czci przodkom, headhunting, kultywowaniem ziemi i polowaniem)
oraz pieśni tradycyjne (pieśni o legendach przodków, wydarzeniach z przeszłości)24.
W pieśniach zawarto informacje o codziennych czynnościach, jak na przykład w pieśni Jaki piękny dzień (What a beautiful day): „Cóż za wspaniały dzień na łowienie ryb!
Cóż za wspaniały dzień na połów krabów!”25. W innym utworze odnajdujemy autocharakterystykę tego ludu: „ludzie Amis są chętni do regularnej pracy, nigdy nie boją
22
23
24
25

Por. Lu Yu-Hsiu, Aboriginal Music, [on-line:] http://taiwanpedia.culture.tw/en/content?ID=21231
[19.06.2014].
Por. Huang Dongqiu, The Themes of the Amis Folk Songs and Their Roles in Language Revitalization,
台灣原住民研究論叢 [„Táiwān yuán zhùmín yánjiū lùncóng”] 2007, Vol. 12, No. 2, s. 101.
Por. Myth, Dance and Music, [on-line:] http://ticeda.moc.gov.tw/shenhuaEN/001/001yuewu.html,
[19.06.2014].
Fragment pieśni przetłumaczony za przekładem angielskim: Huang Dongqiu, op. cit., s. 102.
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się upału Słońca, ani zimna deszczu. […] Silne i zdrowe ciała są ich główną cechą”26.
Teksty obrazują także postawę szacunku i umiłowania dla przyrody.
Jeszcze inną, bardzo powszechną metodą śpiewu jest styl dinchen. Polega na powtarzaniu jednego bądź dwóch wersów pieśni. Dzięki temu podkreślane są ważne informacje.
Zazwyczaj tekst przybiera formę powiedzenia bądź metafory. Początek i koniec wersu
mogą zostać połączone, zapętlać się. Dzięki powtarzaniu łatwiej zapamiętać tekst27.
W przeciwieństwie do omawianych powyżej grup etnicznych, wśród aborygenów
Bunun śpiew praktykowano w mniejszych grupach, często a capella. W tradycji muzycznej tej wspólnoty wyróżnia się kilka typów pieśni. Należą do nich: macilumah,
pasibutbut, pisilaya, malastabang. Pierwszy, nawiązuje do powrotu do wioski po polowaniu, po zbiorach oraz w trakcie niesienia ciężkich produktów. Śpiew miał sprawić, że stawały się one lżejsze. Pasibutbut wykonywany był raz do roku. Pierwotnie
praktykowany przez łowców głów, później stał się formą modlitwy o bogate zbiory.
Tradycja łowiectwa głów (headhunting) była częścią niemal każdej kultury aborygeńskiej. Był to złożony ceremoniał, który obejmował śpiew przed (pisilaya) i po powrocie myśliwych (malastabang). Istnienie pieśni poświęconych tej czynności podkreśla jej
istotną rolę w życiu tych wspólnot. Mężczyzna, który nigdy nie brał udziału w łowach,
nie był darzony szacunkiem przez innych, nie dzielono się z nim mięsem i winem28.
Pisilaya nadawało magicznego znaczenia przedmiotom, którymi zabijano29. Za jej pomocą także przywoływano duchy zwierząt30. Jeszcze przed objęciem rządów na wyspie
przez Japonię malastabang był rytualną pieśnią sprawozdawczą z ważnych wydarzeń,
takich jak na przykład zakończona sukcesem wyprawa łowców głów. Ten typ śpiewu
był wyłącznie domeną mężczyzn, kobiety nie polowały. Malastabang był oznaką satysfakcji i dumy z ukończonego zadania. Na jego podstawie także identyfikowano klany
i ich pochodzenie. Zazwyczaj rozpoczynano zwrotem określającym imię kobiety, od
której wywodził się klan. Pozwalało to na przykład uniknąć małżeństwa w obrębie tego
samego klanu. Po przejęciu władzy na Tajwanie przez Kuomintang (1945 r.) zakazano praktyki łowiectwa głów. Wówczas malastabang stał się śpiewem mającym opiewać
męstwo i odwagę zasłużonych członków społeczności Bunun31. Wkrótce pasibutbut,
pisilaya czy malastabang staną się jedynym źródłem informacji o łowiectwie głów.
W pierwszej połowie XX wieku rozpoczęto badania bogatej spuścizny oralnej kultur autochtonicznych, jaką jest muzyka aborygenów. Było to trudne przedsięwzięcie,
bowiem czasy kolonizacji, polityki eksterminacji „dzikusów” oraz próba ucywilizowania ich poprzez narzucenie obcych kultur i języków doprowadziły do wyniszczania
rdzennej ludności i ich kultur, a zatem również części twórczości oralnej. W latach
26
27
28
29
30
31

Ibidem, s. 103.
Por. Lu Yu-Hsiu, op. cit.
Por. ibidem, ss. 132‒133.
S.A. Martin, Ethnohistorical Perspective of the Bunun: A Case of Study of Laipunuk, Taiwan, s. 145,
[on-line:] http://nccur.lib.nccu.edu.tw/bitstream/140.119/38946/12/92402212.pdf [20.06.2014].
Por. ibidem, ss. 74‒76.
Por. bidem.
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dwudziestych XX wieku, kilkoro japońskich badaczy, w tym między innymi Suzuki
Sakutaro, Ogawa Hisayoshi oraz Asai Erin, prowadziło pionierskie badania lingwistyczne w obszarze kultury i tradycji oralnej aborygenów. Prace tych badaczy mają
szczególną wartość. Ogawa i Asai zebrali 284 opowieści i legendy, które nagrali w rodzimych językach mówców oraz języku japońskim. Zbiór ten opublikowano w pracy
Tradycje i mity tajwańskich aborygenów, wydanej w 1935 roku w języku japońskim32.
Z Tradycji i mitów dowiadujemy się, że dla aborygenów
postrzeganie wszechświata było nierozerwalnie złączone z tabu, łowiectwem głów, polowaniem, religią [wierzeniami – dop. E. Ś.], uprawą [agriculture], codziennym życiem
towarzyskim, przepowiedniami ornitomancyjnymi, onejromancyjnymi, hydromancyjnymi, dotyczącymi zwierząt i roślin, omenami związanymi z roślinami, zwierzętami,
zjawiskami naturalnymi, ludzką działalnością, duchami i siłami niematerialnymi [ghost
and spirtis], zaklinaniem (zaklęciami i urokami), przekleństwami (klątwami)33.

Badania przeprowadzone przez Japończyków zapoczątkowały wieloletnią pracę
na rzecz zachowania dorobku rdzennych kultur i członków ich wspólnot. Do dziś jest
to ważnym przedmiotem badań tajwańskich naukowców.
Jeszcze innym medium tradycji i literatury oralnej rdzennych mieszkańców Tajwanu jest współczesna twórczość w postaci napisanej przez nich literatury. Odgrywa
ona rolę w rozstrzygnięciu od dawna podejmowanej próby zdefiniowania tożsamości
narodowej Tajwańczyków. W latach osiemdziesiątych XX wieku, kiedy po raz wtóry dyskutowano na ten temat, podkreślono znaczenie różnorodności etnicznej i lingwistycznej mieszkańców
wyspy. Świadomość narodowości w kraju wielokulturowym o różnorodnych
korzeniach i tradycjach
znajdowała swoje odbicie
w literaturze. Krokiem ku
rozstrzygnięciu problemu,
było uznanie literatury
aborygeńskiej (indigenous/aboriginal
literature)
jako literatury narodowej.
Wówczas włączono również dorobek piśmienniczy
Il. 2 Członek Yami opowiada o tradycji połowu ryb, budowy łodzi ludów Han (Hakka i Hooraz walkach plemion na Lanyu, Tajwan 2013 r., fot. E. Świętek.

32

33

Por. Tu Kuo-ch’ing, Aboriginal Literature in Taiwan [on-line:] http://www.eastasian.ucsb.edu/
projects/fswlc/tlsd/research/Journal03/foreword3e.html, [16.06.2014]; S. A. Martin, Ethnohistorical
Perspective…, s. 26.
Ibidem, ss. 26‒27.
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klo)34. Był to krok ku uznaniu oralnych i piśmienniczych tradycji różnych grup etnicznych pod wspólną nazwą literatury tajwańskiej.
Pod pojęciem literatury aborygeńskiej rozumie się ustną i pisaną literaturę aborygenów35. Łączy ona tradycję i twórczość ustną (myśli, mitologię, legendy, pieśni, opowieści i tym podobne) z pismem36. Literacka twórczość aborygeńskich pisarzy przyczyniła się do przedłużenia tradycji i wzmocnienia nadziei podtrzymania kultur tych
grup etnicznych za pomocą języka pisanego. Przykładem jest książka Tian Yale Ostatni
łowca (Last Hunter, 1987) oraz Syaman Rapongana Stary człowiek oceanu (Old Man of
the Ocean). Jeszcze innym przykładem są Czarne Skrzydła (Black Wings) Rapongana,
w których autor, odwołując się do tradycji oralnej i kultury grupy Yami, wplótł w treść
mity związane z oceanem i morskimi stworzeniami, opisujące istnienie członków Yami
w zależności od oceanu37. Taka twórczość jest formą pielęgnowania kultury w przystępny sposób. Zwraca to uwagę nie tylko na bogatą twórczość aborygenów, lecz również
na możliwość zapoznania się z nią; dzięki temu dostęp do tych treści dla nieautochtonicznej ludności stał się łatwiejszy. Na podstawie analizy badań Tu Kuoch’inga można
jednak uznać, że akceptacja kultury oralnej i spuścizny autochtonów jako narodowego
dorobku Tajwanu nie oznaczała w pełni zrozumienia ich treści.
Wyróżnił on trzy etapy kształtowania się literatury aborygeńskiej38. Pierwszym
było wyeksponowanie kultury oralnej, między innymi. dzięki badaniom Ogawy
i Asai. Drugi stanowiła literatura Japończyków i Chińczyków Han zamieszkujących
Tajwan pisana w ich językach. W tej twórczości znalazły się zarówno opowiadania,
powieści, jak i poezje. Ich tematyka była przede wszystkim poświęcona życiu i walce
aborygenów o byt i kulturę w obliczu japońskiej represji i polityki cywilizowania,
jak również w obliczu krwawego tłumienia przez Kuomintang w drugiej połowie
XX wieku. Teksty te miały jedną istotną wadę. Opisów dokonywano z perspektywy
ludności pochodzenia chińskiego i japońskiego, czyli z punktu widzenia najeźdźcy,
a nie ludności autochtonicznej. Taką postawę zdarzało się przyjmować również samym aborygeńskim pisarzom. Ostatni etap kształtowania się literatury aborygeńskiej datuje się na lata osiemdziesiąte i trwa on po dzień dzisiejszy39.
Literatura aborygeńska po 1980 roku tworzona jest przez rdzenną ludność w języku mandaryńskim. Znajomość języka chińskiego jest wynikiem polityki asymilacji językowej (1953 r.) i ideologicznej mniejszości etnicznych. Literatura ta jest
świadomym wyrazem głębokich uczuć wynikających z bolesnej historii i trudnych
doświadczeń aborygenów. Twórczość tego rodzaju porusza również aktualne problemy związane z dyskryminacją mniejszości oraz systematycznym zanikaniem tych
34
35
36
37
38
39

Por. Hasiu A-Chin, Contemporary Taiwanese Cultural Nationalism, London and New York, 2003, s. 110.
Por. Pu Chung-Chen, op. cit.
Por. ibidem.
Por. J. Fear-Segal, R. Tillett, Indigenous Bodies: Reviewing, Relocating, Reclaiming, New York 2013, ss. 171‒172.
Por. Tu Kuo-ch’ing, op. cit.
Por. ibidem.
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autochtonicznych grup, ich języków i kultur40. Jest to także próba uchwycenia znaczenia poczucia tożsamości i przynależności do społeczności aborygeńskich. Analiza
literatury aborygeńskiej przez Tu Kuoch’inga doprowadziła go do wniosku, że „aborygeńska kultura mająca odbicie w literaturze aborygeńskiej dobitnie dowodzi, że
tajwańska literatura jest różna od literatury chińskiej”41.
Tworzenie w chińskim języku przysporzyło pisarzom wielu trudności. Polegały one
głównie na przełożeniu logiki myślenia oraz kwiecistych deskryptywnych określeń językowych bogactwa natury Tajwanu. Tajwan słynie z różnorodnej flory i fauny, jest
wyspą otoczoną wodami Pacyfiku oraz Morzem Wschodniochińskim. Wielość określeń pochodzących z otaczającej rzeczywistości znalazła swoje odbicie w językach aborygenów. Przykładem jest grupa Yami (Tao) − ludność wyspy Lanyu, która od wieków
zajmuje się rybołówstwem42 i wytwarzaniem łodzi. Ich język jest bogaty w określenia
opisujące stan pogody i wód oceanu, gatunków ryb i tym podobnych. Podobnie w językach grup zamieszkujących leśne tereny górskie. Język chiński nie może oddać różnorodności bujnych tropików i zarazem złożoności metafor odwołujących się do natury,
które charakteryzują języki aborygenów43. Niektórzy zwracają uwagę na jeszcze inny
problemem związany z literaturą aborygeńską, którym jest zmiana pierwotnej roli pisarza. Autochton, wcielając się w rolę pisarza, przestaje być medium swojej społeczności.
Staje się informatorem oraz tłumaczem kultury i tradycji swojej grupy. Z tego powodu
zaczyna różnić się od pozostałych członków swojej społeczności44.
Pomimo tych lingwistycznych trudności, pisarzom takim jak Syaman Rapongan
(z grupy Tao), Walis Norgan (Atayal), Tian Yale (znany jako Tuobasi Tamapima, Bunin), Mo Naneng (Paiwan), Hu Defu (znany również jako Ale Lusolamen, Puyuma)
udawało się uchwycić sens myśli i ubrać w słowa kulturę, która dotychczas przekazywana była jedynie za pomocą słów. Twórczość kreowana w oparciu o tradycję
i literaturę ustną przedstawiała losy i doświadczenie ludności tubylczej. Jest próbą zobrazowania świadomości tożsamości i pochodzenia oraz poczucia przynależności do
rdzennej ludności (ang. native consciousness), jak również podkreśleniem problemu
utraty tej tożsamości i potrzeby odbudowania jej. Te kwestie zostały zaprezentowane
w książce Czarne Skrzydła Syaman Rapongana. Autor zilustrował w powieści politykę asymilacyjną prowadzącą do scalenia ludności autochtonicznej z Chińczykami
zamieszkującymi Tajwan. W jednym z fragmentów opisał nauczanie patriotyczne
dzieci Tao wyrażające się w agresywnym nastawieniu wobec Chińczyków-komuni40
41
42
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Por. ibidem.
Ibidem.
Por. Chiu Kuei-fen, Aboriginal literature and the Rise of the Taiwanese New Cultural/ Historical
Imaginary in Contemporary Taiwan, s. 10, EATS 2008, Fifth Conference of the European Association of Taiwan Studies. University of London, [on-line:] http://www.soas.ac.uk/taiwanstudies/eats/
eats2008/file43155.pdf [15.06.2014].
Wyspa leżąca na wschód od prowincji Taitung na Tajwanie.
Por. Chiu Kuei-fen, Cosmopolitanism and Indigenism, The Uses of Cultural Authenticity in an Age of
Flows, [w:] „New Literary History” 2013, Vol. 44, No.1, s. 171.
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stów. Dzieci Tao nie rozumiały wpajanej im postawy, o czym świadczy wypowiedź
jednego z chłopców: „Chińczyk zabije Chińczyka, to całkiem w porządku. Dlaczego
kłopotać nas pytaniem o zabijanie Chińczyków? Nie jesteśmy Chińczykami”. I dalej: „Jeśli zaatakujemy komunistycznego łajdaka, zabijemy komunistycznego łajdaka,
nasze dusze nie spoczną na naszych gwiazdach!”45. Fragment sugeruje, że polityka
asymilacyjna nie była przemyślana. Dzieci postrzegały konflikt pomiędzy komunistami a Kuomintangiem jako całkowicie obcy. Nie identyfikowały siebie z punktem
widzenia członka kultury chińskiej. Prace poświęcone kulturze oraz tradycji ustnej
i pisemnej pisane przez rdzennych mieszkańców Tajwanu niewątpliwie zwracają
uwagę na mnogość światopoglądów i jednocześnie na ich rozbieżność wynikającą
z poczucia przynależności do kultury. Jest to zatem pomocne źródło w rozwikłaniu
tych trudnych zagadnień.
Obecnie jest o wiele łatwiej pielęgnować tradycję i twórczość aborygeńską. Jest
ona podtrzymywana i rozpowszechniania także za pomocą mediów. Powstały słuchowiska radiowe, programy telewizyjne dostępne przy użyciu odbiorników i w Internecie. Do sprzedaży wprowadzono książki oraz nagrania pieśni i legend aborygeńskich.
W niektórych szkołach wprowadzono nauczanie w językach aborygeńskich. Działania na rzecz zachowania i ożywienia kultury autochtonów przebiegają dwutorowo.
Skierowane są zarówno do rdzennej ludności, jak i do wszystkich pozostałych mieszkańców wyspy. Nauczanie pierwszej grupy ma na celu zachowanie ich dziedzictwa
i zainteresowanie nim młodego pokolenia, jak również kształcenie świadomości ekologicznej46. Natomiast edukacja całego społeczeństwa ma na celu promocję tradycji
i kultury autochtonów oraz budowanie postawy tolerancji wobec nich. W ostatnich
latach także tajwański rząd zainteresował się sprawą ludności aborygeńskiej, otaczając
ich opieką w większym stopniu, niż dotychczas. W dużej mierze jest to efekt wieloletniej działalności mniejszości etnicznych na rzecz przeciwdziałania politycznej,
społecznej i kulturowej dyskryminacji aborygenów rozpoczętej w 1983 roku47. Świadomość powolnego zanikania rdzennych ludów, będącego wynikiem między innymi.
krwawego tłumienia demonstracji tej ludności przez Kuomintang w latach pięćdziesiątych, jak również nieustanne protesty w obronie praw aborygenów, zaowocowały
w ostatnich latach zwróceniem uwagi na ich trudną sytuację. W rezultacie przedsię45

46
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Fragment wybrała i przetłumaczyła na język angielski Irene Ying-Yu Chen. Por. eadem, Nation as
Home? A New Question from Taiwanese Aboriginal Literature, [w:] The Nation in Children’s Literature:
Nations of Childhood, red. K. Kelen, B. Sundmark, London 2013, s. 116.
Według Rady ds. Aborygenów rdzenna ludność zajmuje obszar ok. 260 000 ha (por. [on-line:]
http://www.apc.gov.tw/portal/docDetail.html?CID=B341F259626878AB&DID=0C3331F0E
BD318C225ADAA4E8206EBFC [19.09.2014]). Ostatnie informacje pokazują, że na terenach
zajmowanych przez niektóre społeczności aborygeńskie (np. Yami) bardzo trudno o podstawowe
działania ekologiczne, takie jak utrzymanie porządku, segregacja śmieci. Podstawowe prawa ogólnokrajowe w tej kwestii nie są przestrzegane. Niejednokrotnie tereny zajmowane przez rdzenne grupy etniczne uznawano za najbardziej zaniedbane i brudne. por. np. [on-line:] http://focustaiwan.
tw/search/201407300025.aspx?q=lanyu, [30.07.2014].
Por. Chiu Kuei-fen, Aboriginal literature…, op. cit., s. 5.
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wzięto politykę akceptacji i tolerancji wobec autochtonów. W 1999 roku podpisano dokument Nowego Partnerstwa Pomiędzy Rdzenną Ludnością a Rządem Tajwanu
(原住民族和台灣政府新的夥伴關係). Głównymi założeniami polityki partnerstwa były: uznanie suwerenności autochtonów, promocja ich autonomii, rewitalizacja
zamieszkałych przez nich terenów oraz zapewnienie ośmiu miejsc dla przedstawicieli
tych mniejszości w parlamencie. W 2002 roku powołano złożoną z przedstawicieli
rdzennych społeczności Radę ds. Aborygenów (Council of Aboriginal Affairs). Rada
jest złożoną instytucją, w skład której wchodzą wydziały Zdrowia i Opieki Społecznej, Edukacji i Kultury, Planowania, Gospodarki Przestrzennej. W 2005 roku powstał
pierwszy telewizyjny kanał prowadzony i poświęcony autochtonicznej kulturze i edukacji48 − Taiwan Indigenous Television (TITV). Niedługo potem, wprowadzono w życie
Podstawowe Prawa Rdzennej Ludności49. Podjęto działania mające na celu ochronę ich
kultury oraz wydano wiele aktów prawnych (2008), które między innymi zapewniały
prawo do własności intelektualnej i kulturowej aborygenów50. W tej kwestii ważną rolę
odgrywają instytucje takie, jak wspomniana powyżej Rada ds. Aborygenów. Jej członkowie starają się, by Podstawowe Prawa były przestrzegane, a także zachęcają rdzennych
mieszkańców do korzystania z pełni praw, jakie oferuje ten dokument.
Wszystkie te przedsięwzięcia mają na celu zachowanie języka, kultury i ludności aborygeńskiej przed całkowitym zanikiem. Do pewnego stopnia przynoszą one
pożądane rezultaty. Społeczeństwo nie-aborygeńskie ma żywą świadomość istnienia
wspólnot rdzennych mieszkańców oraz ich kultur. W rezultacie opisanych działań
podejmowanych przez instytucje rządowe i pozarządowe wśród tej części tajwańskiej
nacji faktycznie promowane jest dziedzictwo kulturowe autochtonów. Dzieje się to
również poprzez licznie organizowane festiwale, wystawy51, spotkania z autorami
książek, promocję turystyki obszarów zamieszkałych przez autochtonów. Co więcej,
działania na rzecz zachowania tradycji aborygenów są rozpatrywane z dużo szerszej
perspektywy. To znaczy, że również najznamienitsze ośrodki badawcze oraz organizacje pozarządowe szukają rozwiązań polepszenia złej sytuacji socjoekonomicznej tej
ludności52. Niestety zauważalny jest także negatywny wpływ polityki promocji kulturalnej aborygenów. Z jednej strony obserwujemy szerzenie wiedzy na temat dziedzic48
49

50
51

52

Por. S.A. Martin, Ethnohistorical Perspective..., ss. 74‒76.
Por. Awi Mona, op. cit., s. 100. Poprawiona wersja tego aktu prawnego z 2009 roku jest dostępna w Internecie, por. np. Council of Indigenous People, [on-line:] http://www.apc.gov.tw/portal/docDetail.html?CID=74DD1F415708044A&DID=3E651750B4006467D4B40DD3AC1D7378 [20.09.2014].
Por. J. Couderc, Study on Protection of Taiwan Indigenous People’s Rights, ss. 7‒8, [on-line:] http://www.
academia.edu/1570388/Study_on_Protection_of_Taiwan_Indigenous_Peoples_Rights, [14.06.2014].
Jedna z ostatnich wystaw poświęconych grupom etnicznym Tajwanu miała miejsce na przełomie
lipca i września 2014 w Muzeum Narodowym Tajwanu w Tajpej. Wystawa Rdzenna ludność Tajwanu została zorganizowana dzięki Radzie ds. Kultury (行政院文化建设委员会).
Przykładem jest międzynarodowa konferencja zorganizowana zaledwie kilka dni temu przez najlepszy badawczy ośrodek na wyspie, Akademia Sinica (中央研究院), przy współpracy m.in. ze wspomnianą Radą ds. Aborygenów. Konferencja Formosan Indigenous People: Contemporary Perspectives
odbyła się w dniach 15‒17 września 2014 w Tajpej.
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twa rdzennej ludności, w tym tradycji i literatury oralnej, z drugiej jednak te działania przedstawiają tę bogatą kulturę w kierunku poprzez jej radykalne uproszczenie,
banalizację i konsumpcjonizm, kierując uwagę potencjalnych zainteresowanych ku
powierzchownej znajomości plemiennych symboli (lecz nie ich znaczeń) oraz zakupowi suwenirów w postaci bransoletek czy tradycyjnego ubioru. To sprowadza do
lamusa najistotniejszą część spuścizny, jaką jest tradycja oralna tych grup etnicznych.
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Summary
Oral Tradition and Creation of Taiwanese
Indigenous People
The paper brings closer various cultures and history of Taiwanese indigenous people.
Due to the declination of indigenous traditions as a result of multi-colonization,
oral traditional and aboriginal literature are examines in the article. Legends, stories,
myths as well as song lyrics and styles of singing are described. Thus, an ethnographic
portrayal of tribal cultures is obtained by studying particular examples of aboriginal
oral tradition. The paper also presents development of aboriginal literature based on
oral tribal cultures, like Syaman Rapongan’s works. The work of some intellectuals in
the tribe helps to preserve and understand digenous cultures and their oral tradition.
In the paper is also considered the discourse of national identity.
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Własnym głosem: Rady Edukacyjne
jako część amerykańskiego
samorządu lokalnego
Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego

Wprowadzenie: amerykańska specyfika
System samorządu lokalnego w USA najlepiej daje się uchwycić w działaniu lokalnych komitetów branżowych. Ich członkowie są wybierani i kadencyjni. Istotna jest
tutaj przesłanka jacksońskiej demokracji, zgodnie z którą obywatele powinni tworzyć nie tylko ciała przedstawicielskie w lokalnych samorządach, ale także wybierać
spośród siebie organy wykonawcze. Zgodnie z tym modelem ważniejsze od profesjonalnego wykształcenia policyjnego jest zaufanie, jakim cieszy się szeryf w swojej
społeczności. Sprawy sądowe powinny być rozstrzygane wspólnie przez specjalistę
w prawie, sędziego oraz reprezentantów mieszkańców, którzy mają zdecydować czy
podejrzany jest winny zarzucanych mu czynów.
Nie powinno więc dziwić, że także w sferze szkolnictwa inicjatywa znajduje się po
stronie mieszkańców, a zasada pomocniczości oraz uznawania kompetencji społeczności lokalnej w decyzjach o środkach zapewnienia odpowiedniej edukacji pozostawała na poziomie lokalnym. Ponad półtora wieku temu Alexis de Tocqueville pisał:
Niezależnie od wieku, pozycji i poziomu umysłowego Amerykanie nieustannie się stowarzyszają […]. W ten właśnie sposób zakłada się w Ameryce szpitale, więzienia, szkoły […].
Wszędzie tam, gdzie na czele jakiegoś przedsięwzięcia ujrzycie we Francji rząd, a w Anglii
wielkiego pana, w Stanach Zjednoczonych spodziewajcie się ujrzeć stowarzyszenie1.

W tradycyjnym systemie, zapoczątkowanym przez decyzję zgromadzenia Kolonii
Massachusetts Bay z 1647 roku, każde miasto miało obowiązek założenia szkoły. Władzę nad nią początkowo pełniło zgromadzenie mieszkańców, później wybrani pełnomocnicy, wreszcie zaś komitety – i to one odpowiadały za zatrudnienie dyrektora szkoły, przeznaczenie na nią budynku i decydowanie we wszystkich sprawach dotyczących

1

A. Tocqueville, O demokracji w Ameryce, tłum. B. Janicka i M. Król, Warszawa 2005, s. 488.
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szkolnictwa w mieście. Do początku XIX wieku komitety uniezależniły się od reszty
samorządu miejskiego, zaś cały stan pokryła siatka szkolnych komitetów2.
Stopniowo system ten upowszechnił się w całym kraju, powstały też komitety/
rady stanowe. Oczywiście współczesna kondycja szkolnictwa publicznego w USA
nie jest najlepsza, niemniej jednak system demokratycznego nadzoru, sięgający
wstecz wiele lat przed wprowadzeniem powszechnego obowiązku edukacyjnego,
pozostaje jego siłą3.
Rady Edukacyjne dzisiaj
Mieszkańcy, którym leżała na sercu sprawa wykształcenia młodzieży, dysponowali
środkami z lokalnych podatków przeznaczanych na edukację, ustalali program szkolny w danym dystrykcie edukacyjnym, mianowali kuratora oświaty (superintendent)
na podlegającym im terytorium. Poza wielkimi miastami, do dzisiaj większość członków tych organów – zwanych school boards, boards of education, school comittees, school
directors, albo trustees4 – nie pobiera wynagrodzenia.
Obecnie na terenie USA istnieje 13 809 school districts5. Ze względów finansowych i kontrolnych działają one w granicach stanowego ustawodawstwa edukacyjnego i to stan, jako źródło legitymacji, udziela ważności decyzjom stanowych i lokalnych (głównie miejskich) Rad Edukacyjnych. Od lat sześćdziesiątych pewna część
kompetencji w zakresie inicjatyw edukacyjnych leży też w rękach federalnego Departamentu Edukacji – nie uszczupliło to jednak zakresu władzy Rad Edukacyjnych.
Do głównych kompetencji Rad Edukacyjnych należy dzisiaj:
• zatrudnienie kuratora oświaty na danym terytorium i ustalenie zasad zatrudnienia pozostałych pracowników szkolnictwa;
• przyjmowanie polityki edukacyjnej i nadzór nad jej implementacją;
• ustalanie głównych kierunków programu nauczania i jego przyjmowanie;
• wybór priorytetów budżetowych, ustalanie kształtu budżetu i rozwiązywanie
problemów z budynkami szkolnymi;
2
3

4

5

National School Boards Association, Frequently Asked Questions, NSBA webpage, [on-line:]
http://www.nsba.org/About/Frequently-Asked-Questions.html [21.06.2013].
Niektórzy, zauważając spadające zainteresowanie zaangażowaniem w sprawy publiczne w ogólności,
a w edukację w szczególności, dochodzą do mniej więcej takiej konkluzji: „Nasi pozbawieni wykształcenia i zdolności czytania przodkowie dużo bardziej szanowali edukację niż ich potomkowie,
którzy zdobyli więcej dyplomów ukończenia szkoły średniej niż którekolwiek z poprzednich pokoleń”. L. Botstein, Jefferson’s Children. Education and the Promise of American Culture, New York et al.
1997, s.52. Tłumaczenia z angielskiego własne.
Zróżnicowanie nazw jest odbiciem wielkiego rozdrobnienia i różnych, lokalnych tradycji edukacyjnych, National School Boards Association, op. cit.. Dla ułatwienia będę posługiwać się polskim
określeniem „Rada Edukacyjna”.
F. M. Hess, O. Meeks, School Boards Circa 2010. Governance in the Accountability Era, National
School Boards Association, Thomas B. Fordham Institute, Iowa School Boards Foundation, s. 4,
[on-line:]
http://www.nsba.org/Board-Leadership/Surveys/School-Boards-Circa-2010/SchoolBoards-Circa-2010-Governance-in-the-Accountability-Era.pdf [11.10.2013].
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• przyjmowanie układów zbiorowych6.
Dodatkowo, stanowe Rady Edukacyjne zazwyczaj nominowały stanowego komisarza do spraw edukacji, a często również urzędników, z którymi będzie pracować.
Warto wiedzieć, że w przypadku zachodnich stanów początkowo stanowe Rady Edukacyjne nie pochodziły z demokratycznych wyborów, na przykład Kolorado pierwsze
wybory członków Rady przeprowadziło w 1950 roku7.
Ten największy demokratycznie zarządzany mikrokosmos edukacyjny obejmuje
obecnie 52 miliony dzieci i młodzieży w publicznych szkołach tak zwanego systemu k-12
(odpowiadającego polskiej edukacji między podstawówką a końcem szkoły średniej,
przesuniętemu o rok do przodu) oraz zatrudnienie ponad 6 mln pracowników8. Boards of
Education rozporządzają sumą 600 miliardów dolarów rocznie, uzyskaną z trzech źródeł:
podatków lokalnych, subwencji stanowych oraz federalnej pomocy materialnej9.
Demokratyczność działania Rad Edukacyjnych przejawia się w otwartych posiedzeniach, w których może wziąć udział każdy mieszkaniec. Tym samym stanowi to kolejny
szczebel zaangażowania, głównie rodziców i starszych obywateli, w sprawy o kluczowym
znaczeniu dla przyszłości lokalnej społeczności. Jak PTA na poziomie szkoły, tak Rada
Edukacyjna na poziomie dystryktu pozwala obywatelom wpływać na to, czego i jak będą
uczyć się dzieci ich i ich sąsiadów. Ale jeszcze większe znaczenie ma cała sfera nieformalnej
działalności Rady Edukacyjnej, od spotkań mieszkańców miasteczek przez ankiety czy
strony internetowe, aż po grupy badawcze do rozwiązania konkretnych problemów10.
Czterej sąsiedzi
Inicjatywa Federalna

System federalnej inicjatywy w zakresie edukacji został wprowadzony przez Elementary and Secondary Education Act (ESEA) z 1965 roku dla szkół w których znaczący
odsetek dzieci pochodzi z rodzin o niskich dochodach11. Od tego czasu inicjatywa
6
7
8
9

10
11

National School Boards Association, op. cit.
Colorado Department of Education, Brief History of the State Department of Education in Colorado
[on-line:] http://www.cde.state.co.us/cdeedserv/historycde.htm, [11.10.2013].
F. M. Hess, O. Meeks, School Boards Circa 2010…, op. cit., s. 12.
Budżet stanowy i wspólnoty lokalne stanowią obecnie źródło około 90% wydatków szkół w USA. Por.
P. A. Graham, Schooling America. How the Public Schools Meet the Nation’s Changing Needs, Oxford
and New York 2005, s. 183. Około 48% to środki stanowe, uzyskiwane z podatków i czasami loterii
– te środki rozdysponowywane są w zależności od kosztu wykształcenia w przeliczeniu na studenta
w wyposzczególnych szkołach, 43% zaś pochodzi z podatków lokalnych, głównie od nieruchomości.
Pozostałe 9% pochodzi z budżetu federalnego, zarówno w formie wsparcia z Title I (Pomoc materialna udzielana studentom z biedniejszych rodzin) oraz grantów dla osób niepełnosprawnych (IDEA
grants). Ostatnio Rady Edukacyjne mogą aplikować o czasowe granty udzielane najlepszym programom ulepszenia lokalnej edukacji. Por. National School Boards Association, op. cit.
Por. ibidem.
Była to pierwsza i do dzisiaj najważniejsza federalna regulacja w zakresie edukacji. Cała ustawa
wchodziła w skład pakietu Wojny z Biedą, uruchomionego przez prezydenta Johnsona. Pozostałe
rozdziały zapewniały dotację na biblioteki, darmowe podręczniki czy granty na badania, wspar-
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rządu USA w coraz większym stopniu próbuje ograniczyć lokalne zróżnicowanie
na rzecz zapewnienia równych szans dostępu do szkół czy wyrównywania ogromnych różnic w wynikach osiąganych przez dzieci o różnym pochodzeniu społecznym
(istotnymi zmiennymi są kolor skóry oraz dochody rodziców).
Jak pisze najmłodszy w historii prezydent amerykańskiego college:
Ostatnią ironią jest fakt, że w krajem w którym tak zwana elita ma dostęp do największych
możliwości edukacyjnych są Stany Zjednoczone, ponieważ w najlepszych wypadkach ich
system uniwersytecki jest stworzony by przyjąć i rozwijać uzdolnione, ambitne jednostki.
Ale jednocześnie przygotowujemy studentów do studiów wyższych mniej efektywnie niż
kraje z gorszymi systemami szkolnictwa wyższego. W imię uczciwości, równego dostępu
i demokracji, kończymy oszukując większość obywateli. Szkoła średnia zawodzi wszystkich.
Obecny system, ze swoimi konsekwencjami, jest żywą parodią demokracji w edukacji12.

Administracja wszelkiego typu lubi zbierać dane, dlatego nie dziwi, że członkowie
Rad Edukacyjnych często narzekają na kolejne biurokratyczne wymogi. Ta sama retoryka, która skutecznie domaga się rosnącej kontrolowalności (accountability) tego, co
się dzieje na uczelniach, dotyczy także niższych poziomów edukacji. Obydwa poziomy
raportują rządowi federalnemu w związku z ustawodawstwem lat sześćdziesiątych (kiedy to wszystkie uczelnie, które chciały, by ich studenci mogli skorzystać z federalnej
pomocy materialnej, musiały zacząć składać szczegółowe raporty o tym, co się dzieje
ze studentami, gdy już zostaną przyjęci). Uczelnie jednak, zwłaszcza publiczne, dużo
bardziej zależały od władz stanowych; tymczasem szkoły przede wszystkim podlegają
kontroli ze strony bezpośrednich przedstawicieli obywateli13. Z tego powodu amerykańskie szkoły są już teraz najbardziej kontrolowalnymi na świecie, bo podlegają aparatowi niemal 90 tysięcy obywateli zatroskanych o los lokalnych szkół14.
Nadzór stanowy

Ale nie tylko władza federalna ma ambicje wejścia w tradycyjnie lokalną i demokratyczną sferę zarządu szkołami. Problemy edukacyjne spowodowały, że chociaż Rady
Edukacyjne są nadal wybieralne w wyborach, to stanowisko stanowego kuratora oświaty/komisarza do spraw edukacji pozostało wybieralne już tylko w 12 stanach15. Na

12
13

14
15

cie stanowych wydziałów edukacji, szkolnictwo dwujęzyczne lub pomoc dla dzieci ze specjalnymi
potrzebami. Program trwa do dzisiaj, odnawiany przez prezydentów Clintona, Busha (słynny No
Child Left Behind Act z 2001 r.) czy obecnie Obamę. Por. Elementary and Secondary Education Act,
[on-line:] http://en.wikipedia.org/wiki/Elementary_and_Secondary_Education_Act [20.09.2014].
L. Botstein, Jefferson’s Children…, op. cit., s. 91.
Zresztą jak pokazują badania, Rady Edukacyjne są o wiele bardziej reprezentatywne dla społeczności lokalnych niż kolegialne ciała stanowe dla stanu czy federalne dla kraju; wyróżnia ich też wysoki
poziom wykształcenia, choć najczęściej nie związanego bezpośrednio z pedagogiką, National School
Boards Association, op. cit.
C. B. Berry, W. G. Howell, Democratic Accountability in Public Education, [w:] Besieged: School
Boards and the Future of Education Politics, red. W. G. Howell, Washington, D.C. 2005, s. 168.
State education agency, [on-line:] http://en.wikipedia.org/wiki/State_education_agency [20.09.2014].
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poziomie dystryktów Rady Edukacyjne w większości same wybierają kuratorów, często
spośród swojego składu – w takim wypadku wybrany członek traci prawo głosu.
Od lat osiemdziesiątych inicjatywa federalna zaczęła ustępować regulacjom stanowym16, czemu sprzyjały rządy republikanów i pasywne stanowisko administracji
Clintona. W Stanach Zjednoczonych nie istnieją odpowiedniki „minimów ministerialnych” dla wyższej edukacji czy „podstawy programowej” dla niższych szczebli. Stanowe boards of education mają autonomię w określaniu programu studiów w szkołach
publicznych. Dzięki temu na przykład przewaga konserwatystów w odpowiednim organie w Kansas pozwoliła wprowadzić w 2005 roku wymóg nauczania uczniów szkół
wyższych o teorii zarówno ewolucji, jak i inteligentnego projektu17. Wymóg ten został
zniesiony w 2006 roku po nowych wyborach do rady edukacyjnej18.
Dobrym przykładem na siłę lokalnego zarządu nad edukacją jest proces wprowadzania standardów edukacyjnych, rozpoczęty w latach dziewięćdziesiątych. Rewolucyjny charakter tej zmiany idzie w parze z jej lokalnym charakterem: school boards
w dystrykcie lub w całym stanie zaczęły od tego czasu wymagać od uczniów uzyskania przyzwoitego poziomu wyników porównywanych z ustalonymi standardami,
aby mogli przejść z klasy do klasy. Większość z testów wprowadzonych na zakończenie danego etapu edukacji jest niezbyt wymagająca, mimo to w wielu dystryktach
wprowadzenie standardów zwiększyło ilość uczniów opuszczających szkołę. W latach
dziewięćdziesiątych standardy miały objąć wszystkich uczniów, a nie tylko tych z najlepszymi perspektywami – z drugiej zaś strony studenci z Kentucky wcale nie musieli
uczyć się tego samego co w Georgii. Lokalna specyfika może również wpływać na
konkretne oczekiwania wobec stanu wiedzy uczniów19.
Nadzór burmistrza

Natomiast w wielu dużych miastach, gdzie generalnie wyniki edukacyjne są gorzej
niż złe, wielu burmistrzom udało się przekonać władze stanowe do przekazania im
16

17

18
19

Niektórzy widzą w tym jednak raczej świadectwo bezsilności państwa we wprowadzaniu koniecznych zmian niż pomocniczości ze strony rządu centralnego. „Dziesięć lat polemik przeciwko amerykańskim szkołom zakończyło się przekonaniem, że być może rząd federalny powinien zostawić
szkoły i że demokratyczny sen o lepszym i bardziej rozbudowanym szkolnictwie dla wszystkich
obywateli jest nie tylko niepraktyczny, ale po prostu niemożliwy do realizacji. Pospolite ruszenie
z 1983 r., wywołane przez świadomość że nasze szkoły są bardzo przeciętne zakończyło się totalną
rejteradą, którą uzasadniała wiara że wojna o poprawę edukacji w naszej demokracji nie należy do
kompetencji rządu federalnego i nie jest w pierwszej kolejności sprawą narodową. Nawet na poziomie lokalnym uważa się ją za raczej przegraną sprawę, bezsensowną i marnującą czas i pieniądze.
Mądrość ludowa mówi, że istnieją ci, którzy mogą się uczyć i skorzystać z edukacji. Oni znajdą
sposób by to zrobić, nic zaś nie pomoże tym, którzy tego nie potrafią”. L. Botstein, op. cit., s. 51.
Por. P. Slevin, Kansas Education Board First to Back ‘Intelligent Design’. „Washington Post”,
09.11.2005, [on-line:] http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2005/11/08/
AR2005110801211.html [11.10.2013].
Warto pamiętać, że w słynnej sprawie Brown vs. Board of Education (1954) chodziło o tę samą Radę
Edukacyjną z Topeka, Kansas.
Por. P. A. Graham, op. cit., ss. 184−187.
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kompetencji w zakresie edukacji; wybierany w powszechnych wyborach burmistrz
mianuje członków miejskiej Rady Edukacyjnej (czasami wspólnie z Radą Miasta lub
gubernatorem stanu), którzy wybierają kuratora. Taki system funkcjonuje już przynajmniej w 10 dużych miastach USA20, między innymi w Bostonie, Nowym Jorku
czy Chicago, i pierwsze wyniki wskazują na minimalną poprawę osiągnięć naukowych uczniów21. Ten rodzaj zarządu ma być bardziej efektywny i profesjonalny, jednak z pewnością odbiera lokalnym społecznościom ważny element demokratycznego
samorządu i z tego powodu nie rozprzestrzenia się poza metropoliami22.
Inicjatywa prywatna

Nie wszyscy jednak uważają nadzór sprawowany przez Rady Edukacyjne za najlepsze
rozwiązanie. Próbą wyrwania się spod ich kurateli jest zapoczątkowane w latach osiemdziesiątych zakładanie publicznych charter schools – społecznych szkół finansowanych
z pieniędzy publicznych (uczniowie nie płacą czesnego), mających realizować program
określony w porozumieniu pomiędzy administracją a władzami szkoły (wchodzą w ich
skład rodzice, nauczyciele i lokalni aktywiści) dotyczącym osiągania jakiś celów edukacyjnych. Drugą inicjatywą są tak zwane bony edukacyjne (vouchers), na mocy których
państwo dofinansowuje naukę dziecka w szkole prywatnej, głównie po to, by wyrównać szanse pomiędzy biedniejszymi a bogatszymi, przy założeniu, że prywatne szkoły
są lepsze23. Jak dotąd nie pojawiły się jednoznaczne dane pozwalające określić, czy instytucje zwolnione z części biurokratycznej kontroli państwa i wpływu lokalnych oraz
stanowych Rad Edukacyjnych produkują lepsze wyniki swoich uczniów24.
Kontrowersje
Decentralizacja zarządu nad szkołami bardzo długo utrudniała przeprowadzanie poważnych badań dotyczących tego, czego uczą się dzieci w szkołach w USA i jak im
idzie. Warto jednak pamiętać, że akurat w Stanach Zjednoczonych oczekiwania spo20
21

22

23

24

Pierwszym miastem, które przeszło na system burmistrzowski, było Jackson w stanie Missisipi
w latach pięćdziesiątych. Kolejne miasta zaczęły dołączać od ostatniej dekady XX w.
T. Favro, US mayors are divided about merits of controlling schools, „ Education Section of CityMayors.
com webpage”, 02.02.2007, [on-line:] http://www.citymayors.com/education/usa_schoolboards.html,
[11.10.2013].
„Gdyby rząd we wszystkim zastąpił stowarzyszenia, moralność i poziom umysłowy demokratycznego
społeczeństwa narażone zostałyby na nie mniejsze ryzyko niż jego handel i przemysł”. A. Tocqueville,
op. cit., s. 490.
Dyskusję o charter schools i vouchers można znaleźć np. w: R. D. Putnam, Samotna gra w kręgle.
Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, tłum. P. Sadura, S. Szymański,
Warszawa 2008, s. 499, P. A. Graham, op. cit., ss. 178−179.
National Association of School Boards to organizacja założona w 1940 r. by łączyć niemal 90 000
członków Rad Edukacyjnych (zrzeszanych w oddziałach stanowych), by wspierać stanowe Rady
Edukacyjne w ulepszaniu publicznej edukacji i lokalnego systemu zarządu nad edukacją poprzez
Rady. Na ich stronie internetowej widnieje informacja, że większość charter schools radzi sobie tak
samo dobrze albo gorzej niż tradycyjne szkoły publiczne. Por. National School Boards Association...
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łeczne wobec szkół, zwłaszcza publicznych, były historycznie zmienne, a właściwie
jedyną cechą wspólną okresu do lat osiemdziesiątych zeszłego stulecia było oczekiwanie od dzieci najpierw uzyskania pożądanych cech (cnót dobrego obywatela), a dopiero w drugiej kolejności wiedzy, często podstawowej25. Oczywiście, wynikało to
w dużej mierze z potrzeby asymilacji kulturalnej kolejnych pokoleń dzieci imigrantów, później włączenia ich w system społeczny, tak by nie uważali państwa za swojego
przeciwnika, a w końcu zapewnienie dostępu do edukacji na równych prawach tym
wszystkich, którym odmawiano tego prawa, zwłaszcza zaś Afroamerykanom.
W tym ostatnim przypadku można wyraźnie dostrzec zarówno blaski, jak i cienie lokalnego zarządu nad edukacją. Krótko mówiąc: jaka społeczność, takie szkoły
(a jak wiadomo, edukacja stanowiła główną siłę mobilności społecznej). Progresywne, liberalne rady szkolne mogły wspierać integrację społeczną, o wiele lat wyprzedzając zmiany mające później objąć cały kraj. Ale z drugiej strony uprzedzenia rasowe, obiekcje wobec imigrantów czy silne przekonania religijne zmieniały sytuację
w wielu rejonach powojennych Stanów Zjednoczonych w stan edukacyjnej i domowej zimnej wojny. Słynna i brzemienna w skutki sprawa, którą Sąd Najwyższy rozstrzygnął w 1954 roku, dając prawne podstawy do wymuszania desegregacji rasowej
w szkołach, zwłaszcza na południu, miała za strony Brown vs. Board of Education.
Demokratyczny ideał kształcenia
Duży stopień autonomii lokalnej w zakresie edukacji był historycznie powiązany
z koncepcją edukacyjną, która dominowała w Stanach Zjednoczonych: jeżeli szkoły
nie istniały przede wszystkim po to, by produkować przyszłych naukowców, ale po
to, by kształcić raczej obywateli identyfikujących się ze swoim krajem, w którym najczęściej nie mieli długiej czy wspaniałej przeszłości, to zasada pomocniczości ma sens.
Cele edukacji od początku były więc ustanawiane demokratycznie, czego najlepszym
przykładem jest drugi poziom szkolnictwa, który w Ameryce pozostał powszechny:
Amerykańska szkoła średnia jest wyjątkowym ale logicznym wynikiem demokratycznego
ideału szkoły powszechnej. […] Tylko nieliczne spośród szkół średnich w innych krajach
pozostawiają otwartą furtkę do wyższego kształcenia na poziomie uniwersyteckim26.
25

26

Wcześniej oczekiwano wybitnych osiągnięć, pozwalających dostać się do selektywnych colleges, jedynie od wybranych, najbardziej uzdolnionych i zazwyczaj legitymujących się najlepszym pochodzeniem społecznym dzieci – ale nawet taka ograniczająca polityka wspierania rozwoju naukowego
nie była powszechna. Dopiero seria raportów opublikowanych na początku lat osiemdziesiątych,
z których najważniejszym pozostaje A Nation at Risk, postawiła za cel edukacyjny „doskonałość dla
wszystkich”, którą zdefiniowano w coraz bardziej kwantyfikowalnych parametrach. Por.: „Przez całą
amerykańską historię nasze demokratyczne społeczeństwo wymagało od swoich obywateli posiadania zarówno cnoty, jak i wiedzy, zasadniczo w tej kolejności. Entuzjazm dla Nation at Risk odwrócił
te priorytety, głównie dlatego, że wielu Amerykanów obawiało się, że nasza gospodarka przegrywa
z innymi, które są budowane przez obywateli o lepszych wynikach w nauce. Uważali, że rozwiązanie
leży w lepszym szkolnictwie”. P. A. Graham, op. cit., s. 161.
L. Botstein, op. cit., s. 87.
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W opisach celów Rad Edukacyjnych pojawia się regularnie określenie excellence,
ale według badań 87% członków Rad Edukacyjnych uważa obecne kryteria pożądanego osiągnięcia edukacyjnego (wynik na standaryzowanym teście) za zbyt wąskie27.
Ostatecznie, czy same wyniki w nauce są wystarczającym celem dla amerykańskich
szkół służących naszej demokracji, czy też musimy uwzględnić wyobraźnię, uczciwość,
współpracę w grupie, zaangażowanie obywatelskie i fair play28.

Społeczności lokalne, które są odpowiedzialne za wtórną socjalizację młodych
obywateli, znacząco różnią się pomiędzy sobą i Stany Zjednoczone nie są tutaj wyjątkiem. Ale wyjątkowe jest ich przywiązanie do demokracji, które bardzo długo było
silniejsze od potrzeby zwycięstwa w międzynarodowej rywalizacji w wynikach osiąganych przez uczniów. Amerykańska szkoła i uczelnia bardzo długo miała dawać
raczej obycie niż wiedzę, szlify raczej zaangażowanego obywatela niż uczonego, raczej
przedsiębiorcy niż pracownika.
Ta sama demokratyczna siła, która wspierała szerszy rozwój obywateli, od lat
osiemdziesiątych zaczęła działać w odwrotną stronę – ponieważ silnie zakorzenione
jest też przekonanie, wyrażone przez Lincolna cytującego Ewangelię Marka, że „dom
podzielony nie może trwać”. Kiedy amerykańskie uczelnie po wojnie stawały się
obiektem zazdrości całego świata, otwierając się na studentów i wykładowców różnego pochodzenia, szybko stało się jasne, że mimo najlepszych wysiłków pewne grupy
nadal korzystały z przewagi zbudowanej przez lata dyskryminacji. Wprowadzenie
akcji afirmatywnej, która wymogła na wielu uczelniach przyjmowanie określonych
proporcji reprezentantów mniejszości do grona studentów i pracowników przyniosło
ze sobą oczywiste skądinąd pytania o negatywną stronę dyskryminacji pozytywnej29.
Długoterminowym rozwiązaniem może być tylko wyrównanie szans uczniów
z różnych środowisk na drodze do ukończenia obowiązkowej edukacji, tak by mogli
oni konkurować o pracę lub dostęp do najlepszych uczelni na bardziej sprawiedliwych zasadach. Nikt poza administracją federalną nie jest w stanie zagwarantować
koordynacji wysiłków poszczególnych stanów i społeczności lokalnych – tym samym
edukacja przestała być sprawą wspólnoty, która przygotowuje swoich przyszłych
członków, a stała się sprawą narodu, który nie wywiązuje się z obietnicy równego
traktowania wszystkich swoich członków. Warto jednak pamiętać, że bez oddolnego
poparcia żadne ogólne inicjatywy nieoparte na przemocy nie mogą liczyć na sukces;
nie inaczej rzecz się ma ze szkolnictwem.
27

28
29

Por. F. M. Hess, O. Meeks, School Boards Circa 2010…, op. cit., s. 77. Ale warto pamiętać, że:
„standaryzowane testy pozostają lepszymi wskaźnikami przyszłego sukcesu akademickiego niż oceny czy miejsce w klasie pod względem średniej (class rank)”. J. O. Freedman, Liberal Education and
the Public Interest, Iowa 2003, s. 40.
P. A. Graham, op. cit., s. 200.
Listę wątpliwych moralnie polityk różnych uczelni, inspirowanych przez działania na rzecz większej
sprawiedliwości społecznej na uczelniach, można znaleźć w kontrowersyjnej książce: D. D’Souza,
Illiberal Education. The Politics of Race and Sex on Campus. New York 1992.
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Stan szkolnictwa w USA pozostawia wiele do życzenia. Opanowani ideą równości
szans i mobilności społecznej wynikającej z edukacji, „obywatele Stanów Zjednoczonych
są bardziej od Europejczyków skłonni do sprzyjania większym wydatkom na edukację”30.
Wierząc w system szkół powszechnych, niesegregujących uczniów na początkowym etapie stosownie do ich zdolności na ścieżkę zawodową oraz elitarną, Amerykanie ciągle popierają różnego rodzaju inicjatywy edukacyjne mające poprawić dostępność edukacji dla wszystkich oraz osiągane wyniki. Dysponentami tych pieniędzy są
zawsze Rady Edukacyjne – na poziomie stanu, miasta, dystryktu czy szkoły.
Zakończenie
Być może Rady Edukacyjne jako system samorządu branżowego nie mają tak wielkiego wpływu na wyniki swoich uczniów, jaki chciałyby mieć, niemniej jednak zapoczątkowana w latach osiemdziesiątych krytyka publicznego szkolnictwa w USA była
trochę przesadzona.
Szkoły średnie nie zawodzą dlatego że nauczyciele albo uczniowie są źli. Żadna ilość testów ani narzucenie ogólnokrajowych standardów nie zmieni tego stanu rzeczy. Szkoły
średnie nie zawodzą dlatego, że nie pozostaliśmy wierni dawnym tradycjom, i wystarczyłoby tylko cofnąć wskazówki zegara, żeby wróciły do formy. Jak słusznie zauważają
obrońcy naszych szkół, biorąc pod uwagę ogromne zmiany, niesamowite jest jak dobry
okazał się nasz system szkolnictwa. Ale szkoły średnie z pewnością nie wykonują pracy,
którą powinny, a przyczyny tego faktu mało mają wspólnego z polityką31.

Badania wykazały, że Indeks Kapitału Społecznego (dotyczący stanów) wysoko
koreluje z indeksem jakości życia dzieci Kids Count oraz wynikami testów standaryzowanych ogólnokrajowych testów NAEP, SAT oraz odsetkiem młodzieży kontynuującej naukę po szkole średniej32. Badania wykazują też, że dystrykty z dobrymi
wynikami są też lepiej zarządzane, Rady Edukacyjne bardziej angażują społeczności
lokalne w swoje działania i tworzą bardziej sprzyjające środowisko dla nauczycieli33.
Być może więc przyczyny słabych wyników szkół nie biorą się z nieskutecznego
demokratycznego zarządu, ale z problemów multikulturowego społeczeństwa późnego kapitalizmu. Dzieci w szkołach na przedmieściach radzą sobie całkiem dobrze,
ogólnokrajowe słabe wyniki są najczęściej pochodną krytycznej sytuacji w przepełnionych szkołach publicznych w wielkich miastach.
Warto też pamiętać, że zapoczątkowane po II wojnie światowej procesy suburbanizacji w USA doprowadziły do opuszczenia coraz mniej bezpiecznych centrów miast
30
31
32
33

Lipset S. M., Wyjątkowość amerykańska – broń obosieczna, tłum. B. Piasecki, Warszawa 2008, s. 120.
L. Botstein, op. cit., s. 92.
Putnam R. D., Samotna gra w kręgle..., op. cit., s. 485–491.
Por. Lighthouse Study, School Boards and Student Achievement, Iowa School Board Compass,
09.2000, [on-line:] http://www.ia-sb.org/WorkArea/showcontent.aspx?id=570, [11.10.2013].
Iowa Association of School Boards, IASB Research Shows School Boards Make a Difference in Student
Achievement, [on-line] http://www.ia-sb.org/StudentAchievement.aspx?id=436, [11.10.2013].
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przez przedstawicieli klasy średniej, czyniąc w dłuższej perspektywie ze szkół miejskich
najsłabsze ogniwo narodowego systemu edukacji34. To właśnie tam – w centrum biedy
i wykluczenia społecznego – skupiają się wysiłki członków Rad Edukacyjnych.
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Summary
Own voice: school boards as a part of american
participatory democracy
The article examines school boards (also known as boards of education) in the United States as part of participatory democracy. Citizens in over 13.000 school districts
have real authority over schools at K-12 level. This historically main body responsible now for over 52 million children is a great example for how voluntary, unpaid
responsibility is taken by the people themselves.
The latter part discusses federal, state and governor-level interventions in compulsory education as well as private initiative (e.g. charter schools). All of them aim
at limiting the role of school boards which are charged ineffective mode of governance. However, broader social processes may be at least partially responsible for
deterioration of measurable learning outcomes by pupils in some districts.
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Przysłowie – więcej niż słowa:
proverbium we wczesnej edukacji
dziecka
Wydział Filologiczny Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji
Narodowej w Krakowie
“Rzekły sowy roztropne:
– Mamy wiele dowodów,
Że naprawdę przysłowia
Są mądrością narodów!”1
B. Brzeziński

Przysłowie to szczególny środek wyrazu, używany zamiast „zwykłych słów”. Nazwa
„przysłowie” używana od połowy XVII wieku odpowiada łacińskiemu proverbium: pro
(„zamiast”) + verbum („słowo”)2. Etymologia nazwy wskazuje zatem na pewną „nie(do)słowność”, szyfr, znaczeniowy kamuflaż – alegoryczność. Dawniejsi paremiolodzy,
właśnie ze względu na tę cechę, przysłowia określali mianem przypowieści, podobnie
jak bajki, co było nie dość precyzyjne3 ze względu na zróżnicowanie tych dwóch form.
Zarówno przysłowia, jak i bajki są stale obecne na wczesnych etapach edukacji
w polskiej oświacie – w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym (klasy I−III), co
świadczy o ich znaczącej wartości dydaktycznej i wychowawczej. Przysłowia, zakorzenione w kulturze, funkcjonujące głównie w potocznym obiegu, wymagają szczególnej kultywacji i kontynuacji ich użytkowania.
Ogólna charakterystyka przysłowia
Przysłowie jest środkiem wyrazu oraz, jak zaznaczył Julian Krzyżanowski: „swoistym
utworem literackim z pogranicza literatury i języka”4. Katarzyna Kłosińska określiła
1
2
3
4

B. Brzeziński, Przysłowia, [w:] Poezja dla dzieci. Antologia form i tematów, oprac. R. Waksmund, II,
Wrocław 1999, s. 218.
Por. K. Kłosińska, Słownik przysłów. Przysłownik, Poznań 2011, s. 10.
Por. ibidem., s. 10.
Por. J. Krzyżanowski, Przysłowie, [w:] Literatura Polska. Przewodnik Encyklopedyczny, t. II,
red. J. Krzyżanowski, C. Hernas, Warszawa 1985, s. 259.
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je jako jednostkę tekstu stanowiącą „tekst w tekście”, mającą stałą formę, znaczenie
„dwustopniowe”(przenośne) oraz budowę zdania5.
I. Konstrukcja

• Elementy składowe
Przysłowie to z reguły zdanie często zbudowane na zasadzie paralelizmu, antytezy znaczeniowej i składniowej6, najczęściej złożone, na przykład: „Czym skorupka za młodu nasiąknie,
tym na starość trąci”, ale bywa i pojedyncze, na przykład: „Nieszczęścia chodzą parami”.
Nierzadko posiada ono formę rymowaną, co daje poczucie spójności elementów
składowych, koherentności hasła, skończoności treści. Dawniej rymy pełniły funkcję magiczną7, przybierając formułę dobrej wróżby, modlitwy, zaklęcia. Nadrzędną
jednak cechą rymów jest walor mnemotechniczny, ułatwiający zapamiętywanie przysłów. Wita Szulc, pisząc o poezji, wskazała rytm jako jedną z podstawowych przyczyn
jej sugestywnej siły oddziaływania. Najwcześniejsze doświadczenia człowieka łączą
się bowiem z regularną miarowością – odgłosy w życiu płodowym, kołysanie8 – co
może być dowodem na mnemotechniczną wartość rytmu. Rymy niewątpliwie rytmizują przysłowia, co ułatwia ich przyswajanie już przez kilkuletnie dzieci.
• Stałość formy
Konstrukcja przysłowia nie podlega przekształceniom, jest wystarczająca i zamknięta. Przysłowie stanowi zdanie, jednostkę tekstu – minitekst, który może być cytowany, ale nie modyfikowany.
Ta cecha odróżnia przysłowie od związków frazeologicznych, które, będąc jednostkami języka, stanowią tworzywo zdań i mogą być użyte w nowych tekstach,
zmieniając swoją formę w zależności od osadzenia w nich, podlegając odmianie9.
Przysłowie jest zatem skostniałą formą – zabytkiem – a frazeologizm, choć utrwalony pod względem szyku i składu leksykalnego, jest tworzywem.
Modyfikację przysłów, podobnie jak aforyzmów, sentencji, porzekadeł, praktykuje się w tekstach reklamowych i prasowych, by zwrócić uwagę odbiorcy lub w celach
perswazyjnych10, co podkreśliła Dorota Zdunkiewicz-Jedynak. Warto zwrócić uwagę, że modyfikacje te najczęściej dotyczą wymiany elementów ze składu leksykalnego,
rzadziej są ingerencją w ich odmianę. Wykorzystanie tradycyjnych przysłów w komunikatach reklamowych jest, co stwierdziła Kinga Kuszak, dowodem na społeczne
zapotrzebowanie na eksponowanie „prawd uniwersalnych i ponadczasowych”11.
5
6
7
8
9
10
11

Por. K. Kłosińska, Słownik przysłów. Przysłownik, Poznań 2011, s. 13.
Por. J. Krzyżanowski, op. cit.
Por. K. Kłosińska, op. cit., s. 11.
Por. W. Szulc, Arteterapia. Narodziny idei, ewolucja teorii, rozwój praktyki, Warszawa 2011, s. 153.
Por. K. Kłosińska, op. cit, s. 10–11.
Por. D. Zdunkiewicz-Jedynak, Rozdział 2. ABC stylistyki, [w:] Podstawy stylistyki i retoryki, E. Wierzbicka, A. Wolański, D. Zdunkiewicz-Jedynak, Warszawa 2008, s. 70.
Por. K. Kuszak, Przysłowie jako językowy nośnik wartości – perspektywa pedagogiczna, „Studia Edukacyjne”2013, nr 26, , Poznań 2013, s. 60.
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Nauczyciel, wplatając przysłowia w program nauczania, powinien zwrócić szczególną uwagę na ich poprawność, w subtelny sposób korygować znane uczniom z mediów przysłowia w formie zmodyfikowanej według zasad marketingu.
II. Znaczenie

• Alegoryczność przekazu
Kolejną cechą przysłowia jest wspomniana we wstępie alegoryczność, podwójny sens,
gdyż, jak zaznaczył Julian Krzyżanowski, „ukazuje ono sytuacje konkretne, wyobrażeniowe, ale dotyczy stosunków ogólnych, określanych pojęciami”12. Dla przykładu: „Apetyt
rośnie w miarę jedzenia” – przysłowie dotyczy nie tylko łaknienia w sensie fizjologicznym,
ale także żądzy gromadzenia wszelakich dóbr materialnych i niematerialnych.
Znaczenie przenośne mają również związki frazeologiczne i bajki, od których odróżnia przysłowia omówiona wcześniej konstrukcja.
Do przysłów pod względem budowy podobne są maksymy (mające formę zdania),
nazywane również sentencjami, aforyzmami, złotymi myślami et cetera, nie posiadają one jednak przekazu alegorycznego – komunikat jest jednopoziomowy, wyrażony
wprost, przez co łatwo je rozróżnić.
• Temat i sens
Julian Krzyżanowski podkreślał szczególnie sens moralny przysłów, przejawiający się
w formie zakazu, nakazu lub przestrogi13. Przysłowia są, obok aforyzmów, sentencji
i porzekadeł, uwzględnione przez Dorotę Zdunkiewicz-Jedynak jako środki stylistyczne odtwarzane z pamięci, „w lapidarnej zwykle jednozdaniowej formie zamykają
one treści moralizatorskie lub żartobliwe, ujmują prawdy filozoficzne, psychologiczne albo moralne”14.
III. Funkcjonalność

• Zapamiętywanie i przekaz
Krótka forma, często rytmiczna i rymowana, jest łatwo zapamiętywana i często używana, głównie w mówionej odmianie języka. Sprzyja to powtarzalności i na niej
opartej powszechności, na co zwracał uwagę Julian Krzyżanowski, pisząc, że dzięki
temu „te same przysłowia szerząc się w przekazie ustnym, występują przez całe wieki
i nawet tysiąclecia w krainach bardzo od siebie odległych”15. Zwłaszcza ze względu
na wartość mnemotechniczną przysłów powinny być one stosowane we wczesnej
edukacji jako treściwe i atrakcyjne nośniki wartości.
• Odmiany
Przysłowia mają charakter pouczający, stwierdzają ogólne prawdy, często zawierają
porady i przestrogi, ale ich forma bywa zróżnicowana. Wyróżniłam, na podstawie

12
13
14
15

Por. J. Krzyżanowski, op. cit., s. 259.
Por. ibidem, s. 259.
Por. D. Zdunkiewicz-Jedynak, op. cit., s. 70.
J. Krzyżanowski, op. cit., s. 259.
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własnych badań ilościowych i jakościowych dotyczących frekwencji i konotacji przysłów, dwie ich odmiany: nauki i żarty.
Nauką jest przysłowie traktujące o wartościach moralnych w sposób poważny, za
pomocą przykładów ogólnie budzących szacunek i respekt:
• religijnych, na przykład: „Gość w dom, Bóg w dom”
• historycznych, na przykład: „Nie wie Lach, co to strach”.
Żartem jest ogólny pogląd, wyrażony humorystyczną formułą, najczęściej rymowaną, na przykład: „Paluszek i główka to szkolna wymówka”.Przysłowia mogą mieć
formę mieszaną lub być celowo stosowane wbrew kontekstowi sytuacyjnemu w celu
osiągnięcia zamierzonego efektu (perswazja, ironia). We wczesnym procesie edukacji
i wychowania łatwiejsze do przyswojenia przez dziecko są przysłowia będące żartami,
gdyż łatwe są do zobrazowania w sposób humorystyczny. Porady, bazujące na przesłankach religijnych bądź historycznych, często wymagające dodatkowych objaśnień,
są bardziej odpowiednie dla dzieci starszych.
Pochodzenie przysłów
Przysłowia mają różnoraki rodowód, bywa, że ich pochodzenie jest trudne do zidentyfikowania. Jako główne źródła przysłów Julian Krzyżanowski wymienił:
• księgi święte,
• dzieła popularnych pisarzy,
• realne wydarzenia historyczne,
• wielowiekową, codzienną praktykę (między innymi przysłowia kalendarzowe)16.
Przysłowia wywodzące się ze świętych ksiąg, głównie z Biblii, najczęściej są kalkami lub fragmentami wypowiedzi Boga lub biblijnych postaci Starego i Nowego
Testamentu, na przykład: „Nie samym chlebem człowiek żyje”17.
Dzieła wybitnych twórców literatury najczęściej upowszechniają krążące w ojczystym języku – w przekazie ustnym – prawdy, przekłady z innych języków lub generują nowe, trafne hasła, na przykład: „Wolnoć Tomku w swoim domku” – polskie ludowe przysłowie, spopularyzowane dzięki utworowi Aleksandra Fredry Paweł i Gaweł.
Przysłowia stworzone w oparciu o wydarzenia historyczne najczęściej są oceną
kondycji politycznej państwa, narodu i rządzących, na przykład: „Za króla Sasa jedz,
pij i popuszczaj pasa”.
Wiele przysłów czerpie z ludowości, z folkloru będącego „nośnikiem uniwersalnych wartości, które przemawiają do każdego człowieka, dzięki złączeniu ogromnej
ekspresji z prostotą wyrazu”18. Można w nich odnaleźć koloryt chłopskiego, wiejskiego życia. Przykładem może być znane co najmniej od XVII wieku przysłowie:
„Baba z wozu, koniom lżej”.
16
17
18

Por. ibidem, s. 259.
Pwt 8, 3; Mt 4, 4.
A. Górniok-Naglik, W dialogu sztuki z edukacją, Toruń 2007, s. 134.
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Wartość przysłów w edukacji
Przysłowia są wytworami kultury, których bogactwo rozpatrywać można z różnych
perspektyw. Pomimo oszczędnej formy kryją w sobie ogrom wiedzy dla młodych
pokoleń. Szczególnie dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, których
rozwój poznawczy i emocjonalny przebiega w sposób zbilansowany i dynamiczny.
I. Aksjologiczna

Najważniejszym walorem przysłów jest obrazowa i przystępna reprezentacja wartości
i antywartości, zarysowanie kontrastu między nimi, wskazanie sposobu na osiągnięcie w życiu tylko pozytywnych doznań, wzmacnianie właściwych postaw. Budowanie
hierarchii wartości jest istotne już na najwcześniejszych etapach edukacji. Alina Górniok-Naglik stwierdziła, że dziecko, młody odbiorca współczesnej kultury masowej,
„nie żyje rzeczywistością, lecz medialną fikcją, przejmując płytkie i nęcące wzorce.
[…] Mit o łatwym, bezproblemowym życiu w konfrontacji z realnym światem podsuwa pokusy do przekraczania wszelkich możliwych granic, w tym przede wszystkim w sferze wyzwanych wartości”19. Prawdy zawarte w przysłowiach – przestrogi,
porady, nakazy i zakazy – właściwie zaprezentowane na wczesnych etapach rozwoju
dziecka, staną się podstawą przyszłych zachowań, decyzji i postaw. Daniel Goleman
nazwał dzieciństwo „okresem szans”, zaznaczając, że kilka lat dzieciństwa ma decydujący wpływ na rozwój każdej z umiejętności wchodzących w skład inteligencji emocjonalnej20. We wczesnej edukacji istotne jest nie tylko przygotowanie jednostki na
indywidualny sukces, ale także do jej właściwego funkcjonowania w społeczeństwie,
w czym niewątpliwie pomóc mogą przysłowia.
II. Kulturowa

Przysłowia, wytwory kultury, są nośnikami wiedzy o czasach i okolicznościach,
w których powstały lub korelują z innymi obszarami kultury. Zaprezentowanie
dziecku popularnych przysłów i pomoc w ich rozszyfrowaniu powinna łączyć się
z przedstawieniem danej epoki, regionu, dawnych zwyczajów – tła historycznego
i społecznego. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym mają charakter zintegrowany, ujmują treści w sposób globalny, co ułatwia nauczycielowi prezentację przysłów w odniesieniu do omawianego materiału.
Podczas poznawania pór roku i nazw miesięcy, mogą zostać wprowadzone przysłowia dotyczące tychże, na przykład: „Idzie luty, podkuj buty”, „W marcu jak w garncu”, „Kwiecień-plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata”, „W maju jak w raju”.
Jako ciekawostki mogą zostać przytoczone przysłowia z czasów, gdy dni oznaczane były świętami i imionami świętych, nie zaś liczbami w obrębie poszczególnych
miesięcy, dodatkowo zawierające prognozy pogodowe. Można wskazać takie przykłady, jak: „Na Świętego Grzegorza idzie zima do morza”, „Od świętej Anki zimne
19
20

Ibidem, s. 42.
D. Goleman, Inteligencja emocjonalna, Poznań 2007, s. 352.
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wieczory i ranki”, „Od świętego Marcina zima się zaczyna”, „Jeśli Barbara po wodzie,
Boże Narodzenie po lodzie”.
Wiele przysłów, zaprezentowanych dzieciom w sposób przystępny i kompleksowy, ukaże koloryt minionych wieków, jakże różniący się od współczesności, jednocześnie podkreślając ponadczasowość i uniwersalność zawartych w nich prawd.
Formy użycia przysłów
O przysłowia mogą zostać wzbogacone nie tylko zajęcia dydaktyczno-wychowawcze,
realizujące podstawę programową, ale także zajęcia korekcyjne i kompensacyjne, zajęcia dodatkowe (biblioteka, świetlica), spotkania terapeutyczne (pedagog szkolny,
psycholog), czy wydarzenia okolicznościowe. Przysłowia zaaranżowane przez dzieci
za pomocą różnych form artystycznych z pewnością ułatwią przyswojenie i utrwalenie treści. Alina Górniok-Naglik podkreślała wielokrotnie rolę „ekspozycji uczenia
się przez przeżywanie, zacieśnienia więzi między intelektualną a intuicyjno-emocjonalną sferą psychiki ucznia […]”21 w edukacji kulturowej. Przysłowia mogą być
ujęte w wiele form artystycznych, których dobór zależy od zamierzonego celu pedagogicznego (dydaktyka, wychowanie, terapia, integracja). Niezależnie od obranego
typu aktywności, konieczna jest dwuetapowość zajęć: wyjaśnienie przenośni zawartej
w przysłowiu i dosłowne jego przedstawienie (w różnej kolejności), podyktowana
możliwościami mentalnymi dziecka na tym etapie rozwoju.
I. Plastyka

Najlepszą formą ułatwiającą wizualizację treści zawartych w przysłowiach są sztuki plastyczne. Na ogół przez dzieci wizualizowana jest warstwa dosłowna poprzez rysowane,
malowane, wyklejane elementy, które pojawiają się w przysłowiu. Zajęcia warto oprzeć
o proste, krótkie przysłowia, łatwe do zilustrowania. Istotne jest, aby dzieciom znane były wszystkie pojęcia zawarte w przysłowiu, warto unikać zjawisk abstrakcyjnych
i złożonych konotacji (lepiej sprawdzają się wspomniane wcześniej przysłowia-żarty, niż
przysłowia-nauki). Pomimo wspólnego tematu i tej samej techniki plastycznej, treść
prac dzieci może znacząco się różnić, gdyż spontaniczna ekspresja dziecka ma charakter
odkrywczy i kreacyjny22, bazuje na konceptualizacji i interpretacji, nawet na płaszczyznie dosłownej przysłowia. Zalecane są następujące etapy: 1) przedstawienie dosłowne,
2) omówienie przez nauczyciela prac, wyjaśnienie znaczenia przenośnego. Proponowane przysłowia, które można wykorzystać do takich zajęć, to na przykład „Niedaleko
pada jabłko od jabłoni” czy „Strach ma wielkie oczy”.
II. Poezja

Jak wspomniałam wcześniej, powołując się na utwór Aleksandra Fredry Paweł i Gaweł, wiele utworów literackich bazuje na przysłowiach lub generuje je. Na przykład
„Wierzę wbrew nadziei” – sentencja dosłownie tłumaczona z łaciny – została spopu21
22

A. Górniok-Naglik, op. cit., s. 44.
Por. A. Trojanowska, Dziecko i plastyka, Warszawa 1985, s. 8.
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laryzowana, dzięki utworowi Marii Konopnickiej Contra spem spero; „Pan każe, sługa
musi” to z kolei przysłowie rozpowszechnione przez utwór Adama Mickiewicza Pani
Twardowska. Znaczna część tego typu tekstów literackich, zwłaszcza bajki, może być
skierowana do małego czytelnika. Wiersze tworzone na kanwie znanych przysłów
są dla dzieci szczególnie atrakcyjne23. Zajęcia z ich użyciem mogą polegać na próbie samodzielnego wyróżnienia przez dzieci przysłowia z tekstu literackiego. Starsi
uczniowie mogą – indywidualnie lub zespołowo – podjąć się stworzenia krótkiego,
rymowanego utworu na kanwie wyróżnionego przysłowia, kalkując schemat oryginału lub kreując jego kontynuację. Sugerowane etapy takich zajęć to: 1) przedstawienie dosłowne (w utworze), 2) omówienie przez nauczyciela znaczenia przenośnego.
Z kolei proponowane do tego rodzaju analizy pary przysłów i utworów to na przykład: „Prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie” – Adam Mickiewicz Przyjaciele
czy „Odegrzej żmiję, potem cię ugryzie” – Adam Mickiewicz Chłop i żmija.
III. Drama

Formą, która pozwala dzieciom wczuć się w różne role oraz zaprezentować – samodzielnie lub w grupie – ważne przesłanie, jest drama. Ułatwia ona pełniejszy odbiór
treści, udział w przedstawieniu jest niejako „doświadczeniem zastępczym”. Do zadania powinny zostać dobrane przysłowia, lub wspomniane wcześniej utwory literackie, które da się przedstawić za pomocą gry aktorskiej (alternatywnie: pacynek, lalek),
dekoracji i atrybutów. Przedstawienia powinny być „spontaniczne i improwizowane
według inwencji i pomysłowości uczestników”24, niemniej muszą one bazować na
ogólnym przesłaniu wiodącego utworu (przysłowie, bajka, wiersz). Proponowana
kolejność przebiegu takich zajęć to: 1) omówienie przez nauczyciela znaczenia przenośnego, 2) przedstawienie dosłowne. Wykorzystać można na przykład przysłowia
„Ziarnko do ziarnka, a zbierze się miarka” czy „Psy szczekają, karawana idzie dalej”.
IV. Choreoterapia

Terapia przez taniec, zajęcia taneczne powinny odnosić się do przysłów opisujących
ruch, aktywność, akcję. Podobnie jak organizacja teatrzyku, forma ta ułatwia „doświadczenie zastępcze”, wczucie się w nowe role. Ponadto choreoterapia oddziałuje
pozytywnie na percepcję zmysłową, poprawia koordynację ruchową, poczucie rytmu, czasu i przestrzeni25. Przedstawieniu towarzyszyć powinna muzyka adekwatna
do treści (ludowa, dworska, egzotyczna), działająca aktywizująco, a po zakończonych
zajęciach – muzyka relaksacyjna, wpływająca odprężająco i relaksująco. Polecane etapy zajęć to: 1) omówienie przez nauczyciela znaczenia przenośnego, 2) przedstawienie dosłowne. Można wykorzystać na przykład przysłowia „Gdy kota nie ma, myszy
harcują” czy „Złej tanecznicy przeszkadza rąbek u spódnicy”.
23
24

25

Por. M. Ostasz, Dialog z tradycją w poezji nie tylko dla dzieci, Kraków 2013, s. 56.
A. Grądzka-Tys, B. Grzegorczyk, Walory dydaktyczno-wychowawcze lektur szkolnych i tekstów literackich oraz ich integrująca rola w edukacji wczesnoszkolnej, [w:] Literatura i sztuka a wychowanie,
red. J. Kida, Rzeszów 2001, s. 147.
Por. W. Szulc, Arteterapia. Narodziny idei, ewolucja teorii, rozwój praktyki..., s. 128.
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V. Kamishibai

Japońska sztuka kamishibai (‘papierowy teatr’) polega na prezentowaniu ilustracji
(papierowych kart) w drewnianej, otwieranej ramie („okiennicy”) podczas snucia
opowieści. Niezbędne do jej uprawiania są umiejętności: sekwencyjna, manualno-plastyczna oraz, narracyjna. Prezentacja przygotowanego wcześniej materiału wymaga równoległego opowiadania i pokazywania ilustracji. Zobrazowana fabuła powinna
mieć wieloetapową formułę ujętą w kilka rysunków sekwencyjnych, w układzie chronologicznym. Jak w poprzednich przypadkach, tu ponownie rekomendowane etapy
zajęć to: 1) omówienie przez nauczyciela znaczenia przenośnego, 2) przedstawienie
dosłowne. Wykorzystać można przysłowia takie jak „Nie od razu Kraków zbudowano” czy „Raz na wozie, raz pod wozem”.
VI. Komiks

Forma komiksowa, opowiadanie za pomocą rysunków-kadrów, odpowiednia jest dla
starszych dzieci; wymaga opracowania scenariusza w oparciu o wybrane przysłowie
(lub utwór literacki na nim bazujący) oraz wykonania kilku sekwencyjnych kadrów
przy użyciu sztuk plastycznych i tekstu. Cennym walorem tej formy jest kooperacja
grupy poprzez podział obowiązków i ról oraz mobilizację do stworzenia wspólnego
i spójnego dzieła. Sugerowana kolejność zajęć zawierać musi: 1) omówienie przez
nauczyciela znaczenia przenośnego, 2) przedstawienie dosłowne. Proponowane przysłowia to na przykład „Dopóty dzban wodę nosi, dopóki mu się ucho nie urwie” czy
„Żeby kózka nie skakała, toby nóżki nie złamała”.
VII. Bajkoterapia

Ciekawą formą jest także warsztat bajkoterapeutyczny, realizowany w oparciu o znane przysłowie. Dzieciom młodszym może zostać zaprezentowana bajka (relaksacyjna,
psychoedukacyjna, psychoterapeutyczna26) stworzona przez nauczyciela, terapeutę,
opowiedziana lub odczytana, a następnie przedstawiona za pomocą rysunku lub teatrzyku przez uczestników. Dzieci starsze mogą same, na bazie przysłowia, stworzyć
krótkie opowiadanie z mądrym przesłaniem. W bajkoterapii najważniejsze jest wzbudzanie pozytywnych emocji w odbiorcy, eksponowanie szlachetnych postaw, ukazanie możliwości rozwiązania problemu w sposób racjonalny (w odróżnieniu od baśni,
w których przeważa magia, cudowność, a nawet osiąganie celu w sposób niemoralny). Nauczyciel lub terapeuta powinien kierować się nadrzędnymi założeniami tej
metody podczas doboru przysłów. Polecane etapy zajęć to ponownie: 1) omówienie
przez nauczyciela znaczenia przenośnego, 2) przedstawienie dosłowne, a do proponowanych przysłów należą na przykład „Kłamstwo ma krótkie nogi” lub „Czego Jaś
się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał”.
Wszystkie zaproponowane przeze mnie formy zajęć artystycznych mogą mieć charakter zarówno grupowy, jak i indywidualny, wskazane jest ich łączenie w celu
26

Por. M. Molicka, Bajkoterapia. O lękach dzieci i nowej metodzie terapii, Poznań 2002, s. 153.
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wzmocnienia efektu dydaktycznego, wychowawczego lub terapeutycznego. Zaangażowanie dzieci w przedstawienie przysłów może stanowić trzon zabawy, gry (quizy,
zgadywanki, kalambury) wewnątrzgrupowej/klasowej lub wewnątrzprzedszkolnej/
szkolnej, a także wydarzeń okolicznościowych z udziałem rodziców czy dziadków.
Przysłowia są dobrym materiałem do współpracy i dialogu międzypokoleniowego,
wspólnych poszukiwań i interpretacji znaczeń.
Aspekt językowy
Punktem wyjścia do wyjaśnienia przysłów powinno być omówienie poszczególnych wyrazów – ich znaczenia dosłownego, gdyż mogą one wykraczać poza słownik dziecka na
tym etapie rozwoju. Szczególną trudność sprawiają dzieciom archaizmy i dawne formy
odmiany, które ostały się w przysłowiach głównie ze względu na tworzony przez nie rym,
na przykład „Mądrej głowie dość dwie słowie” – liczba podwójna, „Babska droga od pieca do proga” – dawna forma dopełniacza. Nie należy ich jednak unikać, gdyż są dowodem na nieustanną przemianę, rozwój języka, co również warto uzmysłowić dzieciom.
Drugim etapem objaśniania przysłów jest przedstawienie przenośnego znaczenia,
które najlepiej zilustrować poprzez krótką formę narracyjną lub scenkę tematyczną.
Włączenie przysłów w program nauczania jest też formą krzewienia kultury
języka – dbałości o poprawność ich form i właściwe używanie. Media dostarczają
dzieciom, o czym wspomniałam wcześniej, przysłów w formie zmarketingowanej,
zmodyfikowanej. Istotne jest zatem pewne językowe uporządkowanie, ukazanie pierwotnego wzorca, kultywowanie i utrwalanie go wśród młodego pokolenia.
Podsumowanie
Przysłowia, twory kultury, niemodyfikowalne i trwale funkcjonujące w języku, prezentują ponadczasowe i uniwersalne wartości, oddając okoliczności swojej proweniencji. Dbałość o te różnorodne i bogate skamieliny kulturowe27 powinna przejawić
się przede wszystkim w atrakcyjnym ich przekazie młodym pokoleniom.
Prawidłowy i trwały odbiór przysłowia przez dzieci warunkowany jest przez
atrakcyjny przekaz i zaproszenie do aktywności. Twórcze działanie oparte na zabawie,
która bez wątpienia organicznie wiąże się z rozwojem dziecka28, w sposób naturalny
stymuluje do przyswojenia wartościowej treści i stosowania jej w życiu. „Sztuka jest
szczególną manifestacją zabawy – podkreślił Zdzisław Kubik – odbieraną zmysłowo,
dostarcza satysfakcji duchowej, pozwala też uchwycić i urzeczywistnić różne wartości”29. Działanie twórcze daje dziecku poczucie sprawstwa, budzi w nim pozytywne
emocje, sprawia przyjemność, co sprzyja przyjęciu, zapamiętaniu i stosowaniu zaprezentowanych prawd, norm i zasad. „Uczenie się przez przeżywanie jest niezbędną
27
28
29

Por. J. Krzyżanowski, Przysłowie..., s. 259.
Por. M. Ostasz, Od Konopnickiej do Kerna. Studium wiersza pajdialnego, Kraków 2008, s. 19.
Z. Kubik, Zajęcia plastyczne pozaszkolne i ich znaczenie w wychowaniu estetycznym dzieci i młodzieży,
[w:] Literatura i sztuka…, s. 174.
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strategią w procesie dydaktyczno-wychowawczym. W kształtowaniu trwałych nastawień, postaw i przekonań ogromną rolę odgrywają uczucia”30 – zauważają Aldona
Grądzka-Tys i Barbara Grzegorczyk.
Zaprezentowane formy: plastyka, poezja, drama, choreoterapia, kamishibai, komiks, bajkoterapia mogą stanowić uatrakcyjnienie tradycyjnych zajęć, będąc ciekawą formą zobrazowania przysłów. Ponadto są one propozycją wspierania aktywności
twórczej dziecka, co dla pedagogów i nauczycieli powinno być najważniejszym zadaniem, gdyż „wychowanie jako proces społeczny powinno prowadzić do możliwie
pełnej samorealizacji jednostki”31. Wartość aksjologiczna i kulturowa (historia, religia, obyczaje, język) przysłów jest zatem nieoceniona, szczególnie dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, w momencie najintensywniejszego rozwoju
poznawczego i emocjonalnego.
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Summary
A proverb – more than just words: proverbium in
early childhood education
Proverbs, permanently and unmodifiably functioning in a language, represent timeless and universal values, transmitting the circumstances of their provenance. The
axiological and cultural value of proverbs (history, religion, customs, language) is
special, particularly for children in pre- and lower primary school age when their cognitive and emotional development is the most intensive. Attention to proverbs – diverse and rich relics/cultural fossils – should be manifested mainly in their attractive
passing on to the young generation in the environment of education and upbringing.
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W kulturze słowa raz jeszcze –
audiowizualnie oralna cielesność1
Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego
Marshall McLuhan jest jednym z najbardziej wpływowych przedstawicieli teorii piśmienności: narracja kulturowa, którą zaproponował w swych pismach w latach 50.
i 60.2, zdaje się przeżywać drugą młodość w wieku digitalności, zaś jego słynne stwierdzenie: „Środek przekazu sam jest przekazem”3 również nie traci na ważności, co uzmysławia fakt ogromnej roli, jaką we współczesnej kulturze odgrywają media elektroniczne – zarówno w wymiarze życia codziennego, jak i w sferze jej badawczego opisu.
Niniejszy tekst pomyślany został jako próba podjęcia myśli McLuhana w epoce elektroniki – wskazania mocnych punktów teorii Kanadyjczyka i zestawienia ich
z przykładami z zakresu sztuki elektronicznie tworzonej. Podzielony został na dwie
części: w pierwszej myśl McLuhana przedstawiona jest jako swego rodzaju narracja
kulturowa (taka, która za motyw przewodni ma wątek medialności rozumianej jako
przedłużenie człowieka); w drugiej omówiono kilka prac z zakresu sztuki epoki elektroniki, będących przykładami na to, że wizja zwrotu kulturowego McLuhana jest
jak najbardziej aktualna4.
Ze wspomnianych wyżej tekstów daje się wyłonić bardzo ciekawa koncepcja autora na temat historii i współczesności człowieka, przez trzy tysiące lat zmieniającego
swą cywilizację za pomocą mediów, którymi się posługiwał. Wychodząc z epoki słowa, mowy i kultury plemienia nie był w stanie przewidzieć, jak brzemienne w skutkach okaże się wkroczenie w kulturę pisma, druku oraz następstw, jakie one wniosą.
Dziś zaś, jak się okazuje, w wieku mediów elektronicznych, plemienna organizacja
i zatracona zmysłowa harmonia powracają.
McLuhan swój wątek interpretacyjny rozwoju kultury człowieka rozciąga wzdłuż
linii rozwoju mediów, czyli narzędzi człowieka. Środkiem przekazu, czyli medium
1
2
3
4

Tekst ten powstał dzięki grantowi badawczemu DEC-2012/05/N/HS1/02873, przyznanemu przez
Narodowe Centrum Nauki.
Chodzi przede wszystkim o Mechaniczną narzeczoną (1951), Galaktykę Gutenberga (1962) i Zrozumieć media (1964).
M. McLuhan, Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka, Warszawa 2004, s. 39.
Podwaliny myśl McLuhana oraz jej przeróżne implikacje można znaleźć u innych badaczy z kręgu
kanadyjskiego, takich jak Walter J. Ong czy E. Havelock. W tym tekście jednak skupiamy się na
medioznawczo zorientowanej kulturoznawczo spójnej wizji samego McLuhana.
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jest według niego każde przedłużenie ciała człowieka5. Najbardziej pierwotnym narzędziem były dla człowieka słowa – to one pozwoliły ubrać myśli i w ten sposób zacząć wywierać wpływ na otoczenie. Medium kształtuje także formy organizacji i interakcji społecznych – jako takie, medium wyznacza nowy typ środowiska ludzkiego
i proces ten McLuhan określa jako przekaz/treść medium. Słowo żywe było u zarania
dziejów człowieka – w kulturze plemiennej, którą Kanadyjczyk następująco opisuje:
Na początku było słowo. Człowiek prymitywny jest fenomenologiem, dla którego głośne odczytywanie Księgi Natury jest równe procesowi tworzenia. Kiedy człowiek mówi,
następują narodziny jego języka; podobnie rzecz ma się z tym, o czym mówi. Takie
płodzenie słów nakłada na ich twórcę odpowiedzialność. W tym sensie każdy człowiek
jest artystą. W przeciwieństwie do nas, ludzie prymitywni nie potrzebują szczególnej
i wyjątkowej grupy (artystów) uczestniczącej w specjalnych procesach twórczych czy
podporządkowanej odrębnym regułom.6.

Oralna kultura plemienna, w której przekaz ustny był główną metodą przekazywania
wiedzy, ogromną rolę odgrywał zmysł słuchu. Słuchowa wrażliwość czyniła człowieka podatnym na twórczość artystyczną mającą na celu podkreślanie związku człowieka z otoczeniem – „stopnienie jednostki i środowiska w jedno” – nie zaś, znanego nam doskonale
z późniejszych epok historii sztuki, wyłaniania „jednostkowej percepcji środowiska”7.
Przez Greków wprowadzone zostają nowe dla człowieka media – alfabet fonetyczny
i pismo diametralnie zmieniają oralną kulturę. Słowo i słuch zostają niejako wyparte
przez oko (umożliwiające chłodny i zdystansowany ogląd), struktura plemienna zużywa się i muszą powstać nowe formy organizacji dla nowego środowiska. Człowiek posiadł zdolność wyłaniania przedmiotów z otaczającej go przestrzeni: od momentu, kiedy może je wyłonić i opisać, przestają z nim współistnieć, a zaczynają stanowić obiekty
jego poznania. Człowiek kultury pisma niweluje swoją zdolność bycia wrażliwym na
nieciągłość i różnorodność otaczających go form – dorabia się zaś „osobistego punktu
widzenia”, indywiduum całkowicie odrębnego od środowiska. Zwrot ten McLuhan
ocenia jako kulturowe osłabienie. Uważa, że alfabet fonetyczny „osłabia rolę innych
zmysłów – słuchu, dotyku i smaku – we wszystkich kulturach piśmiennych”8.
Z pisma i druku rodzi się homogeniczna kultura, która na przestrzeni dziejów
bardzo jasno określa filozoficznie sposób naszego bycia-w-świecie. Galaktyka Gutenberga zgadza się na prymat wzroku we wszelkich procesach poznawczych. Misiak,
jakby pogłębiając myśl McLuhana, mówi o okcydentalnym okulacentryzmie, który
już w antycznej Grecji nadał człowiekowi pewność, że to, co ten widzi, jest prawdzi5

6
7
8

Autor nie podaje tylko tej jednej definicji medium. Często wieloznaczny charakter mniej lub bardziej metaforycznych sformułowań McLuhana pozwala jednak na zbudowanie funkcjonalnych
definicji (w tym również definicji „środka przekazu”), które w polskim wydaniu Zrozumieć media
(z roku 2004) znajdują się w rozdziale Ważne pojęcia.
M. McLuhan, Wybór tekstów, red. E. McLuhan, F. Zingrone, Poznań 2001, ss. 528−529.
Idem, Wybór pism. Przekaźniki, czyli przedłużenia człowieka. Galaktyka Gutenberga. Poza punktem
zbiegu, Warszawa 1975, s. 309.
Idem, Zrozumieć media…, Warszawa 2004, s. 134.
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Słowo stało się ciałem. McLuhana wizja powrotu do kultury słowa
we. „Jednym z podstawowych motywów dominacji widzenia w tradycji filozoficznej
jest przekonanie o możliwości wskazania analogii zachodzących pomiędzy procesami
myślenia i widzenia”9. Kolejne koncepcje filozoficzne10 tworzyły co prawda różne
hierarchie zmysłów, za każdym razem jednak prymat wzroku był niepodważalny. „Filozofia nieświadomie i tak samo naiwnie jak nauka przyjęła założenia albo dynamikę
druku”11. I tak następująca ujednolicająca mechanizacja kultury i jej specjalizacja
umożliwiły niekwestionowany postęp – sęk w tym, że ceną za niego jest powielana w następnych pokoleniach ludzkich swoista niewrażliwość, „narcystyczny trans”,
a jedynym na nie remedium jest dziś szczegółowa analiza charakteru mediów, których przez całą swa historię człowiek używa. Taka analiza zawiera trzy główne kroki:
rozważanie treści środka (jego tła historycznego), samego środka jako takiego oraz
matrycy kulturowej, w obrębie której on występuje12.
McLuhanowska analiza historii mediów podkreśla ogromnej wagi wydarzenie,
jakie nastąpiło w spokojnej dotąd galaktyce Gutenberga – a było nim pojawienie
się światła elektrycznego. Elektryczność w postaci światła, nowej technologii, szybko wymusiła stworzenie nowych założeń w wizji kultury oraz określenia jej nowych
celów. Energia elektryczna, napędzająca i charakteryzująca kolejne generacje środków przekazu, pozwoliła stopniowo decentralizować i zaburzać linearność i wiedzioną z niej tradycyjnie racjonalność kultury. W tym sensie „epoka elektryczności
to dosłownie epoka iluminacji”13. Świetnym tego przykładem jest dla McLuhana
film – medium wnoszące nieciągłość i awizualność, wymuszające „natychmiastową
zmysłową świadomość całości”. Takie wzbogacone współpracą różnych zmysłów odbieranie świata (filmu) jest milowym krokiem na drodze ku zrozumieniu wszystkich
następnych mediów elektronicznych. Jest też coraz odważniejszym odchodzeniem
od kultury zdominowanej przez słowo czytane: „A więc strona książki rozwinęła się
w swego rodzaju „mówiący obraz”14. Elektryczna galaktyka pozwoliła człowiekowi
na stworzenie globalnej wioski, w której znowu występuje jako członek plemienia. Ta
zmiana wymaga od niego również niełatwych przewartościowań psychologicznych:
W najbliższej perspektywie rozczłonkowanego człowieka Zachodu, doświadczającego
elektrycznej implozji w obrębie własnej kultury, czeka trwała i gwałtowna przemiana
w złożonego człowieka o głębokiej strukturze wewnętrznej, świadomego emocjonalnie
całkowitej współzależności między nim samym a resztą wspólnoty ludzkiej15.
9
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T. Misiak, Zmysłowe narracje. Okcydentalny okulacentryzm, czyli kilka słów na temat poznawczego
prymatu wzroku i widzenia w tradycji filozoficznej, „Rita Baum”, 2007, nr 11, s. 16.
McLuhan powie, że wyjątkiem było olśnienie Hume’a, które jednak nie obudziło Kanta w stu procentach z jego dogmatycznego snu. Por. M. McLuhan, Wybór pism…, Warszawa 1975, s. 263.
Ibidem, s. 255.
Stąd słynny McLuhanowski podział na media zimne i gorące – podstawa dla rozważania psychicznych i społecznych konsekwencji projektów, które media dyktują kulturze.
M. McLuhan, Zrozumieć media…, Warszawa 2004, s. 445.
M. McLuhan, Wybór pism…, Warszawa 1975, s. 294.
Ibidem, s. 93.

168

Katarzyna Otulakowska
Swoją propozycją dostrzeżenia przejścia od kultury słowa, przez kulturę piśmienną, na powrót do kultury oralnej audiowizualnej, McLuhan podkreśla ogromny
potencjał, drzemiący w człowieku, od dawna znany filozofom, w kulturze stricte
piśmiennej nie do końca jednak eksplorowany. Mowa tu o naszej zdolności do poznawania – w imię postępu – świata, w którym żyjemy; traktując środowisko elektronicznej informacji jako naszą nową naturę, za poznanie adekwatne do naszych czasów uznać należy dogłębne badanie przedłużeń człowieka. „W dobie elektrotechniki
całe zadanie człowieka polega na uczeniu się i pogłębianiu wiedzy”. Informacja, jak
uważa McLuhan, to środek przekazu pozostający dziś „w stanie tworzenia”16.
Żadne społeczeństwo nie ma na tyle wystarczającej wiedzy na temat swoich działań, żeby
wykształcić w sobie odporność na nowe przedłużenia czyli nowe odmiany techniki. […]
Dziś zaczynamy uświadamiać sobie, że sztuka może nam taką odporność zapewnić17.

Filozoficzne poszukiwanie tożsamości człowieka zmienionego przez najnowsze
media cyfrowe to zadanie tak obszerne, że wzywa nas do reorganizacji filozoficznych
założeń dotyczących naszego jestestwa, ale także i dotyczących modelu naszego bycia
w świecie. Definiowania tychże w sposób lepszy i pełniejszy niż definicje i terminy dotychczasowe. Końcówka przytoczonego wyżej cytatu wskazuje na kierunek,
którym podąża McLuhan. W budowaniu tożsamości człowieka epoki elektroniki
kieruje się do obszaru sztuki, w którym na plan pierwszy znowu wysunie się kwestia
proporcji między zmysłami.
W kosmicznej epoce środowiska informacyjnego sztuka siłą rzeczy nabiera nowego
znaczenia i pełni nowe funkcje. Wszystkie poprzednie klasyfikacje zjawisk przestają
mieć jakiekolwiek znaczenie18.

Dla McLuhana jest jasne, że sztuka ery postmechanicznej jest właściwą ścieżką,
która przywróci tak zwany sensus communis (jako wspólnotę odczuć w ramach zmysłowo i cyfrowo zdominowanej kultury).
[…] sztuka to precyzyjna nowoczesna wiedza na temat tego, jak radzić sobie z psychicznymi i społecznymi skutkami działania kolejnej techniki […] to szczegółowa informacja na temat tego, jak przeorganizować naszą psychikę, żeby przewidzieć kolejne
uderzenie ze strony naszych przedłużonych zdolności19.

Docenienie roli artysty, będącego społeczną świadomością zachodzących zmian,
jest niezbędne, byśmy w ogóle mogli mówić o przetrwaniu rodzaju ludzkiego20.
16
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Ibidem, ss. 102−103.
Ibidem, s. 111.
Ibidem, s 304.
Idem, Zrozumieć media…, Warszawa 2004, s. 113.
Por. ibidem, s. 112.
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Artysta wyłapuje przesłanie wyzwań kulturowych i technicznych całe dekady wcześniej,
zanim dadzą o sobie znać zmiany, do jakich doszło pod wpływem tych wyzwań. Buduje
wtedy modele lub arki Noego, żeby się z tymi zmianami zmierzyć21.

Artysta, jako społeczna świadomość, może korygować proporcje między zmysłami (i proponować je w swych dziełach) na długo przed tym, zanim dosięgną one
każdego obywatela globalnej wioski.
Artystę natomiast cieszą nowe odczucia i przeżycia i instynktownie tworzy sytuacje,
które je wyzwalają, a zarazem je kompensują. Artysta analizuje deformacje życia zmysłowego spowodowane oddziaływaniem nowego środowiska i na ogół tworzy dzieła
sztuki, które korygują skrzywienie i zaburzenie zmysłów, wywołane przez nową formę.
Artysta pełni więc w społeczeństwie rolę nawigatora, który prawidłowo odczytuje namiar kompasu i ustala kurs, choć zmienna gra sił spowodowała odchylenie igły. W tym
sensie artysta nie jest handlarzem ideałów czy wzniosłych przeżyć, ale nieodzownym
doradcą zarówno w sferze działań, jak i myśli ludzkich22.

McLuhan wprowadza definicję artysty, która pozwala również mieć nadzieję na
rehabilitację roli myślicieli i reformację ich trzytysiącletniej wizji świata i naszego
w nim miejsca:
Artystą jest człowiek działający w dowolnej dziedzinie – czy to naukowej, czy to humanistycznej – który potrafi zrozumieć konsekwencje swoich działań i nowej wiedzy
dostępnej w jego czasach. Jest to człowiek o integralnej rzeczywistości23.

Tak jak jasnym jest dla McLuhana fakt przeobrażeń kultury przez media elektroniczne, tak samo bezsporną jest kwestia, że nadzieja, jaką pokłada w tak badawczo
zorientowanych artystach, przyniesie owocne studium kondycji człowieka czasu cyberkultury – to główne zadanie, jakie stoi przed XXI-wiecznymi myślicielami:
Oddziaływanie techniki nie ujawnia się na poziomie opinii lub koncepcji, ale trwale,
nie napotykając na żaden opór, zmienia proporcje zmysłów lub wzorca percepcji. Poważny artysta jest jedyną osobą, która może bezkarnie zmagać się z techniką, gdyż jest
on ekspertem świadomym zmian zachodzących w percepcji zmysłowej24.

Przyjrzyjmy się teraz wybranym przykładom z zakresu sztuki medialnej, które
– będąc wybitnymi i nagradzanymi projektami, uznanymi więc za obrazujące współczesność – zdają się konceptualnie podążać wytyczoną przez McLuhana konwencją
dotyczącą badania potencjału mediów elektronicznych.
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Ibidem, s. 111.
Ibidem, s. 304.
Idem, Zrozumieć media…, Warszawa 2004, s. 112.
Ibidem, s. 50.
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Pierwszą jest powstała w roku 1994 A-Volve25 – interaktywna praca austriacko-francuskiego duetu artystycznego Sommerer/Mignonneau, wpisująca się w nurt
sztuki genetycznej. Odwiedzający instalację odbiorca proszony jest o naszkicowanie
na ekranie dotykowym zarysów i przekrojów dowolnych stworzeń – następnie takie
wyimaginowane byty za pomocą projektora rzutowane są na lustro znajdujące się
pod wypełnionym wodą basenem. Stworzenia zachowują się jak żywe organizmy:
we wzajemnych relacjach funkcjonują na znanych nam ewolucyjnych i genetycznych
zasadach (doboru naturalnego, najlepszej adaptacji do środowiska). W wirtualnym
środowisku, na którym bazuje projekt dwójki artystów, ewolucja wywołana została
algorytmami zaprogramowanymi komputerowo. Odbiorcy mogą także wkładać ręce
do basenu z pływającymi stworzeniami – wtedy również woda staje się interfejsem,
poprzez który doświadczać można sztucznego życia.
Ta nagrodzona Prix Ars Electronica ‘94 praca jest doskonałym przykładem na to,
co opisywał McLuhan, gdy zwracał uwagę na zmysłowe przeobrażenia jakie wnosi
z sobą elektroniczna galaktyka. Inwazja w strukturę świata i świadomości, jaką zapoczątkowała rzeczywistość wirtualna, była czymś, co Kanadyjczyk bez wątpienia
uznałby za fizycznie nas dotykającą. Ale McLuhan podkreślał też fakt, że każdorazowo, „technika może jedynie dodać siebie do tego, czym już jesteśmy”26. Tę samą
intuicję znajdujemy u współczesnego badacza – Sidey Myoo tak mówi o „niezaprzeczalnym artefakcie elektroniki”:
Człowiek w świecie elektronicznym istnieje inaczej niż w świecie fizycznym, choćby
przyjmując elektroniczną cielesność, budując relacje z innymi ludźmi lub doświadczając samego siebie. Są to prawdziwe doświadczenia i sytuacje.
Zaprzeczenie istnienia artefaktu elektroniki może być zaprzeczeniem tego rodzaju rzeczywistości, która w coraz większym stopniu staje się światem człowieka27.

Przywołana praca jest jednym z przykładów powrotu „człowieka dotyku”, nad
którego eliminacją w epoce Gutenberga ubolewał McLuhan.
Kolejnym przykładem będzie Ping Body Stelarca28, z cyklu performance’ów Amplified Body stworzonego przez artystę w latach 1970−94. Pomysłem artysty było
sprawdzenie, jak ludzkie ciało reaguje na elektroniczne polecenia osób trzecich
w momencie, gdy Internet staje się medium ich działań. W 1995 roku uczestnicy
trzech wydarzeń artystycznych w trzech różnych miejscach globu (Paryż, Helsinki
i Amsterdam) sieciowo połączeni zostali poprzez stronę WWW performance’u z ciałem artysty. Stelarc nosił na sobie swe wcześniejsze artystyczne projekty – medialne
25
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Krótką dokumentację nt. tej pracy można zobaczyć na kanale duetu artystów w serwisie YouTube:
[on-line:] https://www.youtube.com/watch?v=0WG45k93pCA [11.08.2014].
M. McLuhan, Zrozumieć media…, Warszawa 2004, s. 43.
S. Myoo, Artefakt elektroniki. Immersyjne refleksje, [w] Digitalne dotknięcia. Teoria w praktyce/
praktyka w teorii, red. P. Zawojski, Szczecin 2010, s. 176.
Krótką dokumentację performance’u można obejrzeć w serwisie YouTube: [on-line:] https://www.
youtube.com/watch?v=wTYYJZG0f68 [11.08.2014].
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przedłużenia: robotyczną trzecią rękę, sensory łączące go z elektronicznym przesyłem
obrazów. Widzowie ze wspomnianych miast mogli obserwować i ingerować w ruchy ciała artysty – za pomocą sygnałów z sieci aktywować układ jego kończyn czy
stymulować mięśnie, co było odzwierciedlone było w Luksemburgu, gdzie fizycznie
przebywał wtedy Stelarc, a także podziwiane on-line przez miliony widzów. Takie
pochodzące z sieci, a nie z systemu nerwowego artysty stymulacje mięśni generowały
zaprogramowane wcześniej dźwięki (ruch wywołuje aktywację zmysłu słuchu) i pozwalały mu na nieznane wcześniej doznania zmysłu propriocepcji. Interfejs Internet
– ciało ludzkie pokazał, że nie tylko Sieć transmituje informacje – dzięki bodźcom
z Sieci można potraktować ciało ludzkie jako informację zwrotną aktywną fizycznie.
O takim właśnie przetransportowaniu fizyczności w informację mówił McLuhan,
gdy stwierdził :
Przez umieszczanie naszych ciał fizycznych wewnątrz naszych przedłużonych układów
nerwowych, a to za pośrednictwem elektrycznych środków przekazu, wyzwalamy dynamikę, która sprawia, iż wszystkie wcześniejsze osiągnięcia techniczne, będące jedynie
przedłużeniem rąk, nóg, zębów oraz systemu kontroli ciepłoty ciała (a zatem wszystkie
przedłużenia naszych ciał, włącznie z miastami), zostaną przetransportowane na systemy informacji29.

A zatem, „[...] aspekt komunikacji lub użycia zmienia się w aspekt egzystencji”30.
Ten eksperymentalny projekt Stelarca pokazuje, że technologia dziś jest już nie tylko
zwykłym poszerzeniem cielesności – ciało fizyczne zmienia się w ciało biologiczno-technologiczne. Pokazuje też, że w cyberkulturze powraca – wcześniej wyeliminowany
– mcluhanowski „człowiek słuchu”. W tym miejscu można odnieść się do zarysowanej
przez nas wyżej idei: po trzechtysiącletnej podróży pierwsze medium – słowo – stało się
ciałem: wizjonera Stelarca, który jako pierwszy (ale nie jedyny) swą wzmocnioną wirtualnie cielesnością wraca do sfery oralnej, ale ze znacznie rozszerzoną sensoryką. Jako
takie, owo ciało domaga się redefinicji naszego zmysłowego wyposażenia. McLuhan
powiada, że nowe media stały się naturą – jako „ewolucyjna i biologiczna mutacja”,
otwierają przed nami „nowe drzwi percepcji i nowe sfery działania”31.
Nowe progi wrażeń zmysłowych, które wytyczane są przez cyfrowe, interaktywne
media, wymagają rosnącego zaangażowania: użytkownik sztuki zaproszony został do
samego procesu tworzenia. „W tym właśnie momencie wyszliśmy poza obręb techniki gutenbergowskiej. Wielowiekowy rozdział zmysłów i funkcji całkiem niespodziewanie zakończył się ich ponownym połączeniem”32. „Elektrycznie wzmocniony
słuch” zatrzymuje podążające wzdłuż linii oko i coraz częściej każe wątpić w jego nieomylność – zamienia punkt widzenia na spostrzeżenie (nagłe uświadomienie sobie
złożoności procesu interakcji). Do łask wraca znowu instytucja dialogu: akustycznej,
29
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S. Myoo, op. cit., s. 102.
Ibidem, s. 177.
Por. M. McLuhan, Wybór tekstów, Poznań 2001, s. 403.
Idem, Wybór pism…, Warszawa 1975, s. 299.
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audiowizualnej wymiany myśli, która pozwala na ujawnianie się wielorakich aspektów spraw jednocześnie.
Nowe media – nowe języki – które w coraz większym stopniu zastępują pismo i druk, zaczęły ponownie gromadzić wieloraką zmysłowość integralnej mowy. Dotyk, smak, ruch ciała
i dźwięk odtwarzają na powrót tę akustyczną przestrzeń, którą zniosło pismo fonetyczne33.

Wracamy zatem do oralności i akustyki kultur plemiennych, rozszerzonych
o możliwości, jakie daje nam sfera elektroniczna. Ale ten zwrot oznacza nie tylko
powrót – przewartościowanie następuje w znacznie większej skali: zmienia się cała
konstrukcja naszego świata, takiego, jakim go znaliśmy. Wielowymiarowe doświadczenia zmysłowe, które dzięki sztuce digitalnej stają się realne i coraz szerzej dostępne, zmuszają nas do redefinicji pryzmatu, przez który odbieramy świat. Harmonijne
korzystanie ze wszystkich ludzkich zmysłów, do którego chcemy powrócić, da swego rodzaju prześwietlenie naszego bycia-w-świecie, nie tylko jego oświetlenie znane
z epoki Gutenberga. Przywołane wyżej przykłady ze świata sztuki dają przedsmak takiego przemyślanego bycia w nowym elektronicznym środowisku człowieka. I o taką
odpowiedzialną postawę chodzi właśnie McLuhanowi, gdy mówi:
Pozostaje natomiast jeszcze pełna równość i harmonijne współoddziaływanie wszystkich zmysłów, która pozwala na odbieranie światła prześwietlającego. Intensyfikacja
jednego ze zmysłów przy pomocy środków technicznych i obstawanie przy świetle
oświetlającym niszczy tę harmonię. Koszmar światła „oświetlającego” to świat Pascala:
„Rozum funkcjonuje powoli i ma tyle poglądów na temat tylu zasad, które muszą stale
być obecne, że zasypia lub w ogóle gubi się, gdy ich wszystkich nie ma34.
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Summary
The word became flesh. McLuhan’s vision of the return to oral culture
This text recalls Marshall McLuhan’s idea of tribal society and itself is an attempt to
implement this idea into contemporary, digital culture. Following McLuhan’s most
important texts and ideas, the author is adopting them as basic theorietical points of
our electric era of information. What is to be shown is, the vision of reconfiguration
of human sensorium as the elementary need of balanced existance in the 21st century.
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Fotografia prasowa uwikłana w język.
Przykład „Gazety Wyborczej”
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna
im. L. Schillera w Łodzi
Gazety zawsze opierają się zarówno na warstwie tekstowej, jak i różnych formach
ilustracji. Ich proporcje i wzajemne relacje zależą od typu prasy, zespołu redakcyjnego, a w szerszej perspektywie: od rynku medialnego. W latach 20. XX wieku upowszechnił się typ gazety wielkoformatowej. Model ten oparty jest na opiniotwórczym
charakterze medium. W przeciwieństwie do wydawnictw tabloidowych, bazujących
na fotografiach i oprawie graficznej, prostych, krótkich i sensacyjnych artykułach,
tutaj podstawową formą przekazu jest tekst. Wizualny aspekt jest natomiast wtórny,
co wynika z przyjętego założenia, że obrazy jako bardziej prymitywna forma komunikacji1, traktowane są jako ilustracje tekstów i nie pojawiają się autonomicznie2.
Na polskim gruncie typ gazety wielkoformatowej reprezentuje między innymi
„Gazeta Wyborcza”3, aspirująca do „wyższego dziennikarstwa”4, tradycyjnie czerpiącego wzorce z literatury i nauki5. Warto przy tym zwrócić uwagę na fakt, iż redaktor naczelny gazety Adam Michnik i jego czterech zastępców to absolwenci kierunków humanistycznych (historii, polonistyki, prawa i filologii), związanych z analizą
i konstrukcją tekstów oraz retoryką6. Wszystko to sprawia, że to tekstom nadana
jest wartość priorytetowa i to z nimi wiąże się tryb pracy redakcji7. Codziennie podczas porannego kolegium, po omówieniu agendy, kolejne działy dziennika, zgodnie
1

2
3
4
5
6
7

Antonina Kłosowska zdaje się skłaniać ku takiej interpretacji, sugerując, że „obraz-dokument jako
główne narzędzie komunikowania treści stanowi najdalej posunięte stadium dezindywidualizacji
i uniwersalizacji formy masowej kultury”. Por. A. Kłosowska, Kultura masowa, Warszawa 2005, s. 315.
W Gazecie Wyborczej wyjątkiem jest cykl FotoReportaż w czwartkowym dodatku do gazety – „Dużym Formacie”.
Por. Najbardziej opiniotwórcze polskie media w 2012 roku, [on-line:] http://www.press.pl/attachments/www-data/Najczesciej-cytowane-media-w-calym-2012-roku_254.pdf [26.03.2013].
Według klasyfikacji Stanisława Mocka. Por. S. Mocek Dziennikarze po komunizmie, Warszawa 2006, s. 21.
Por. ibidem.
Adam Michnik ukończył historię, Jarosław Kurski i Wojciech Fusek prawo, Piotr Stasiński polonistykę, a Jerzy Bogdan Wójcik filologię.
Por. Kto jest kim w redakcji gazety, [on-line:] http://e-lekcje.org/pomoce-naukowe/rolewredakcji.html
[24.03.2014].
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z hierarchią ważności, przedstawiają pomysły na najważniejsze teksty. Po akceptacji
tematów przez redaktora prowadzącego8 przystępują do realizacji ustalonych zadań.
Najważniejsze teksty są zwyczajowo ilustrowane. „Redaktor przesyła, […] tekst, ja
mam go zilustrować, albo wprost mówi, że potrzebuje zdjęcia, na którym będzie Putin, na przykład wesoły albo smutny, albo martwiący się […]”9 – mówi fotoedytor
z dziesięcioletnim stażem w „Gazecie Wyborczej”. Autonomia, jaką dysponuje na tym
polu, zależy od stopnia wzajemnego zaufania pomiędzy nim a konkretnym redaktorami. Trzeba pamiętać, że redakcja ma strukturę wysoce hierarchiczną. Stanisław Mocek
przedstawia ją jako przestrzeń minidyskursywną10 w której ścierają się różne wizje i interesy. Reprezentują je konkretne osoby, których pozycja wynika z pełnionej funkcji,
ale też ich cech indywidualnych. Erving Goffman upatrywał budowy „ja” społecznego
w procesie interakcji, ciągłej gry oczekiwań, propozycji i odrzuceń11. Pozycja fotoedytora tworzona12 w takich interakcjach wynika ze stażu pracy i jego cech osobowościowych, co przekłada się na stosunki interpersonalne i relacje władzy wewnątrz działów
i redakcji. Dynamika tych relacji i procesualny charakter wyboru ilustracji do artykułu
odbywa się w ramach systemu ogólnie przyjętych reguł. Jak przyznaje młody dziennikarz gazety: „jest przyjęte, że musi być więcej tekstu niż zdjęć”13.
Ramy dla tych zasad tworzy też technologia – makieta programu Sepia, którym
posługują się redaktorzy przy wizualizacji projektów stron. W typowym szablonie
maksymalna wielkość zdjęcia nie przekracza 1/5 wielkości strony. Kwestia rozmiaru
fotografii implikuje natomiast jej treść. Vilém Flusser uważał, że „im więcej informacji, tym trudniej o komunikację, a im lepsza komunikacja, tym mniej zawiera informacji”14. Przy ograniczonej powierzchni zdjęcia zmniejsza się możliwość właściwej
percepcji poszczególnych elementów obrazu. Spowalnia to lub uniemożliwia odbiór.
„[…] fotografia taka, którą się wykorzystuje w gazecie, ona jednak musi mieć taki
dosyć szybki przekaz”15.
8
9

10
11
12
13
14
15

Rotacyjnie funkcję tę pełni jeden z wicenaczelnych.
Z wywiadu nr 1. Wywiady, do których odwołuje się niniejszy tekst, oparte były na rozmowach,
w których rozmówcy pytani byli o ich prace w redakcji, ze szczególnym uwzględnieniem takich
kwestii jak: charakter pracy i stopień jej autonomiczności, hierarchia wewnątrzredakcyjna, wykorzystanie i dostępność zasobu zdjęć, rola fotografii w kształtowaniu przekazu. Wywiady oznaczone
jako nr 1 i 3 zostały przeprowadzone z fotoedytorami „Gazety Wyborczej”, wywiad nr 2 natomiast
– z dziennikarzem tego pisma. We wszystkich przypadkach z badanymi rozmawiał autor artykułu.
W trosce o przejrzystość w kolejnych przypisach do poszczególnych wywiadów podawany będzie
wyłącznie numer.
Por. S. Mocek, op. cit., s. 32.
B. Olivier Nauka o komunikacji, tłum. I. Piechnik, Warszawa 2010, s. 20.
[...] jak się jest fotoedytorem, takim w „Gazecie Wyborczej”, która aspiruje do tego, żeby mieć jakąś
pozycję w redakcji […]” – z wywiadu nr 1.
Z wywiadu nr 2.
V. Flusser, Pisanie w celu publikacji elektronicznych, [w:] Ekrany piśmienności, red. A. Gwóźdź,
Warszawa 2008, s. 71.
Z wywiadu nr 1
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Ograniczenie przestrzeni przeznaczonej na ilustrację wiąże się więc z jej uproszczeniem. Funkcją fotografii prasowej ex definitione jest informowanie16. Treść przekazu musi być zrozumiała dla ogółu czytelników, sama komunikacja opiera się na
„kontrakcie czytelniczym”17, rozumianym jako pakt oferowany czytelnikom, „który będzie odpowiadać ich oczekiwaniom, ich motywacjom i ich wyobrażeniom”18.
Konsument oczekuje towaru, który go usatysfakcjonuje, a w przypadku mediów –
informacji interesującej i zrozumiałej. Z tego powodu fotografia prasowa musi być
możliwie jednoznaczna i oczywista w odczytaniu. Z tematem tym związana jest też
kwestia objętości samej gazety. Ograniczona przestrzeń wymaga selekcji informacji
według hierarchii ważności ustalanej przez redakcję. Przyjmuje się, że „[...] teksty
muszą iść, a zdjęcie już może nie iść”19. Dlatego też, przy ograniczonej objętości
gazety, pierwszeństwo posiadają artykuły, przekaz oparty jest na nich, a zdjęcia są
jedynie uzupełnieniem.
Przyjmuje się, że komunikacja wizualna opiera się na użyciu kodu znaków. Według klasycznego podziału Charlesa Sandersa Peirce’a20 znaki dzielą się na indeksy,
ikony i symbole. W zdjęciach prasowych dostrzegam funkcjonowanie wszystkich
trzech typów. W fotografii indeks rozumiany jest jako ślad, dowód istnienia, odnosi
do podstawowego rozumienia roli mediów jako dających świadectwo realności zjawisk. Fotografia wchodzi do prasowego obiegu dopiero dzięki opisaniu jej za pomocą
słów kluczowych, „zindeksowaniu”, tego co ma być wyobrażonym śladem. Tak więc
ikoniczne i symboliczne znaki są nośnikami informacji i ideologii. Allan Sekula przywołuje zdanie Henry’ego Foxa Talbota21, w którym „wynalazca kalotypii proponuje
nam nowe rozumienie prawdy, w sensie już nie tekstowego, lecz indeksykalnego inwentarza”22. Aby zdjęcie mogło stać się fotografią prasową, musi zostać prawidłowo
opisane (data, miejsce, wydarzenia, bohaterowie) i skatalogowane za pomocą słów
kluczowych. Zwłaszcza te ostanie są ważne, tworzą bowiem indeks, dzięki któremu
zdjęcie może być przyporządkowane do konkretnego znaczenia (osoby, wydarzenia).
Sławomir Sikora odnosząc się do prac Beaumounta Newhalla pisze, że „każda
fotografia może być dokumentem, gdy jest udokumentowana, tzn. kiedy znamy
datę i miejsce wykonania”23. Oznaczenie daty i miejsca wykonania zdjęcia nie jest
jednak warunkiem wystarczającym, by włączyć zdjęcie do obiegu fotografii prasowej. Wymagana jest także wartość informacyjna i wspominana już jednoznaczność.
Indeksowanie ma więc dużo wspólnego z osadzaniem obrazów w przestrzeni iko16
17
18
19
20
21
22
23

„Żeby informować, po to jest prasa” – z wywiadu nr 1.
Termin wprowadzony przez Eliseo Veróna. Por. B. Oliver, op. cit., s. 103.
Ibidem.
Z wywiadu nr 3.
B. Oliver, op. cit., s. 59
Henry Fox Talbot (1800−1877) – pionier fotografii czarno-białej, był wynalazcą procesu negatywowego.
A. Sekula, Ciało i archiwum, [w:] idem, Społeczne użycia fotografii, tłum. Krzysztof Pijarski, Warszawa 2010.
Por. S. Sikora, Fotografia. Między dokumentem a symbolem Izabelin 2004, s. 31.
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nicznej. Według Konrada Kubały fotografia włączana jest do rzeczywistości społecznej poprzez język. Sposób myślenia i postrzegania jest zależny od gramatyki języka
i wpisany w jego siatkę pojęciową, co skutkuje określonymi wyborami interpretacyjnymi24. Zarówno redaktorzy, jak i czytelnicy posługują się więc logiką języka i tekstu
(zgodnie z obowiązującym modelem edukacji). August Sander roztaczał w 1931 roku
wizję „fotografii jako uniwersalnego sposobu komunikowania, który pokona analfabetyzm, różnice językowe, a nawet zawiłość języków naukowych […]”25. Praktyka
pokazała jednak, jak silnie obraz uwikłany jest w kontekst. Znaczenie fotografii ciężko oderwać od uwarunkowań kulturowych czy politycznych, a zgodność zbiorowego
odczytania zdjęć pozostaje iluzją. Tym bardziej jesteśmy tego świadomi, wiedząc, jak
jej odbiór uzależniony jest właśnie od języka. Kubała przywołuje koncepcję Edwarda
Sapira, mówiącą o „nawykach językowych”, które predysponują nas do określonej
percepcji rzeczywistości na poziomie widzenia, słyszenia i doświadczania rzeczywistości26. Uniwersalność obrazu fotograficznego jako języka ograniczona jest więc już
przez ograniczenia jakie nadaje język (na poziomie leksyki i gramatyki). Zwłaszcza
że, jak przekonuje Magdalena Garncarek, pojmowanie języka fotografii jako języka
może być jedynie metaforyczne27. Tylko język naturalny spełnia kryteria metajęzyka,
w odniesieniu zarówno do siebie samego, jak i do innych „języków” (obrazy nie mogą
opisywać innych obrazów). Stąd też tak duże znaczenie podpisów w fotografii prasowej. Garncarek przywołuje w tym kontekście dwie typologie. Pierwsza, autorstwa
Rolanda Barthes’a, wymienia dwie funkcje, jakie język może pełnić względem przekazu ikonicznego. Jedna z nich, nazwana „zakotwiczeniem” (d’ancrage), służy ustanowieniu ram interpretacyjnych. Drugim typem jest „zluzowanie” (de relais), które służy budowaniu narracji28. W przypadku fotografii prasowej zastosowanie ma przede
wszystkim pierwsza z nich. Garncarek, nie do końca zadowolona z tego podziału,
przywołuje następnie bliższą jej typologię Clive’a Scotta29. Pierwszym rodzajem jest
„docelowe wyjaśnienie” (as destination), często stosowane w kontekście fotografii
prasowej, gdzie oprócz obowiązkowej daty i miejsca wykonania zdjęcia, zazwyczaj
opisuje się też przedstawione na fotografii zdarzenie i bohaterów. W tej relacji tekst
całkowicie dominuje nad obrazem, tworząc całościową ramę interpretacyjną. Przywodzi to na myśl próbę podporządkowania obrazu świata kategoriom tekstualnym
medium informacyjnego, a fotografia staje się tu przede wszystkim poświadczeniem
(rola naocznego świadka). Drugim sposobem użycia podpisu jest zastosowanie formy
„punktu wyjścia” (as point of departure). Metoda ta polega na wyznaczeniu kierunku
24
25
26
27
28
29

Por. K. Kubała, Obrazy w Polityce-źródło słabości demokracji liberalnych czy atrybut władzy jednostek
[w:] Przestrzenie fotografii. Antologia tekstów, red. K. Makowski, Łódź 2005, s. 184.
Por. K. Pijarski, (Po)nowoczesne losy obrazów, Łódź 2013, s. 87.
Por. K. Kubała, op. cit., s. 186.
Por. M. Garncarek, Instrukcja obsługi fotografii – o podpisach pod fotografiami, [w:] Przestrzenie
fotografii…, s. 230.
Por. ibidem, s. 233.
Por. ibidem, s. 230.
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interpretacji, jednak samo zdjęcie zachowuje bardziej otwarte znacznie, ma oddziaływać na odbiorcę. Wiąże się to wiarą w moc obrazów, siłą ich przekazu. Ostatnim
typem podpisu jest „komentarz” – paralelna forma (as paralel but displaced commentary), a tekst i obraz stają się komplementarne, choć odmienne treściowo. W każdym
wypadku obecność tekstu wydaje się naturalna i pożądana bo pomagająca celniej odczytać sens zdjęcia. Tym bardziej jest to więc kłopotliwe sąsiedztwo, pozwala bowiem
w zakamuflowany sposób nadawać silnym przekazom wizualnym, określone ramy
interpretacyjne poprzez tekst podpisu (lub nagłówka). Siła oddziaływania zdjęć opiera się na braku zapośredniczenia, jakim jest tekst. Fotografii przyporządkowana jest
rola świadka, eye-witness. Jest to związane z utożsamianiem fotografii z obiektywnym
przekazem i przezroczystością spojrzenia aparatu (wciąż niezdekonstruowaną w społecznym obiegu wiarą w prawdziwość reprezentacji obrazu fotograficznego). Odbiór
zdjęć wydaje się naturalny, obrazy sprawiają wrażenie sygnałów, symptomów rzeczywistości, co wynika z nieuświadomionej socjalizacji za sprawą nadobecności obrazów
w kulturze Zachodu30. Kulturowa konstrukcja fotografii staje się jakby niewidoczna,
zwraca uwagę to, co przedstawione, czasem estetyka. W gazecie zdjęcie staje się więc
wizualnym reprezentantem tekstu, jednocześnie go uwiarygodnia31 i promuje (przyciąga uwagę, wzmacnia i ubarwia przekaz). Sam tekst zdaje się być postrzegany jako
kod, konstrukcja, odseparowany od rzeczywistości.
Istotna jest w tym kontekście symboliczna właściwość znaku. Symbol niesie ze
sobą przypisane mu w danej kulturze znaczenie. To, co przedstawia, odnosi się nie
tylko do tego, z czym się kojarzy, ale też do systemu wartości, którego jest częścią.
Powielenie symboli jest więc wzmacnianiem, odtwarzaniem systemu kulturowego,
w zakresie którego one obowiązują. Można powiedzieć, że użycie fotografii prasowej „zgodnie z konwencją jest działaniem społecznym, utrzymanym w konwencji
symbolicznej służącej uczestnictwu w życiu poważnym, oraz opiera się na autorytecie moralnym; innymi słowy – stanowi działanie zrytualizowane”32. Tak pojmowane
użycie fotografii jest walką o dominację w sferze systemu wartości, a rytuał odnawiania znaczeń, narracji i obrazów jest wpisany w kulturotwórczy aspekt funkcjonowania dziennika. Przy czym rytuał definiuję „jako dobrowolne wykonane odpowiednio
uwzorowanego zachowania w celu symbolicznego oddziaływania na życie poważne
lub uczestnictwa w nim”33.

30

31
32
33

Zachód – kraje Europy Zachodniej, Stany Zjednoczone i Kanada ujmowane jako całość kulturowa i polityczna. Por. Zachód, [w:] Słownik języka polskiego, [on-line:] http://sjp.pwn.pl/slownik/2541891/zach%C3%B3d_I [20.07.2014].
To, co obwieszczone, jest od razu stwierdzone. Por. R. Barthes Mitologie, tłum. A. Dziadek, Warszawa 2000, ss. 255−265.
P. Rothenbuhler, Komunikacja rytualna, tłum. J. Barański, Kraków 2003, s.108.
Ibidem, s. 73.
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Komunikację rozumianą przez Gregory’ego Batesona jako model sprzężenia zwrotnego34 uznać możemy za jeden z elementów zapewniających spójność pola35. Przestrzeń
mediów staje się obszarem negocjacji znaczeń, wartości i symboli. Nieczytelne komunikaty nie są zrozumiałe, a niepożądane treści zostają odrzucone, co w efekcie może doprowadzić do całkowitej rezygnacji z tego medium. Przekaz musi być więc odpowiednio
przygotowany, tak by napięcia między elementami składowymi zakresu pola integrowały znaczenie komunikatu i tworzyły względnie stałe struktury komunikacyjne.
Przykładem opisanych mechanizmów może być artykuł i jego ilustracja z „Gazety
Wyborczej”36. Artykuł pod tytułem Pan ze świetlicy idzie siedzieć zilustrowany był
poniższą fotografią.
Na zdjęciu możemy rozpoznać dwóch funkcjonariuszy, policjanta i strażnika
miejskiego, którzy prowadzą
skutego kajdankami człowieka. W tle widać jakieś
brzydkie budynki, dwa samochody. Dlaczego czytamy
tę fotografię w ten sposób?
Łatwo rozpoznać napis „Policja”, choć jest częściowo zasłonięty, widać też uniformy
służbowe. Znamy je, wielokrotnie widzimy je przecież
na ulicy (ikona). Wiemy też czym jest instytucja policji (symbol), wiemy, czym się zajmują
te służby i jakie cele realizują funkcjonariusze. Rozumiemy więc, że wykonują czynność nie
w swoim imieniu, ale w imieniu państwa (symbol). Funkcjonariusze symbolizują więc tu
jednocześnie instytucje państwa i systemu sprawiedliwości (posiadają przy tym przypisane
monopolem państwa atrybuty przemocy: pistolet i tonfy). W szerszej perspektywie możemy dostrzec pewną formę umowy społecznej, która powołała państwo i jego instytucje.
W domyśle rozumiemy to jako mechanizm funkcjonowania demokracji. Moglibyśmy
również stwierdzić, rozpoznając policjanta, że jest to forma opresyjnego działania funkcjonariuszy. Skłonni bylibyśmy twierdzić tak, gdybyśmy wychodzili z pozycji braku zaufania
względem policji albo w ogóle podważali prawomocność systemu. Jeśli więc odczytujemy
sytuację na zdjęciu jako aresztowanie, to wynika to z posiadanych przeze nas odpowiednich kompetencji kulturowych. Dzięki nim potrafimy zrozumieć konwencję uniformu
czy gestu skutych rąk. Oznacza to także znajomość takich pojęć jak „policja”, „wymiar
sprawiedliwości”, „państwo” czy „demokracja”. Nie musimy literalnie przywoływać tych
34
35
36

Por. B. Oliver, op. cit., s.157.
„Słowo zapożyczone z nauk fizycznych, metaforycznie przywołuje przestrzeń zawierającą różne elementy, powiązane między sobą pewnymi siłami”. Ibidem, s. 394.
Pan ze świetlicy idzie siedzieć, „Gazeta Wyborcza”, 27.02.2014.
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pojęć, gdyż pozostają w domyśle jako kontekst. Przyjmując więc taką interpretację mimowolnie, za pomocą konkretnych obrazów i pojęć, odnawiamy ład kulturowy.
Pod zdjęciem widnieje podpis: „Policja zatrzymuje byłego nauczyciela”. Podpis
utwierdza nas w przekonaniu, że taka interpretacja była prawdziwa i wplata obraz
jeszcze mocnej w siatkę pojęciową języka. Buduje też rodzaj wspólnoty kompetencji
kulturowych, dzięki którym możemy rozumieć sens zdjęcia, przynajmniej ten nadany przez medium. Sam podpis przekazuje informacje, których nie bylibyśmy wstanie
odczytać, na przykład zawodu oskarżonego. Wprowadza to system zależności opartej
na dominacji tekstu nad obrazem (tekst bez zdjęcia mógłby funkcjonować w tym
samym kontekście, ale sytuacja odwrotna jest niemożliwa).
Zdjęcie podpisane jest też jako „Materiał Policji”. Możemy więc potraktować je jako
rodzaj wizualnej manifestacji mówiącej: „wykonujemy swoje obowiązki, jesteśmy skuteczni, to jest dowód”. Dlaczego jednak gazeta informacyjna rezygnuje z „przywileju”
informowania i prezentuje na swoich łamach fotografię policyjną37?
Od strony redakcyjnej mogło
wyglądać to tak: trzeba było zilustrować napisany tekst o zatrzymaniu „byłego nauczyciela”. Nie było
zdjęć agencyjnych ani od fotoreportera „Gazety Wyborczej”. Policja
udostępniła zdjęcie za darmo, więc
je wykorzystano. Mogło wynikać
to z logiki ekonomicznej lub być
oznaką tabloidyzacji38 dziennika.
Działanie to ma też swoje głębsze
znaczenie. Jest bowiem wynikiem
wspomnianego już podporządkowania obrazów tekstom – istotny
zdaniem redakcji artykuł, wymagał
zilustrowania i to tekst tworzył okazję do zaprezentowania fotografii.
Odsłania także relacje pomiędzy
instytucją policji a medium.
37

38

„Ani też fotografia policyjna nie działała wyłącznie represyjnie, choć niemądrze byłoby argumentować, że jej funkcja była po prostu bardziej ideologiczna albo też, że jej instrumtalim był bardziej pozytywny niż negatywny”. A. Sekula Ciało i archiwum, [w:] idem, Społeczne użycia fotografii,
tłum. Krzysztof Pijarski, s. 141.
W takim przeświadczeniu upewniła mnie rozmowa z fotoedytorem „Gazety Wyborczej”. Dział w którym ukazał się artykuł, reprezentuje bardziej tabloidowy charakter. Fotoedytor, sugerował, że ilustracja
może być wyrazem triumfu sprawiedliwości. Gdyby nie użyto fotografii z archiwum Policji, prawdopodobnie wykorzystane zostałoby zdjęcie przedstawiające anonimowe aresztowanie. Por. wywiad nr 3.
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Kiedy widzimy cały artykuł, łatwo dostrzegamy proporcje tekstu i zdjęcia. Aby
zrozumieć ich wzajemną relację, oddaną nie tylko przez układ strony, należy odnieść się do treści. Tekst opisuje nauczyciela wydalonego ze szkoły za molestowanie
podopiecznych. Były już nauczyciel założył następnie świetlicę, jak się okazało bezprawnie, nie poddał się również obowiązkowej terapii, co było podstawą do jego
zatrzymania. Czy ta historia jest na zdjęciu? Nie! Zdjęcie przedstawia aresztowanie
– symbolizuje sprawiedliwość. Tytuł artykułu (Pan ze świetlicy idzie siedzieć) natomiast pełni tautologiczną funkcję względem zdjęcia, informuje dodatkowo o świetlicy, i podkreśla aspekt sprawiedliwości. Jaką funkcję spełnia to zdjęcie? Wzmacnia
oddziaływanie tytułu, nie wnosi jednak wiele informacji (nie pokazuje ani konkretnych funkcjonariuszy ani nie konfrontuje czytelnika z bohaterem tekstu, niewiele
mówi o samej historii). Fotografia mogłaby równie dobrze przedstawiać aresztowanie
pijanego mleczarza, sprawcy wypadku czy księgowego, który przywłaszczył mienie
(na przykład rzeczonej świetlicy). Obraz zwodzi więc nas, a intencja jego obecności
nie jest czysta (abstrahując od intencjonalności samej fotografii). Jego obecność służy interesowi tekstu i odnawianiu ustalonego porządku społecznego. Dzieje się to
na trzech płaszczyznach. Po pierwsze, ilustrując artykuł, przynosi korzyść autorowi,
wyróżnia go pośród innych. Po drugie pośrednio odnosi się do takich kategorii jak
instytucja policji czy określony system moralny, sprawiedliwości i afirmuje je. Media w każdym systemie politycznym mają swoją zdefiniowaną rolę, w demokracji
ich wolność zależna jest od kondycji samego systemu, a instytucjonalne powiązanie
z państwem przekłada się też na związki z jego instytucjami i ich legitymizacją39
(zgodnie z koncepcją roli watchdoga czy IV władzy).
Po trzecie fotografia jest polem komunikacji, w której nadawca i odbiorcy poprzez
symbole negocjują wartości. Używając metafory Andre Rouille’a, zgodnie z którą informowanie to umieszczanie na scenie40, można przyjąć, że fotografia spełnia performatywną
rolę komunikacyjną. To jednak język poprzez słowa tworzy samą scenę, jej konstrukcję.
Inną sytuację mamy natomiast w przypadku często stosowanego w prasie zdjęcia
portretowego. W tym przypadku fotografia wykracza poza tekst, pokazując to czego
nie jest w stanie zawrzeć słowo. Konfrontacja z twarzą drugiego człowieka jest doświadczeniem powszechnym, wynikającym z podstawowej potrzeby oceny, weryfikacji drugiej osoby. Twarz człowieka w obiegowej opinii uznawana za zwierciadło jego
osobowości. Zgodnie z tą logiką, portret zamieszczony w prasie jest więc symbolicznym spotkaniem z bohaterem, pretekstem do zbudowania nici porozumienia, zaufania (zwłaszcza gdy jest kontakt wzrokowy), które może przełożyć się zainteresowanie
artykułem czy wywiadem.
Działanie takie posiada także drugi aspekt. Roland Barthes zwraca uwagę na
mechanizm mitologizacji. Znaczenie mityczne dominuje i usuwa w cień pierwotne
znaczenia, zamazuje je. Barthes był zdania, że pomimo tego pierwotne znaczenie
pozostaje obecne i służy uniewinnieniu mitu. Tak właśnie dzieje się w przypadku
39
40

Por. K. Jakubowicz, Media a demokracja w XXI w., Warszawa 2013, s. 31.
Por. K. Wolny-Zmorzyński jaka informacja? Rzecz o percepcji fotografii dziennikarskiej, Kraków 2010, s. 88.
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portretu prasowego, który przedstawia oczywiście konkretnego człowieka. Jednak
poprzez odpowiednie sportretowanie i umiejscowienie go w specyficznym kontekście
(zwłaszcza na okładce) powołuje mit, włącza bohatera do panteonu ważnych postaci. Barthes pisał, że wielcy portreciści są twórcami mitów41, sądzę, ze odpowiednie
umiejscowienie i podpisanie fotografii spełnią tą rolę równie dobrze.

Współobecność tekstu i obrazu przekracza granice informowania42. Natomiast
cele redakcji (uświadomione czy nie) prowadzą pośrednio do tekstualizacji43. Dotyczy to także fotografii – poprzez jej indeksowanie, katalogizację i podpisywanie.
Tekstualizacja tworzy ramy i przestrzeń wizualnej oprawy. Ta z kolei pełni podwoją rolę: świadectwa, iluzji obecności, naoczności, migania rzeczywistości, a z drugiej
strony wzmocnienia przekazu. Współzależność obrazu i słowa nie jest jednak nigdy
niewinna i przypadkowa.

41
42

43

R. Barthes , Światło obrazu, tłum. J. Trznadel, Warszawa 1995, s. 60.
Rozumianego np. jako gatetkeeping – w tradycyjnych mediach rolę te spełniają redakcje odpowiedzialne za emisje treści. Selekcja związana jest z polityką redakcyjną, podejmowaną tematyką,
kwestiami reklamowo-biznesowymi, jak i personalnymi decyzjami dziennikarzy.
Szczególnie w prasie, choć telewizja też jest oparta na tekstach, wystąpienia spektrów są przygotowywane i często powtarzane w ciągu dnia.
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Summary
Press photography entangled up in words – “Gazeta
Wyborcza” case
Although images has dominated the way mass media show us the world, they are
limited by textual descriptions. It happens both in advertising, entertainment and
the informational media. My work presents a short analysis how it may be seen in
the opinion-forming titles like “Gazeta Wyborcza”. I try to focus on a relation between word and images, by presenting how description of press photography makes
it significant to the information. This specific relation creates the symbolic communicational space and makes the photography transparent addition to the article. It
also shows how the textual aspects dominate the editors choice and how much the
meaning of an image depends on a context.
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Wpływ komunikacji w Internecie na
chińską rzeczywistość polityczną
Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wstęp
Internet na całym świecie stanowi siłę zmieniającą społeczeństwo. W każdym zakątku, do którego dotarł, wywołał rewolucję w sposobie komunikacji społecznej, prowadzenia handlu czy dystrybucji dóbr kultury. Ma też duży wpływ na rzeczywistość
polityczną przez jeden z rodzajów komunikacji społecznej, czyli komunikację polityczną. W świecie zachodnim realizuje się ona poprzez prowadzenie nieskrępowanej
debaty, a także możliwość artykulacji potrzeb społecznych. Otwartość i masowość
sieci powodowały spekulacje, że może okazać się siłą demokratyzującą w państwach
autorytarnych, gdzie władza ogranicza aktywność obywateli w tej sferze1. Tego typu
opinie pojawiały się również w stosunku do Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL).
Celem pracy jest określenie rzeczywistego wpływu aktywności chińskich internautów na funkcjonowanie Państwa Środka, zwłaszcza w kontekście utrzymania władzy
przez Komunistyczną Partię Chin (KPCh), która rządzi niepodzielnie od 1949 roku.
Krótko zostanie opisany rozwój Internetu w Chinach, aktualny stan blogosfery,
a także rodzaje aktywności obywateli ChRL w sieci. Skonfrontowane zostaną one
z narzędziami, które posiada partia w celu kontroli społecznej. Doprowadzi to do
konkluzji odpowiadającej na pytanie o to, czy kierownictwo KPCh rzeczywiście powinno obawiać się utraty własnej władzy.
Praca obejmuje rzeczywistość Chin definiowanych jako obszar Chińskiej Republiki Ludowej administrowany przez władze w Pekinie. Za blogosferę uznano zaś całą
aktywność Internautów, która polega na wymianie informacji między sobą, zarówno
poprzez tradycyjne blogi, jak i mikroblogi oraz inne platformy.
Ogólna charakterystyka blogosfery w Chinach
Internet rozwija się w Chinach w niezwykle dynamicznym tempie. W 1997 roku,
dwa lata po wprowadzeniu do Państwa Środka, liczba jego użytkowników wynosiła
1

Por. S. Kalathil, T. C. Boas, Open Networks, Closed Regimes: The Impact of the Internet on Authoritarian
Rule, Waszyngton 2003.
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600 tysięcy2. Po dziesięciu latach, w 2005 roku, ich liczba przekroczyła 111 milionów, a pod koniec 2013 roku 618 milionów3. Chińczycy stanowią najliczniejszą narodową społeczność w cyberprzestrzeni. Według badań przytoczonych przez Jamesa
Leibolda chińscy użytkownicy Internetu (chiń. wǎngmín 网民, ang. netizens) spędzają aż 44% wolnego czasu w sieci4. Oznacza to, że posiadają ogromny potencjał do
zbierania, analizowania oraz tworzenia treści, również tych odnoszących się do życia
politycznego państwa. Według Elizabeth Economy z Council on Foreign Relations
„żaden aspekt życia społecznego w Chinach nie ma tak dużego wpływu transformacyjnego na politykę jak Internet”5.
To stwierdzenie często pojawiało się w kontekście chińskiej blogosfery. Już
w 2005 roku w „New York Timesie” Nicholas Kristof prorokował, że Komunistyczna
Partia Chin, która przetrwała wiele wojen, może polec w walce z Internetem6. Takie
stwierdzenie wynikało z kilku przesłanek. Po pierwsze blogerzy bardzo rzadko utrzymują się tylko i wyłącznie z pisania, dzięki czemu nie ulegają tak łatwo presji władz7.
Jest to sytuacja odwrotna niż w przypadku etatowych dziennikarzy, których dochody,
pozycja i status społeczny są zależne od spełniania wytycznych cenzorów. Drugą przesłanką jest szybki przyrost liczby blogów. Jego początek miał miejsce właśnie w 2005
roku, gdy ich liczba wzrosła z około 500 tysięcy do co najmniej 5 milionów, choć
chińska wyszukiwarka Baidu podawała nieprawdopodobną liczbę niemalże 37 milionów8. Na koniec 2013 roku ponad 430 milionów osób korzystało z platform blogowych (chiń. bókè, 博客), co stanowiło ponad 70% użytkowników Internetu. Popularne stały się również platformy mikroblogowe (chiń. wēibókè, 微博客), z których
korzystało blisko 278 milionów, czyli 45% wǎngmín9. Im większa jest ilość osób
zaangażowanych politycznie publikujących w Internecie, tym teoretycznie większy
powinien być ich wpływ na postawę polityków. Po trzecie w wielu państwach w sposób zauważalny blogosfera, a w ostatnich latach zwłaszcza mikroblogi z Twitterem na
czele, miała duży wpływ na zmiany polityczne i społeczne. W jednych ułatwiła ona
2

3
4
5

6
7
8
9

Por. Xiaoyan Chen, Peng Hwa Ang, The Internet police in China: regulation, scope and myths, [w:]
Online Society in China: creating, celebrating, and instrumentalising the online carnival, red. D. Herold, P. Marolt, Nowy Jork 2012, s. 40.
Por. The 33rd Statistical Report on Internet Development in China, 2014, s. 18.
Por. J. Leibold, Blogging Alone: China, the Internet, and the Democratic Illusion?, „The Journal of
Asian Studies”, t. 70, nr 4, s. 1023.
Por. E. Economy, Roots of Protest and the Party Response, zapis oświadczenia wygłoszonego przed
U.S.−China Economic and Security Review Commission, pierwsza sesja 112 Kongresu Stanów
Zjednoczonych, Waszyngton 2011, s. 3.
Por. N. Kristof, Death by a Thousand Blogs, [on-line:] http://www.nytimes.com/2005/05/24/
opinion/24kristoff.html?_r=0 [25.07.2014].
Por. A. Esarey, Xiago Qiang, Political Expression in the Chinese Blogosphere: Below the Radar, „Asian
Survey”, 2008, t. 48, nr 5, s. 754.
Por. R. MacKinnon, Flatter World and Thicker Walls? Blogs, Censorship and Civic Discourse in China,
„Public Choice”, 2008, t. 135, nr 1/2, s. 35.
Por. The 33rd Statistical Report…, op. cit., s. 40.
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dostęp do decydentów, a w innych była narzędziem używanym w trakcie obalania
władzy – jak w Egipcie czy na Ukrainie. Niemal wszędzie stanowiła miejsce, gdzie
w sposób wolny można było wyrażać swoje opinie.
Mogłoby się wydawać, że nowoczesne metody wyrażania własnej opinii spowodują aktywizację publiczną chińskich obywateli. W kontekście ilość blogów należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że mała liczba autorów rzeczywiście angażuje się
w bezpośrednie krytykowanie reżimu politycznego10. Większość użytkowników sieci
w Chinach, zresztą jak wszędzie na świecie, jest zainteresowana bardziej rozrywką,
pobieraniem nielegalnych plików czy kontaktami ze znajomymi niż sprawami politycznymi11. Istnieje jednak zaangażowana grupa internautów, która korzysta z możliwości prezentowania swoich poglądów. Zazwyczaj jednak, jak wskazują badania
Ashley Esarey i Xiao Qianga, jest ona kompromisem pomiędzy przekonaniami autora, a tym co pozwala opublikować państwowa cenzura12.
Internet a protesty społeczne
Organizowanie protestów społecznych jest jednym z najwidoczniejszych rodzajów
działalności politycznej w Internecie. Twitter był używany podczas wydarzeń na placu Tahrir w Egipcie oraz na kijowskim Majdanie – w obu przypadkach jako zarówno
narzędzie do wymiany informacji między uczestnikami, jak i sposób przekazywania
wiadomości do obserwującego protesty świata. W Polsce najwidoczniejszym przykładem tego typu działalności były protesty przeciw Anti-Counterfeiting Trade Agreement
(znane szerzej jako ACTA), ale w tej sytuacji używany był głównie portal Facebook.
W chińskiej rzeczywistości w ostatnich dwóch dekadach odnotowany został gigantyczny wzrost ilości protestów. Według danych Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego ich liczba zwiększyła się z 8 700 w 1993 roku do 87 tysięcy w 2005 roku Po
tym okresie przestano publikować oficjalne statystyki. Według nieoficjalnych obliczeń w 2009 roku mogło dojść do aż 230 tysięcy strajków13. Mają one z reguły zasięg
lokalny, jednak może się on rozszerzyć. Wszyscy decydenci w Chinach pamiętają
protesty w 1989 roku, które nie ograniczyły się do symbolicznego placu Tiananmen
w Pekinie, ale objęły swoim zakresem wiele innych miast. Z tego powodu wrażliwą
kwestią dla władz chińskich jest inspirowanie lub organizowanie protestów przez
Internet. Jednym z najlepiej udokumentowanych tego typu działań jest protest przeciwko budowie fabryki chemikaliów w mieście Xiamen w 2007 roku. Krytyka tej
inwestycji na blogu prowadzonym przez Zhong Xiayonga jest wymieniana wśród
przyczyn protestu, który doprowadził do anulowania projektu. Nie zostały jednak
10
11
12
13

Por. A. Esarey, Xiago Qiang, op. cit., s. 767.
Por. A. Segal, The Chinese Internet Century, [on-line:] http://www.foreignpolicy.com/articles/2010/
01/26/the_chinese_internet_century [25.07.2014].
Por. A. Esarey, Xiago Qiang, op. cit., s. 756.
Por. C. Göbel, L.H. Ong, Social Unrest in China, 2012, s. 22.
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przeprowadzone dokładne badania, które określiłby zakres wpływu internetowej krytyki na zachowanie protestujących14.
Innym rodzajem protestów społecznych inspirowanych przez Internet są wystąpienia nacjonalistyczne, skierowane najczęściej przeciwko Japonii. Wybuchały
one z kilku powodów: gdy władze japońskie zatwierdziły podręcznik historii, który ograniczał znaczenie masakry nankińskiej w 1937 roku, po odwiedzinach czołowych japońskich przywódców w świątyni Yasukuni15 czy z powodu wniosku Japonii
o uzyskanie stałego członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa Organizacji Narodów
Zjednoczonych. Chińczycy używali komunikatorów internetowych, blogów, czatów
czy for internetowych w celu organizowania protestów16. Według Elisabeth Economy
wyrażanie nacjonalizmu stanowi jednak niewielki fragment aktywności wǎngmín17.
Internet a korupcja
Kolejnym rodzajem aktywności obywatelskiej w Internecie jest walka z korupcją
w szeregach Komunistycznej Partii Chin. Istnieje wiele przykładów tego typu działalności. W 2008 roku Lin Jiaxiang został oskarżony przez rodziców o molestowanie
jedenastoletniej dziewczynki w restauracji. Udając wysokiego urzędnika z Pekinu,
domagał się szacunku, ale zarazem przyznał się do winy i oferował zadośćuczynienie
w formie pieniężnej. Rodzice odmówili, a następnie wezwali policję, która pozwoliła
skorumpowanemu urzędnikowi na opuszczenie lokalu bez podjęcia jakichkolwiek
działań prawnych. Po tym incydencie osoba niewiadomej tożsamości umieściła nagranie wideo z całego zajścia w Internecie. Wǎngmín rozpoczęli przeszukiwanie stron
rządowych w celu identyfikacji urzędnika. W końcu określono, że jest on sekretarzem jednostki KPCh w Urzędzie Spraw Morskich w mieście Shenzhen. Na stronie
internetowej urzędu znaleziono jego dane kontaktowe, jak również dane kontaktowe
wydziału dyscypliny KPCh, któremu podlegał. Po złożeniu wielu skarg na zachowanie Lin Jiaxianga został on dyscyplinarnie zwolniony ze służby, choć po pewnym
czasie uniewinniono go z powodu braku dowodów18. W tym samym roku Zhou
Jiugeng, dyrektor Biura Administracji Nieruchomości w Jiangning, został oskarżony
o korupcję po tym, gdy internauci spostrzegli na jego zdjęciach, znajdujących się
w sieci, pudełko cygar warte 1500 yuanów oraz zegarek wart 100 tysięcy yuanów. Ze
względu na niskie zarobki urzędników w Chinach nie byłby w stanie sobie pozwo14
15

16
17
18

Por. A. Esarey, Xiago Qiang, op. cit., s. 759−760.
Świątynia Yasukuni to miejsce w którym uczczona jest pamięć japońskich żołnierzy, w tym kilku zbrodniarzy wojennych skazanych przez Międzynarodowy Trybunał Wojskowy dla Dalekiego
Wschodu po II wojnie światowej.
Por. Jongpil Chung, Comparing Online Activities in China and South Korea: The Internet and the
Political Regime, „Asian Survey”, 2008, t. 48, nr 5, ss. 744−745.
Por. E. Economy, op. cit., s. 3.
Por. D. Herold, Human flesh search engines: carnivalesque riots as components of a „Chinese democracy”, [w:] Online Society in China: creating, celebrating, and instrumentalising the online carnival,
red. D. Herold, P. Marolt, Nowy Jork 2012, s. 136.
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lić na takie luksusy z oficjalnej pensji. Po postepowaniu przed Centralną Komisją
Dyscypliny KPCh w marcu 2009 roku został wydalony z partii, a w październiku
tego samego roku skazany na 11 lat więzienia oraz konfiskatę 1,2 miliona yuanów
majątku za przyjęcie łapówek o wartości 1 miliona yuanów19.
Powyższe przypadki wynikają z działania, które polega na tak zwanym „poszukiwaniu ciał” (chiń. rénròu sōusuǒ, 人肉搜索, ang. human-flesh search). Oznacza to
identyfikację osób oraz przestępstw na podstawie dostępnych w Internecie zasobów,
często wykonywaną przez wiele osób. Następstwem identyfikacji jest zalewanie odpowiednych urzędów antykorupcyjnych skargami na oficjeli. Jest to niezwykle skuteczna metoda na przeciwstawianie się skorumpowanym urzędnikom. Nawet szef
Narodowego Biura Prewencji Korupcji przyznał, że jest ona wykorzystywana w pracy jego urzędu20. Li Qiufang z Chińskiej Akademii Nauk Społecznych, redaktorka
Raportu o walce z korupcją i utrzymywaniu prawości w Chinach, uważa, że Internet
powinien być poważnie brany pod uwagę jako narzędzie do walki z korupcją, ale za
każdym razem musi być używany zgodnie z prawem21. Oznacza to dostosowanie się
wǎngmín do panującej w Chinach cenzury.
Cenzura Internetu w Chinach
Należy zauważyć, że konstytucja Chińskiej Republiki Ludowej gwarantuje w art. 35
„wolność słowa, prasy, zgromadzeń, stowarzyszeń, pochodów i demonstracji” (chiń.
Zhōnghuá rénmín gònghéguó gōngmín yǒu yánlùn, chūbǎn, jíhuì, jiéshè, yóuxíng,
shìwēi de zìyóu, 中华人民共和国公民有言论、出版、集会、结社、游行、示
威的自由)22. Biała księga Internetu w Chinach, wydana przez Centrum Informacyjne Rady Państwowej ChRL, podkreśla ochronę wolności słowa, ale zauważa, że może
ona być stosowana tylko i wyłącznie zgodnie z prawem23. Kluczowe w tym zdaniu
jest sformułowanie „zgodnie z prawem”.
Od początku istnienia sieci w Chinach władza obawiała się omijania państwowej
cenzury przez nowe media. W 1996 roku uchwalono Tymczasowe Regulacje, które
określiły, że ujawnianie sekretów państwowych, pornografia oraz rozprzestrzenianie
informacji, które mogą zakłócić porządek społeczny, jest nielegalne. W późniejszym
okresie rozwinięto ograniczenia do dziewięciu punktów, w tym między innymi zakazując rozpowszechniania informacji, które uderzają w reputację i wiarygodność
19
20
21
22
23

Por. Qingxiu Bu, „Human flesh search” in China: the double-edged sword, „International Data Privacy
Law” 2013, t. 3, nr 3, ss. 182−183.
Por. Yiyi Lu, Online Protests in China: Internet Manhunts, „The World Today” 2009, t. 65, nr 8/9, s. 17.
Por. Chen Meina, Report on Combating Corruption and Upholding Integrity in China No. 3,
[on-line:] http://english.cssn.cn/whatsnew/reports/201401/t20140116_945774.shtml, [27.07.2014].
Por. tekst konstytucji ze strony internetowej rządu ChRL, [on-line:] http://www.gov.cn/gongbao/
content/2004/content_62714.htm, [27.07.2014].
Por. tekst konstytucji ze strony internetowej rządu ChRL, [on-line:] http://www.gov.cn/gongbao/
content/2004/content_62714.htm, [27.07.2014].
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organów państwowych24. W 2010 roku zwiększono skuteczność kontroli poprzez
znowelizowanie Ustawy o ochronie tajemnicy państwowej, która wymusza na dostawcach Internetu współpracę z władzami we wprowadzaniu cenzury25. Dzięki temu
chiński system jest efektywny i relatywnie tani w utrzymaniu26.
Istnieje co najmniej kilkanaście instytucji państwowych i partyjnych w Chinach,
które odpowiadają za nadzorowanie Internetu. Wśród nich najważniejszymi są Centralny Departament Propagandy KPCh, Generalna Administracja Prasy i Publikacji
oraz Państwowa Administracja Radia, Filmu i Telewizji. Dużą rolę pełni również
Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego.
Można wymienić dwa podstawowe sposoby cenzurowania sieci używane przez
powyższe organy: ograniczanie dostępu do poszczególnych treści oraz usuwanie treści
stworzonych przez użytkowników. W drugim przypadku można się spodziewać zarówno kasowania pojedynczych wpisów na forach i blogach, jak i zamykania całych
serwisów. Według raportu przygotowanym przez OpenNet Initiative w 2005 roku
Chiny mogły się „szczycić” prawdopodobnie najbardziej zaawansowanymi narzędziami do kontroli Internetu27. Nie zawsze jednak nowe sposoby kontroli są akceptowane przez społeczeństwo. W 2009 roku, po kilku tygodniach od wprowadzenia,
uchylono wymóg fabrycznej instalacji oprogramowania Zielonej Tamy Opieki nad
Młodocianymi (chiń. Lǜbà Huājì Hùháng, 绿坝花季护航, ang. Green Dam Youth
Escort) w komputerach dopuszczonych do sprzedaży w Chinach. Jest to aplikacja,
która blokuje dostęp do stron internetowych określonych przez władze jako niezgodne z prawem. Wycofanie się z obligatoryjności instalowania tego oprogramowania
wynikło z dużej krytyki w sieci28. Nie odwróciło to jednak trendu, który wskazuje
na coraz większą kontrolę użytkowników Internetu. Od 2012 roku każdy wǎngmín
ma obowiązek podać dostawcy Internetu swoje prawdziwe dane osobowe, które firma będzie musiała przekazać odpowiednim organom państwowym w razie łamania
prawa29.
Blogerzy posiadają jednak swoje sposoby na obejście restrykcji. Blokada zagranicznych serwisów informacyjnych jest niwelowana poprzez użycie Wirtualnych
Sieci Prywatnych (ang. Virtual Private Network, VPN). Jest to metoda stosowana
w wielu krajach o silnej cenzurze. Bardziej interesujący jest sposób w jaki wyrażają
oni swoje poglądy przez budowanie analogii, skojarzeń i przede wszystkim homofonów, czyli słów o podobnej brzmieniu, ale zupełnie innym znaczeniu. Charaktery24
25

26
27
28
29

Por. Biała księga Internetu w Chinach, [on-line:] http://china.org.cn/government/whitepaper/
2010-06/08/content_20207994.htm [27.07.2014].
Por. Xiaoyan Chen, Peng Hwa Ang, The Internet police in China: regulation, scope and myths, [w:]
Online Society in China: creating, celebrating, and instrumentalising the online carnival, red. D. Herold, P. Marolt, Nowy Jork 2012, s. 44.
Por. Beina Xu, Media Censorship in China, 2014, s. 2.
Por. T. Lum, P. M. Figliola, M. C. Weed, China, Internet Freedom, and U.S. Policy, 2012, s. 3.
Por. Internet Filtering in China in 2004-2005: A Country Study, 2005, s. 4.
Por. Beina Xu, op. cit., s. 7.
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styka języka chińskiego, w którym przy bardzo ograniczonej liczbie sylab występują
tysiące znaków, ułatwia ich tworzenie i używanie w narracji politycznej. Przykładem
jest „krab rzeczny” (chiń. Héxiè, 河蟹), homofon słowa „harmonia” (chiń. Héxié,
和谐). Oba wyrazy w języku chińskim mają podobną wymowę, ale inną pisownię.
Chińskie władze często argumentują stosowanie cenzury utrzymywaniem harmonii
społecznej, stąd „krab rzeczny” stał się symbolem represji. Powstała nawet seria satyrycznych rysunków komentujących wydarzenia w ChRL o nazwie Farma krabów
rzecznych (chiń. Héxiè nóngchǎng, 河蟹农场, ang. Hexie Farm)30.
Termin „farma krabów” został w chińskim Internecie zablokowany, tak samo jak
wiele innych sformułowań. Czasami cenzura powoduje absurdalne sytuacje. Swego
czasu wśród zablokowanych terminów można było znaleźć „marchew” (chiń. Húluóbo, 胡萝卜) z powodu znaku Hú 胡, tego samego co w nazwisku byłego przewodniczącego ChRL Hú Jǐntāo (胡锦涛)31. Podobny los spotkał „kanadyjski francuski”
(chiń. Jiānádà Fǎyǔ, 加拿大 法语), ponieważ posiada sylaby dàfǎ (大 法) będące
skrótem od Fǎlún dàfǎ (法轮大法), czyli zakazanej w Państwie Środka sekty Falun
Gong. Z tego samego powodu zablokowana była „Szkoła Prawa Chińskiego Uniwersytetu Renmin” (chiń. Réndà Fǎxuéyuàn, 人大法学院)32.
W najbardziej radykalnych przypadkach władze Chin są w stanie z powodów politycznych wyłączyć dostęp do Internetu na pewnym obszarze państwa. Ten sposób
cenzury jest używany bardzo rzadko i łączy się z organizowaniem protestów przez
sieć. Najbardziej znany tego typu przypadek miał miejsce w 2009 roku, podczas starć
etnicznych w prowincji Xinjiang, gdy władze chciały w ten sposób ograniczyć rozlew
krwi oraz zapobiec rozprzestrzenieniu się walk33.
Podsumowanie
Rodzaje aktywności internautów oraz ich liczba mogą wskazywać na duży wpływ na
chińską politykę. Rzeczywistość jest jednak odmienna, co wynika z kilku czynników.
Przede wszystkim społeczeństwo jest mało zainteresowane aktywnością polityczną,
a Internet traktuje przede wszystkim jako źródło rozrywki. Organizowane przez sieć
protesty mają najczęściej formę wystąpień nacjonalistycznych, w gruncie rzeczy legitymizujących władzę KPCh, która potrafi je propagandowo wykorzystać. Jedyny
30

31

32

33

Por. K. Bradsher, China Toughens Its Restrictions on Use of the Internet, [on-line:] http://www.
nytimes.com/2012/12/29/world/asia/china-toughens-restrictions-on-internet-use.html?ref=
internetcensorship [27.07.2014].
Por. S. Beach, Introducing the Hexie Farm (蟹农场) CDT Series, [on-line:] http://chinadigitaltimes.
net/2012/02/introducing-the-hexie-farm-%E8%9F%B9%E5%86%9C%E5%9C%BA-cdtseries/ [27.07.2014].
Por. M. Wines, S. LaFraniere, J. Ansfield, China’s Censors Tackle and Trip Over the Internet, [on-line:]
http://www.nytimes.com/2010/04/08/world/asia/08censor.html?pagewanted=1&_r=3&==ibo
[27.07.2014].
Por. J. Q. Ng, Gallery: Blocked on Weibo [on-line:] http://www.foreignaffairs.com/features/collections/
gallery-blocked-on-weibo [27.07.2014].
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aspekt, w którym społeczeństwo ma duży wpływ na funkcjonowanie partii, to walka
z korupcją. Jednak nawet w tej sytuacji władza zaadaptowała się, określając rolę sieci
w oficjalnych działaniach antykorupcyjnych.
Nie oznacza to, że komunikacja w Internecie nie ma żadnego wpływu na rzeczywistość polityczną. Najwidoczniejszy jest on w przypadku „poszukiwania ciał”,
w trakcie którego internauci mogą nie tylko znaleźć skorumpowanych urzędników, ale także śledzić całe postępowanie karne – od postawienia zarzutów aż po
skazanie przez sąd.
Warto jednak zauważyć, że w okolicznościach, które wskazywałby na nadmierną
aktywność przeciw partii w Internecie, kierownictwo może skorzystać ze środków
represji, to jest kasowania wrażliwych treści. Jej skuteczność wynika z wprowadzanych od początku funkcjonowania sieci w Chinach, regulacji prawnych, a także dostosowania działalności organów państwa do wirtualnej rzeczywistości. Dzięki temu
partia nie tylko nie musi się obawiać utraty władzy, ale wręcz ją umacnia, zaostrzając
środki kontroli nad społeczeństwem. Nicholas Kristof może skorygować swoje prognozy – nic nie wskazuje na to, aby Komunistyczna Partia Chin została pokonana
w Internecie w najbliższym czasie.
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Summary
Impact of Internet communication on China’s
political reality
The article describes impact of communication via Internet on contemporary China’s political reality. At the beginning it provides basic information regarding development of Internet and blogs in Middle Kingdom. Secondly, they are recognized
various types of citizens activities in the web, including: express of opinions, organization of political protests and vigilante search for corrupt officials. Furthermore
the work presents government response to those activities. Conclusion drew from
analysis shows limited impact of communication via Internet on China’s politics.
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Innowacje językowe w blogosferze
– o wpisach blogerek modowych
i urodowych
Uniwersytet Śląski

Wprowadzenie
Blog bywa określany gatunkiem hybrydycznym, co wynika zarówno z jego złożonej
natury, jak i z wielu przemian zachodzących w Internecie na przestrzeni ostatnich
kilkunastu lat. Według Słownika języka polskiego blog to „pamiętnik prowadzony na
stronie internetowej”1, niemniej obecnie ta definicja nie jest najbardziej adekwatna
w związku z dynamicznym rozwojem gatunku. Jan Zając w swojej typologii wyróżnia
blogi: osobiste, zawodowe, opisujące świat, związane z hobby, relacyjne2, z czego właściwie tylko pierwsza i ostatnia kategoria mieści się w ramach słownikowej definicji.
Co więcej, diarystyczny charakter blogów właściwy jest dla wczesnego etapu istnienia
blogosfery – Maciej Kawka w artykule z 2004 roku analizuje blogi w kontekście paktu autobiograficznego Phillipe’a Lejeuna i, zwracając uwagę na młody wiek autorów,
pisze: „zwłaszcza uczniowie szkół średnich, studenci [...] codziennie zasiadają przed
komputerami, by do globalnej sieci wpisać swoje najskrytsze sekrety, marzenia, problemy i kompleksy. Ich wyznania może przeczytać i skomentować każdy internauta”3.
Z czasem relacyjny charakter blogów, związany z ich funkcjonowaniem jako platform do kontaktu interpersonalnego4, stracił rację bytu w wyniku rozwoju mediów
społecznościowych, szczególnie portalu Facebook.com. Równolegle do tego procesu następowała hybrydyzacja blogu jako gatunku, o czym wspomina Maciej Kawka
w artykule z 2010 roku, w którym zwraca uwagę nie na autobiograficzny charakter
1
2
3
4

Blog, [w:] Słownik języka polskiego, [on-line:] http://sjp.pwn.pl/slownik/2552388/blog [02.03.2014].
Por. K. Karnkowski, Blogosfera polityczna w Polsce, s. 12, [on-line:] http://depotuw.ceon.pl/bitstream/
handle/item/242/Blogosfera%20polityczna%20w%20Polsce.pdf?sequence=1 [15.07.2014].
M. Kawka, Pakt autobiograficzny Phillipe’a Lejeune’a a internetowe blogi – narodziny gatunku, [w:]
Gatunki mowy i ich ewolucja. Tekst a gatunek, t. 2, red. D. Ostaszewska. Katowice 2004, s. 162.
Maria Cywińska-Milonas w 2003 roku proponowała nawet, by nie definiować blogów jako pamiętników, ale właśnie jako kanał komunikacji międzyludzkiej i przestrzeń podtrzymywania kontaktów.
Por. K. Olechnicki, Fotoblogi, pamiętniki z opcją przekazu. Fotografia i fotoblogerzy w kulturze konsumpcyjnej. Warszawa 2009, s. 217.
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blogów, a dziennikarski, i pisze wręcz o pewnym zaprzeczeniu pierwotnych założeń
dotyczących blogu w związku ze swoistą syndykalizacją5. Co więcej, hybrydyzacja
jest związana z konwergencją techniczną, bowiem obok blogów tradycyjnych – tekstowych – zaczęły pojawiać się fotoblogi, audioblogi i wideoblogi6. Rafał Sidorowicz
wysuwa nawet tezę, że z tego powodu blogi można uznać za niezależne medium, którego autorzy w procesie modyfikacji innych form (dziennika, radia, telewizji) tworzą
swoistą nową jakość w Internecie.
W tym świetle bardziej adekwatna zdaje się szersza, ale oddająca specyfikę gatunku definicja Grega Myersa, według którego blogi to teksty definiowane nie przez formę i zawartość, a przez ich przeznaczenie i użytkowanie, które konstruują tożsamość
i więzi społeczności7. Zwraca się tutaj uwagę na aspekt wspólnoty, którą tworzą
nadawca oraz odbiorcy danej witryny.
Z powodu przemian, które zachodzą w branży technologicznej, potrzeba nazywania nowych fenomenów, stanów czy odczuć wydaje się we współczesnym świecie dużo
większa. Sądzę, że w blogosferze, jako niezwykle dynamicznie rozwijającej się część Internetu, niezwykle wyraźnie widać kreatywność internautów, a zatem i wszystkie zabiegi językowe o wyraźnych znamionach innowacji, niezwykle powszechnych w blogach.
W dalszej części opracowania chciałabym się skupić na analizie blogów m o d ow ych oraz urod ow ych . Z moich obserwacji wynika, że ich autorki używają wielu
innowacji językowych, można nawet zaryzykować stwierdzenie, że na naszych oczach
pojawia się nowy profesjolekt8. Aleksander Wilkoń określał tym terminem odmianę
zawodową języka, można więc zastanawiać się, czy „zawód” jest słowem adekwatnym
dla nazywania pozycji społecznej blogerów. Niemniej należy zauważyć, że profesjonalizacja i komercjalizacja blogosfery postępuje, a pisanie blogu stało się dla wielu ludzi zawodem i jedynym źródłem utrzymania9. Wspomniana innowacyjność języka blogerek
modowych i urodowych ma, jak sądzę, związek z tym, że moda jako zjawisko społeczne
odznacza się dużą zmiennością, a to nie pozostaje bez znaczenia dla języka, którym się
ją opisuje10. Co więcej, profesjolekty wywierają nieustannie wpływ na polszczyznę – do
języka ogólnego przenika wiele słów, zwrotów (na przykład neosemantyzmy, typy słowotwórcze, pożyczki11). Ponadto wprowadzenie nowych terminów do użytku związane
jest z wielorakimi czynnikami kulturowo-społecznymi. Zarówno innowacjami językowymi, jak i owymi czynnikami zajmę się w przedstawianym opracowaniu.
5
6
7
8
9

10
11

Por. M. Kawka, Blog jako gatunek dziennikarski – ewolucja i transgresja, [w:] Internetowe gatunki
dziennikarskie, red. K. Wolny-Zmorzyński, W. Furman, Warszawa 2010, s. 68.
Por. R. Sidorowicz, Teleobecne „ja”. Językowa autoprezentacja nadawcy w blogu, Szczecin 2013, s. 54.
Por. G. Myers, Discourse of Blog and wiki, New York, London 2009, s. 15.
Por. A. Wilkoń, Typologia odmian językowych współczesnej polszczyzny, Katowice 1987, s. 101.
Wiąże się to m.in. z upowszechnieniem reklamy na blogach. Por. T. Baran, A. Miotk, Blogerzy
w Polsce 2013, reklamy na blogach i przyszłości działań reklamowych w blogosferze, [on-line:] http://
pbi.org.pl/aktualnosci/Blogerzy%20w%20Polsce%202013%20(18kwi13).pdf [15.07.2014].
Por. B. Rejakowa, Kulturowe aspekty języka mody. Lublin 2008, s. 5.
Por. A. Wilkoń, op. cit., Katowice 1987, s. 102.
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Postępowałam zgodnie z kanonem badań niereaktywnych przyjętym w naukach
społecznych i humanistycznych12. Mój dobór próby badawczej, na którą składało się
dwadzieścia blogów, miał charakter nieprobabilistyczny, był doborem celowym13. Zastosowałam to samo podejście badawcze co Krzysztof Olechnicki, socjolog kultury
i antropolog wizualny. W swojej monografii Fotoblogi, pamiętniki z opcją przekazu napisał: „Wracając do zbioru fotoblogów wybranych do analizy, chciałbym jednak podkreślić i to, że nie są one listą przebojów, rankingiem przygotowanym na podstawie
wcześniej ustalonych obiektywnych kryteriów. Wybrana próba ma jedynie (a może
aż?) odzwierciedlać różnorodność tego zjawiska w przyjętym przeze mnie rozumieniu”. Podobnie jak autor tej rozprawy, nie traktowałam blogów jako jednostek analizy
statystycznej – „kolejnych okazów kolekcji”14, a chciałam wyodrębnić modelowe środki komunikacji. Przede wszystkim interesowała mnie typologia zjawiska innowacji językowej, a niemierzalna liczbowo (ilościowo) częstotliwość jego występowania. W ten
sposób moje postępowanie badawcze zamyka się w strategii badań jakościowych15.
Już sam przymiotnik „modowy” jest neologizmem. Powstał on w związku z za na
epitet, który określałby kategorię blogów poświęconych modzie. Przymiotnik „modny” („popularny w jakimś okresie lub miejscu, będący w modzie”16) nie oddaje tego
znaczenia, stąd za pomocą sufiksu –owy17 utworzono nowe słowo. Wedle podobnej
zasady budowane są inne przymiotniki wskazujące na kategorię blogów: „urodowy”
(poświęcony urodzie), „włosowy” (poświęcony pielęgnacji włosów). Pojawiają się
również nazwy hybrydyczne (tak zwane hybrydy językowe18), mogące brzmieć dziwnie dla osoby niezaznajomionej z blogosferą, które stają się jednak coraz powszechniejsze, jak na przykład „lifestyle’owy”/„lifestylowy” (poświęcony stylowi życia)19 czy
„parentingowy” (poświęcony kwestiom związanym z rodzicielstwem)20. Radosław
Pawelec, językoznawca, podkreśla, że przymiotnik „modowy” jest w tym kontekście
potrzebny ze względu na neutralne zabarwienie (w przeciwieństwie do „modny”)21.
Wcześniej do określenia tego typu profilu blogów używany był przymiotnik „szafiar-

12
13
14
15
16
17

18
19
20
21

Por. E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2004, s. 340
Por. K. Olechnicki, Fotoblogi, pamiętniki z opcją przekazu, Warszawa 2009, s. 204.
Ibidem, s. 206.
Por. U. Flick, Projektowanie badania jakościowego, Warszawa 2010, ss. 74‒82.
Nowy słownik języka polskiego, red. E. Sobol. Warszawa 2002, s. 470.
Należy pamiętać, że sufiks jest produktywny od stosunkowo niedawna, jest to związane z przemianami polszczyzny przełomu XX i XXI wieku. Por. A. Grybosiowa, Dynamika zmian językowych
o podłożu kulturowym u progu XXI wieku (na materiale polskim), [on-line:] http://www.ijp.us.edu.
pl/poradnia/artykuly/AG_dynamika.pdf, [15.07.2014].
Por. A. Markowski, Kultura języka polskiego. Warszawa 200, s. 163.
Design Your Life, [on-line:] http://designyourlife.pl [2.03.2014].
Oczekujac.pl, [on-line:] http://oczekujac.pl [02.03.2014].
Por. R. Pawelec, Modowe ubieranie języka, wywiad przeprowadziła J. Bojańczyk, „Rzeczpospolita”
04.03.2010, s. A18.
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ski”, również neologizm (przez Radosława Pawelca określany jako żart językowy22),
pochodzący od słowa szafa. Podobną proweniencję ma również neologizm „szafiarka”23, który dawniej był niezwykle popularny, jednak z czasem zaczęły odżegnywać
się od niego same blogerki, na przykład Eliza Wydrych z bloga Fashionelka i Tamara
Gonzalez Perea z bloga Macademian Girl24. Obecnie używa się go zresztą częściej
w kontekście pejoratywnym, na przykład na portalach plotkarskich25. Poza tym „szafiarka”, ma węższe pole znaczeniowe niż „blogerka modowa” – szafiarka prezentuje
głównie zawartość swojej garderoby26, tymczasem blogerka modowa, jak tłumaczy
Karolina Gliniecka z bloga Charlize Mystery „to osoba, która ma swoją stronę w internecie, jest to ogromna pasja, pisanie o modzie, pojęcie na temat mody, oglądanie
na bieżąco pokazów pisze o modzie”27.
„Tym razem mam dla Was elegancką stylizację”28,
czyli o blogach modowych
Jedną z najczęstszych tendencji jest używanie przez blogerki anglicyzmów. W przypadku blogerek modowych bardzo często wynika to z chęci uczynienia blogu znanym
również poza granicami kraju. Dlatego bardzo często publikują wpisy dwujęzyczne,
często z tytułami w języku angielskim, na przykład.: Studded loafers29 czy All Along
The Watchtower30. Typowy wpis w blogu modowym (który przeważnie nazywany
22
23
24

25

26

27
28
29
30

Por. ibidem.
Autorką słowa jest Ryfka, autorka bloga Szafa Sztywniary, por. K. Domagalska, Szafiarki, [on-line:]
http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/1,53581,5403396,Szafiarki.html [2.03.2014].
„Na początku nikt nie miał nic przeciwko temu [określeniu szafiarka], ale z biegiem czasu wolimy,
żeby mówić o nas jako o blogerkach modowych”. Kasia Tusk – wytwór PR? – Eliza Wydrych (fashionelka.pl) – Seria z AK74 – cz.1, [on-line:] http://www.youtube.com/watch?v=u6JJjT08uoA,
[16.09.2014]. „Moda to dla mnie dziedzina sztuki i kochałam ją od zawsze. Zakupy już niekoniecznie (śmiech). Z resztą może to jest właśnie różnica między szafiarką, a blogerką modową”. T. Gonzalez Perea, Jestem blogerką, a nie szafarką, wywiad przeprowadziła M. Bloch, [on-line:] http://lula.
pl/lula/1,111790,13363456,Jestem_blogerka_a_nie_szafiarka__WYWIAD_.html [2.03.2014].
Ma dopiero 21 lat, z zawodu jest szafiarką. Honorata Skarbek Honey już BUDUJE DOM!, [on-line:] http://
www.se.pl/rozrywka/plotki/ma-dopiero-21-lat-z-zawodu-jest-szafiarka-i-juz-buduje-dom_383820.html
[2.03.2014].
„Pora na próbę definicji. Szafiarka to osoba (zwykle młoda dziewczyna), która prowadzi blog poświęcony
modzie i w tym blogu lansuje różne kreacje, wymyślone przez siebie i na sobie sprawdzone, czyli
w które się odziewa, i pokazuje to na zdjęciach w blogu”. A. Markowski, Szafiarka, „Gazeta Wyborcza”,
5.06.2014, [on-line:] http://wyborcza.pl/magazyn/1,140582,16594544,Szafiarka.html [16.09.2014].
Blogi modowe wyznaczają trendy w modzie, [on-line:] http://www.youtube.com/watch?v=RZqgWZX
s1X0 [16.09.2014].
Por. Czarna sukienka&metaliczne pantofelki, [on-line:] http://beauty-fashion-shopping.blogspot.com/
2014/07/melissa-shoes.html [15.07.2014].
Por. Studded loafers, [on-line:] http://www.macademiangirl.com/2012/03/green-day-wake-me-upwhen-september.html [15.07.2014].
Por. All Along The Watchtower, [on-line:] http://madamejulietta.blogspot.com/2014/07/210714.html
[15.07.2014].
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jest wśród blogerów nie wpisem, a „postem”) składa się z krótkiego opisu ubioru,
zdjęcia i wyszczególnienia elementów stroju. Przedstawiony przez blogerkę strój nazywany jest „stylizacją”. Słowo to jest definiowane przez NSJP PWN jako ‘tworzenie, kształtowanie czegoś zgodnie z wymaganiami określonego stylu (np. tańców,
kostiumów teatralnych [...], powieści)’31. Dochodzi tu do neosemantyzacji, zmienia
się pole znaczeniowe słowa – z czynności na obiekt – wytwór tej czynności. Z kolei
według innej definicji termin ten oznacza ‘zestawienie różnych elementów tak, aby
tworzyły całość jednorodną stylistycznie’32. Jest już bliższa temu, co robią blogerki,
jednak trudno powiedzieć, że ich głównym celem jest stworzenie spójnego zestawienia. Bardzo często starają się one być nowatorskie i łączyć ubrania w sposób nietuzinkowy. Wydaje się więc, że w tym kontekście właściwszym słowem byłaby „kreacja”
(‘oryginalny w pomyśle, wykonany artystycznie strój lub szczegół stroju, uczesanie,
zwłaszcza w zakresie mody kobiecej’33), ale jest ono zdecydowanie rzadziej używane
przez blogerki, funkcjonuje raczej na portalach internetowych przy opisywaniu ubioru osób publicznych34. Synonimem „stylizacji” w analizowanych blogach jest outfit,
jednak słowo to nie pojawia się tak często w polskojęzycznej części wpisu. Zostało
już częściowo przyswojone, ponieważ pojawia się w liczbie mnogiej: „outfity”, a także
odnotowałam deminutywy interesującego mnie słowa: „outficik”35.
Wróćmy jednak do terminu „post”, bardziej powszechnego niż „wpis”; jest on
związany z angielskim czasownikiem to post – ‘pokazywać, umieszczać coś w publicznym miejscu, (np. ogłoszenie)’36. Derywatem odczasownikowym jest rzeczownik
post, który funkcjonuje w języku angielskim jako określenie treści umieszczonej przez
użytkownika w Internecie37 (na przykład wpisu blogowego czy wypowiedzi na forum internetowym). Słowo post jest przez użytkowników odmieniane („zamieścić,
napisać posta”), jak i zdrabniane („pościk”)38.
Kolejnym słowem używanym mimo istnienia polskiego odpowiednika jest give-away. Według słownika angielsko-polskiego Exeter give-away oznacza ‘darmowy
dodatek, darmowy upominek’39. Jakkolwiek w kontekście blogów da się je przetłumaczyć jako ‘rozdanie nagród’. Powoli jednak zmienia się pole semantyczne terminu
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Nowy słownik..., s. 970.
Stylizacja, [w:] Słownik języka polskiego, [on-line:] http://sjp.pwn.pl/slownik/2576411/stylizacja
[02.03.2014].
Nowy słownik..., s. 368.
Por. Najpiękniejsze kreacje – Oscary 2014, [on-line:] http://vumag.pl/inspiracje/najpiekniejszekreacje-oscary-2014,62090.html [15.07.2014].
Outficik na szybko, [on-line:] http://pyskara.blogspot.com/2014/01/outficik-na-szybko.html [02.03.2014].
Display (a notice) in a public place, por. Post, [w:] Oxford Dictionaries, [on-line:] http://www.oxford
dictionaries.com/definition/english/post [02.03.2014].
Por. ibidem.
Krótki pościk, [on-line:] http://gesterzesy.blogspot.com/2013/07/krotki-poscik.html [02.03.2014].
Give away, [on-line:] http://ling.pl/give-away [02.03.2014].
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give-away – dawniej określano tak prawie wszystkie konkursy40, teraz jednak oznacza
to tylko losowanie, a mianem konkursu określa się takie zmagania, w które należy
włożyć trochę więcej wysiłku, na przykład zrobić zdjęcie swojej kreacji czy napisać
dłuższą wypowiedź41.
Dwa inne popularne wyrażenia to must have i DIY. Must have to zwrot określający
element ubioru, który jest w obecnym czasie niezwykle modny. Z kolei DIY to skrót
od do it yourself, którym określa się każdą własnoręcznie zrobioną rzecz, w wypadku
blogerek modowych najczęściej pewien udoskonalony czy własnoręcznie wykonany
element stroju. Podobnie jak w przypadku wcześniejszych terminów, must have tylko
pozornie da się zastąpić słowem hit (‘coś bardzo popularnego, modnego, cieszącego
się wielkim powodzeniem’42). Oczywiście must have jest przeważnie w danym czasie
hitem, jednak żeby uświadomić sobie różnicę, należy dosłownie przetłumaczyć termin must have, który oznacza ‘muszę mieć’. To orzeczenie modalne najpełniej określa
to, jak dany produkt jest pożądany przez blogerkę w konkretnej chwili. Pojęcie do it
yourself posiada swój ekwiwalent w języku polskim – „zrób to sam” – ale popularność
tego pierwszego wynika być może z powszechności skrótu DIY („ZTS” występuje
zdecydowanie rzadziej).
Według Bożeny Rejakowej obecność tylu zapożyczeń w analizowanym przez
mnie dyskursie wynika z tego, że artykuły poświęcone modzie mają przenosić nas
do centrum jej świata – jako przykład podaje relacje z pokazów, w których występuje
wiele anglicyzmów i galicyzmów43. Sądzę, że w wypadku blogów modowych jest
podobnie. Używanie takich terminów przez blogerki może wynikać nie tylko z chęci
zdobycia popularności wśród obcojęzycznych czytelników, ale i podniesienia rangi
blogu, uczynienia go – nomen omen – modnym. Jak komentują sarkastycznie autorki blogu Niemodne Polki:
POLSZCZYZNA NIE JEST FESZYN. Zapamiętaj! Język ojczysty dla porządnej polskiej blogerki modowej i szatniarskiej to barbarzyńskie i plebejskie narzecze, niegodne
goszczenia na jej blogasku44.

Poza tym słowa obcojęzyczne nie zawsze mają odpowiedniki w języku polskim,
stąd konieczność używania zapożyczeń. Buty typu creepers45 i loafers46 (coraz częściej
40
41
42
43
44
45
46

Por. ADR giveaway!!! – win the pieces from Anna Della Russo for H&M Collection, [on-line:] http://
www.macademiangirl.com/2012/09/adr-giveaway-win-pieces-from-anna-dello.html [02.03.2014].
Por. Konkurs stylizacyjny z Lirene. Pokaż jak być Glam&Matt!, [on-line:] http://www.macademiangirl.
com/2014/02/konkurs-stylizacyjny-z-lirene-pokaz-jak.html [02.03.2014].
Nowy słownik ..., s. 259.
Por. B. Rejakowa, op. cit., s. 5.
Moja skirt jest szipping z Ameryki, [on-line:] http://niemodnepolki.blogspot.com/2012/06/mojaskirt-jest-szipping-z-ameryki.html [02.03.2014].
Por. Creepers, [on-line:] http://zollly.blogspot.com/2014/04/creepers.html [20.09.2014].
Por. Studded loafers, [on-line:] http://www.macademiangirl.com/2012/03/green-day-wake-me-upwhen-september.html [02.03.2014].
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spolszczane na „creepersy” oraz „loafersy”) to nowy wynalazek. Można byłoby je określić
kolejno jako: buty z grubą podeszwą i buty wsuwane. Nazwa taka jest jednak zbyt długa, co jest sprzeczne z tendencją do ekonomizacji języka, a także utrudnia identyfikację
desygnatu. W wielu wypadkach jednak dochodzi do nadużywania obcojęzycznych słów,
co może prowadzić do zubożenia języka47. Jest tak w przypadku give-away (niemal nie
stosuje się pojęcia „losowanie” lub „rozdanie nagród”) i słowa outfit. Warto zauważyć, że
językiem mody staje się angielski, zastępując dominujący do tej pory francuski48.
„To nie baby hairy już, to już baby busz!”49, czyli
o blogach urodowych
Mimo że blogi modowe nadal są niezwykle popularne, parę lat temu pojawił się
nowy rodzaj blogów, który zyskuje na znaczeniu – blogi poświęcone dbaniu o urodę.
Jest to dość szeroka kategoria, bo składają się na nią blogi poświęcone makijażowi,
fryzurom, jak i pielęgnacji włosów.
W blogach tego typu dominują neologizmy, ale występują tam też (nieliczne) zapożyczenia takie jak haul, tutorial czy swatch. Pierwsze słowo oznacza filmik lub wpis,
w którym pokazuje się ostatnio zakupione rzeczy50; najczęściej opisują one wiele
produktów, powstają przeważnie po udanych zakupach. Słowa „tutorial”, używanego
do określenia filmu lub wpisu instruktażowego, używa się niezwykle często51, a że
funkcjonuje dłużej niż haul, bardziej przeniknęło do polszczyzny – jego wymowa
jest już całkowicie spolszczona. Swatch oznacza natomiast próbnik makijażu, wykonywany najczęściej na dłoni lub przedramieniu, by pokazać kolory kosmetyków i je
porównać52. Funkcjonuje dość krótko, jednak jest niezwykle popularne, być może
dlatego, że bardziej kojarzy się z makijażem, niż swojskie „próbniki” (paradoksalnie
swatch ma to samo pole znaczeniowe53). Swój odpowiednik ma również zapożyczenie „blendować (cienie)”, które znaczy to samo, co „rozcierać cienie”54, czyli łączyć
je pędzelkiem w taki sposób, by pomiędzy kolorami następowały płynne przejścia.
47
48
49
50

51
52
53
54

Por. R. Pawelec, op. cit., s. A18.
Por. ibidem.
To nie baby hairy już, to już baby busz!, [on-line:] http://takbywlosminiespadlzglowy.blogspot.
com/2014/02/to-juz-nie-baby-hairy-to-juz-baby-busz.html [02.03.2014]
Por. A. Trojanowska-Bis, Zakupowy haul – coraz bardziej popularny trend na YouTube, [on-line:]
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,9711036,_apos_Zakupowy_haul_apos____
coraz_bardziej_popularny.html [2.03.2014].
Por. TUTORIAL: Odcienie zieleni, [on-line:] http://maxineczka.blogspot.com/2014/01/tutorialodcienie-zieleni.html, [02.03.2014].
Por. Inglot – swatche, [on-line:] http://kosmetyczneremedium.blogspot.com/2014/01/inglot-swatche.
html [ 02.03.2014].
Por. swatch, [w:] Oxford Dictionaries, [on-line:] http://www.oxforddictionaries.com/definition/
english/swatch, [ 2.03.2014].
Por. Jak dobrze blendować czyli rozcierać, [on-line:] http://balsamowo.blogspot.com/2013/02/jakdobrze-blendowac-czyli-rozcierac.html [2.03.2014].
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Autorki blogów włosowych zdają się używać raczej neologizmów niż zapożyczeń.
Zacznijmy od tego, że nazywają się „włosomaniaczkami”, co ma podkreślić wielkie
zainteresowanie tematyką i intensywnością dbania o włosy. W związku z ich pielęgnacją bardzo często używa się takich terminów jak „olejowanie”, „przenawilżenie”
i „przeproteinowanie”. „Olejowanie” to gerundium utworzone po dodaniu formantu
słowotwórczego –anie, oznacza czynność polegającą na pokryciu włosów warstwą
oleju w celu nawilżenia i pozostawienia warstwy ochronnej. Zostało stworzone anologicznie do innych gerundiów, prawdopodobnie przez użytkowniczki forum Wizaż.
pl55, na którym po raz pierwszy w Polsce podjęto na taką skalę tematykę alternatywnych form dbania o włosy. Podobne gerundia to na przykład „laminowanie”56
i „chelatowanie” (usunięcie efektów działania twardej wody na włosy)57.
Inne nowo powstałe słowa to „przenawilżenie”58 i „przeproteinowanie”59. Oba
neologizmy mają nazywać stan włosów po dostarczeniu im zbyt wielu składników
odżywczych danego typu (kolejno emolientów i protein). O ile termin „przeproteinowanie” brzmi w miarę naturalnie, to „przenawilżenie” zdaje się być wariantem sformułowania „zbytnie nawilżenie”, które funkcjonuje w polszczyźnie, więc
„przenawilżenie” okazuje się niezrozumiałą modą językową. Należy to jednak znowu tłumaczyć inwencją językową użytkowniczek forum Wizaż.pl i ich wpływem na
słownictwo związane z pielęgnacją włosów60. Nazewnictwem tym inspirowały się
blogerki, które również odpowiedzialne są za powstawanie nowych słów, a nawet
tworzą ich zestawienia61.
Neologizmem jest także termin „skrzypokrzywa”, powstało ono w wyniku kontaminacji słów „skrzyp” i „pokrzywa”. Nie jest to jednak nazwa własna wprowadzona
przez dystrybutora ziół i herbat, ale kolejne słowo stworzone przez użytkowniczki wizażu. Skrzypokrzywa powstaje, gdy zaparzy się w jednym kubku napar ze skrzypu oraz
napar z pokrzywy; w ten sposób wykorzystuje się dobroczynne działanie obu roślin62.
Jedno z nielicznych zapożyczeń wśród włosomaniaczek to anglicyzm babyhair
(baby hair). Co ciekawe, nie występuje on w słownikach języka angielskiego, pojawia
55
56
57
58
59
60
61
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Por. Nawilżanie i humektanty, [on-line:] http://www.wiedzmabloguje.com/2012/05/nawilzanie-ihumektanty.html, [2.03.2014].
Por. Laminowanie włosów: zabieg Marion. Czy warto?, [on-line:] www.alinarose.pl/2014/07/
laminowanie-wosow-zabieg-marion-czy.html, [12.09.2014].
Por. Chelatowanie włosów – czy naprawdę ma szansę zadziałać?, [on-line:] http://kascysko.blogspot.
com/2013/04/chelatowanie-wosow-czy-naprawde-ma.html, [12.09.2014].
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mystraighthair.blogspot.com/search/label/przenawil%C5%BCenie, [12.09.2014].
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06/przeproteinowanie-akcja-ratunkowa.html, [12.09.2014].
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Por. Słowniczek pojęć dla włosomaniaczki – od A do O, [on-line:] http://www.blondhaircare.com/
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się jedynie w Urban Dictionary, gdzie znajdują się przeważnie kolokwializmy. W dodatku przypisano mu tam inne znaczenie – to krótkie, jasne loki u mężczyzn nadające
im wygląd kupidyna lub – pejoratywnie – wystające z fryzury włoski63. Tymczasem
dla miłośniczek pielęgnacji babyhair to krótkie włosy, najczęściej pojawiające się na
linii czoła. Ich obecność wskazuje na to, że włosy są zdrowe i prawidłowo rosną, a ich
„wysyp”64 to oznaka właściwej pielęgnacji, która skutkuje ich przyspieszonym przyrostem. Czytelniczki blogów dotyczących pielęgnacji często przyznają, że wcześniej
zdarzyło im się wycinać babyhair, bo im przeszkadzały, więc w pewnym kontekście
to znaczenie jest tożsame z jednym z angielskich, potocznych użyć (włoski wystające
z fryzury). W tym wypadku mamy do czynienia i z zapożyczeniem, i z neosemantyzacją. Babyhair było zapożyczeniem nieprzyswojonym, ale od niedawna podlega
odmianie fleksyjnej, bo występuje również forma babyhairy65.
Zakończenie
Na podstawie omówionych przeze mnie przykładów można wyróżnić trzy typowe
sposoby wzbogacania leksyki blogosfery urodowej i modowej: neosemantyzację, zapożyczanie i neologizację. Blogerki modowe najczęściej posługują się zapożyczeniami. Wynika to po pierwsze z charakteru ich działalności – blogi przeznaczone są
nie tylko dla polskojęzycznych internautów, ale czytelników na całym świecie, co
sprawia, że czasem wolą ograniczać się do angielskich nagłówków, takich jak collaboration (‘współpraca’), about me (‘o mnie’), press (‘prasa, wystąpienia w prasie’)66.
Autorki blogów prawdopodobnie postępują tak, wiedząc, jak powszechnie znany jest
język angielski; prawdopodobnie zależy im też na zagranicznej współpracy czy patronatach. Być może sądzą, że dzięki temu blog stanie się światowy i wyda się bardziej
profesjonalny. Podobnie postępują, gdy tworzą listę elementów swojej stylizacji –
niektóre blogerki decydują się na wariant dwujęzyczny, ale równie częste jest ograniczenie się do angielskiego. W niektórych wypadkach nadużywanie anglicyzmów,
na przykład w treści postów – szczególnie, gdy słowa mają swoje polskie zamienniki
(outfit – „strój”, „stylizacja”, „kreacja”; give-away – „rozdanie nagród”) – jest irytującą
modą. Coraz częściej spotyka się to z dezaprobatą internautów, jak na przykład na
portalu satyrycznym Niemodne Polki. W krytycznych komentarzach wskazuje się
uwagę na to, że anglojęzyczne wtrącenia nie czynią bloga bardziej światowym czy
63
64
65
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Por. Baby hair, [w:] Urban Dictionary, [on-line:] http://www.urbandictionary.com/define.php?term=
baby%20hair, [02.03.2014].
Por. Super wysyp baby hair [on-line:] http://redhaircontrol.blogspot.com/2014/02/super-wysypbaby-hair.html, [02.03.2014].
Por. To nie baby hairy już, to już baby busz! [on-line:] http://takbywlosminiespadlzglowy.blogspot.
com/2014/02/to-juz-nie-baby-hairy-to-juz-baby-busz.html [02.03.2013]; Będąc początkującą włosomaniaczką, [on-line:] http://pannalila.blogspot.com/2014/01/beda-poczatkujaca-wosomaniaczka.html
[02.03.2014].
Por. blog Macademian Girl, [on-line:] http://www.macademiangirl.com [02.03.2014].
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międzynarodowym, a raczej ukazują niskie kompetencje językowe blogerek. Neosemantyzacje wśród szafiarek są rzadsze, najpowszechniejszą jest słowo „stylizacja”.
Inna jest specyfika blogów urodowych. Mimo że są pisane w wielu językach, docelowymi odbiorcami są raczej rodaczki blogerek. Wiąże się to zapewne z dostępnością kosmetyków w danym rejonie geograficznym. Jednym z nielicznych zapożyczeń
są słowa swatch, haul i babyhair. W wypadku blogów włosowych warto podkreślić
fakt, że alternatywne metody pielęgnacji włosów (olejowanie, unikanie szamponów
z silnymi detergentami) nie są powszechnie znane. W Polsce pojawiły się za sprawą
bloga i książki Curly Girl Lorraine Massey67, na podstawie których powstało wiele
wątków o włosach na forum Wizaż.pl. Wciąż jednak jest to temat niszowy, stąd
zamiast zapożyczeń obecne są raczej neologizmy, opisujące przeważnie czynności
(najczęściej w formie gerundiów, na przykład słowo „olejowanie”) czy produkty do
pielęgnacji (na przykład „skrzypokrzywa”).
Nie we wszystkich wypadkach da się jednoznacznie wykazać powody, dla którego
w danym wypadku używa się zapożyczenia, a w innych neosemantyzmu czy neologizmu. Niemniej – a może właśnie dlatego – blogosfera jest niezwykle fascynującym
obszarem obserwacji i badań nowych zjawisk językowych, jako że dzięki Internetowi
znikają przestrzenne bariery, więc leksyka rozwija się niezwykle dynamicznie.
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Summary
Linguistic innovations in blogosphere – on fashion
and beauty bloggers’ posts
In this article, author describes linguistic innovations created by fashion and beauty bloggers. She points out differences between language of fashion and beauty
bloggers. The members of first group prefer to use loanwords (mainly anglicisms),
whereas the second ones tend to invent words to describe new phenomena, mainly
considering hair and skin care. She contemplates the reasons for such difference in
blogosphere, taking into consideration social and cultural determinants. One of the
important conlusions is that in fact bloggers use their own professiolect, as writing
a blog, once a hobby, became a job.
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“Marriage of the sun and the sea”
in “Nuptials at Tipasa” and “Return
to Tipasa” by Albert Camus
Interdyscyplinarne Humanistyczne Studia Doktoranckie Uniwersytetu
Warszawskiego

Introduction
Albert Camus, the French – Algerian writer whose hundredth birthday was celebrated in 2013, repeatedly argued that his satisfaction, as a man and a writer, is
due to the fact that he grew up in the Mediterranean climate and experienced „the
Mediterranean wisdom”1. The view of the sea, being in the sun, exploring the beauty
of the Algerian landscape evoked in him the joy, the desire for life, and for the rest
of his life he remained under the spell of the Mediterranean nature. Algeria, where
he was born and grew up, was for him a unique embodiment of love of life and the
perfection of nature. Algeria represented his homeland, not only because he grew up
there, but most of all, spiritually. In the Mediterranean landscapes he found dignified
and classic beauty.
In addition, the writer so strongly emphasized the role of aesthetics that it cannot be an exaggeration to say that art itself can be described as his philosophy. In
particular, he noted the ability of art to talk about the life in the form of subjective,
intimate language of images and comparisons. This is due to Camus’ specific sensitivity to everything that cannot be described or narrated. He believed that the material
reality was elusive and it was not possible to catch it, even through a thought or an
idea. It was so rich that it would always remain a mystery for the mind. And that
is why the writer felt reluctant to use the precise and unambiguous language that
used to be assigned to philosophy. He wanted to emphasize the power of words,
using the intuitive, emotional language and described reality, using metaphors and
images. Personal, individual confession, full of emotionally colored words is for him
the testimony of perception of the world, and it is a form of expression which is the
closest to the truth2.
1
2

A. Kowalska, Dżuma Alberta Camusa, Warszawa 1968, p. 20 [own translation].
R. Mordarski, Albert Camus. Między absurdem a solidarnością, Bydgoszcz 1999, pp. 35‒36 [own translation].
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A collection of essays entitled Les Illes, glorifying the beauty of the Mediterranean
landscape, by J. Grenier, who was Camus’ university teacher, provided the author of
Nuptials at Tipasa and Return to Tipasa with the idea for the form and words needed
to talk about the state of the spirit of “the man of the Mediterranean”3. This special
state of mind was outlined by Camus in the aforementioned essays by using two
words – „the sun” and „the sea”, which are the most common words appearing in the
collection of essays Nuptials and Summer.
The purpose of this article is to analyze the two coincidentally juxtaposed essays –
Nuptials at Tipasa and Return to Tipasa – in order to answer the question: how does
Camus describe the sun and the sea, what is the symbolic power that is obtained in
this way, considered both individually and in combination?
“Nuptials at Tipasa”
A collection of Nuptials created in the years 1936‒1937 is an exceptional achievement among the works of Camus because it is deprived of both themes: the absurdity and contradiction that characterize human existence according to existentialism.
Camus appears to be a poet of life and joy of experiencing its ambiguity, being at the
present moment, which is being at the state of change and also experiencing eternity
at the same time, like a meeting with the sun and the sea in the essays of the writer.
He presents the praise of life in opposition to the pathetic musings of philosophers
and presents the simple joy of a naive child, provoked by the sun and the sea, in
opposition to rationalism of a reflective individual4. The essay entitled Nuptials at
Tipasa is a story in which Camus includes his own experiences of the journeys to
Tipasa, where he went to see the recently discovered Roman ruins. He begins his
essay with these words:
In the spring Tipasa is inhabited by gods and the gods speak in the sun and the scent
of absinthe leaves, in the silver armor of sea, in the raw blue sky, the flover – covered
ruin, and the great bubbles of light among the heaps of stones. At certain hours of the
day the country-side is black with sunlight. The eyes try in vain to perceive anything
but drops of light and color trembling of the lashes. The thick scent of aromatic plants
tears at the throat and suffocates in the vast head. Far away, I can just make out the
black bulk of the Chenoua, rooted in the hills around the village, moving with a slow
and heavy rhythm until finally it crouches in the sea5.

The initial fragment is already a prelude to the reader that shows that he will not
find in the text of a number of sound images (these apply only to the cries of birds
and the wind sighs which serve rather to accentuate the surrounding silence and solitude, and not as distinguished qualities of the Mediterranean area) and that visual
3
4
5

Ibidem, p. 36.
Ibidem, p. 27.
A. Camus, Nuptials at Tipasa, [in:] idem, Lyrical and critical essays, ed. P. Thody, transl. E. Conroy
Kennedy, Michingan 1970, p. 65.
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images dominate in the Camus’ essay. The images that stand out are those that are
associated with penetrating everything, thick, blinding sun and ponderous, pompous sea. It can be argued that the images of the sun and the sea here resemble a shiny
surface of the Impressionist paintings sparkling in the eyes. In the constant creation
of images, Camus describes the vision of small disturbances that result from intense
light in a very dry and warm climate of Algeria. To do that he connects of series of
visual images into one, which includes both the reflection of light and motion elements, as indicated by the following examples taken from the above-noted passage:
the silver armor of the sea, the great bubbles of light among the heaps of stone, the
drops of light and color trembling of the lashes or the black bulk of the Chenoua,
rooted in the hills around the village, moving with a slow and heavy rhythm.
Camus exploits its verbal resources also to show in another way how powerful is
the influence of natural phenomena – the sun and the sea, on the human feelings:
The path goes by a small lighthouse before plunging into the open country. Already, at
the food of this lighthouse, large red, yellow, and violet plants descend toward the first
rocks, sucked at by the sea with the kissing sound. As we stand in the slight breeze, with
the sun warming one side of our faces, we watch the light coming down from the sky,
the smooth sea and the smile of its glittering teeth [...]. Everything seems futile here
excepts the sun, our kisses and the wild scents of the earth6.

The sun and sea are allies of the man in his attempt to move away from worries,
from the hustle and bustle of the city and history. In the passage cited we may explicitly recognize that nature is something incredibly valuable also because it has a kind
of “sensitivity” – the rocks suck the sea with the sound of kisses and the light gently
covers the ground. Nature becomes a safe haven.
Camus writes:
As I climbed one after another of the hills, each brought a reward, like the temple
whose columns measure the course of the sun and from which one can see the whole
village [...]. The Sante Salsa basilica is Christian, but each time we look out through
a gap in the walls we are greeted by the song of the world: hill – sides planted with pine
and cypress trees, or the sea rolling its white horse twenty yards away. The hill on which
Sante Salsa is built has a flat top and the wind blow more strongly through the portal.
Under the morning sun a great happiness hovers in space7.

Being close to the sea on a sunny day and the contemplation of the landscape was
for a writer the experience of full happiness and unity, like the melody of the world
was just the sea and the sound of its waves. The columns of the temple, measuring
the sun’s path, the sound of waves that rise in the rhythm of human existence create
a type of participation giving the impression of understanding between the man and
the world based on all-encompassing unity between entities.
6
7

Ibidem, p. 66.
Ibidem, pp. 67‒68.
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I feel the shock of the water, rise up through a stick, cold glue, then dive back with my
ears ringing, my nose streaming, and the taste of salt in my mouth. As I sweam, my
arms shining with water flash into gold in the sunlight [...]8.

Camus uses the metaphors of light and glare to emphasize the glory of being in
the sea and the sun, which is supposed to symbolize freedom, simplicity and happiness. The immersion in the sea is at the same time communing with the sun, as
if the water and the solar rays embraced the human body at the same time. We see
in this passage “the apotheosis of the body and freedom, which is far from money,
materialism, production[...]9”. Just simplicity, the experience being closer to nature,
resulting from being natural and also the pride are present in the words of the writer.
We read further:
In a moment, when I throw myself down among the absinthe plants to bring their
scent into my body, I shall know, appearances to the contrary, that I am fulfilling
a truth which is the sun’s and which will also be my death’s. In a sense, it is indeed my
life that I am staking here, a life that tastes of warm stone, that is full of the sighs of the
sea and the rising song of the crickets10.

Nuptials at Tipasa, read in the context of the writings of Nietzsche, appears to be
extremely Dionysian. There are many descriptions of ecstasy, falling into the world,
sharing one truth with the sun in which the presence of the sea is „the component of
life” equal to the other life experiences. There are many descriptions of body, but the
joy and the need to fulfillment in the face of the sun and the sea are not just physical.
It is hard not to have the impression that the author of an essay had to experience the
mystical enchantment with life, he had to feel combined with being, and this fusion
reminded him of his own mortality. Paradoxically, its consciousness just brought
him confidence to participate in an unnamed absolute. The unquestionable truth
that the lyrical words shared with the sun is available to him as a resident of the
Mediterranean area. This is nothing else but sudden and abundant life. It is the truth
that can be reached by experiencing nature, and thus by the sea and the sun, through
the senses. But you cannot deny that the truth derived from this, as indicated by the
senses, confirms and fills his peculiar faith and inner conviction that this world full
of flowers colors and smells is not an illusion, but it is real.
It was not the intention of the writer to convince us that this truth resulting from
the senses and faith has its source in the reason. On the contrary – it is accessible only
by intuition and instinct. The man reaches by it a moment of clarity which reflects
8
9

10

Ibidem, p. 68.
A. Włóczewska, Piętno czarnej stopy. W poszukiwaniu utajonego mitu osobowego Alberta Camusa,
“Tekstualia”, 2001, no. 1/24, [on-line:] http://www.tekstualia.pl/index.php?DZIAL=teksty&ID=602
[13.01.2014] (own translation).
A. Camus, Nuptials..., op. cit., pp. 68‒69.
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the simplicity of the whole world11. So the truth, that is also the truth of the sun, is
rooted more in mysticism and mystery than in the mind.
Shortly before noon, we would come back through the ruin to a little café by the side
of the port. How cool was the welcome of a tall glass of iced green mint in the shady
room, to heads ringing with colors and the cymbals of the sun! Outside were the sea
and the road burning with dust. Gazing avidly before me, my teeth closing on a peach,
I can hear the blood pounding in my ears. The vast silence of noon hangs over the sea12.

In the allusions to the sun in the given passage we can find what Beynon John describes as „tonality violence13”. The narrator was attacked and stunned by the sun – it
filled not only his mind but also the body seeking refuge in the cold. Even the sea, so
connected with the sun in essays of Camus, seems to be dormant by this sunny frenzy. That specific “violence of the sun” is particularly evident in such expressions as
“the cymbals of the sun” or in before described the “great bubbles of light among the
heaps of stones” – resembling a typical vortex, thick rays, present in many paintings
of van Gogh which are the evidence of overwhelming intensity of the artist’s vision.
A blinding light reflection, also discussed previously, is a feeling similar to a violent
physical reaction when a person feels the blood throbbing in the ears caused by
“cymbals of the sun”. As if the sun had penetrated the body of a man, and was received by him as the sound of percussion instruments14. The sea is a constant comfort,
calmness and coolness for burning climate of the coast. By the way, as I pointed out
before, it is the arena for youthful exuberance, and thus for life – if life can be treated
as equal to the first one. As the sea exhausts the body, the sun suffocates and sets fire
to the body. The sea also captures the notion of sustainability, but in the context of
what I propose to call a “perpetual renewal”: it is a kind of destruction of the body,
the exhaustion, the life cycle. It absorbs, accepts and lifts the man, but at the same
time it pushes him away by its coldness and alienation.
Toward evening I would return to a more formal section of the park, set out as a garden, just off the main road. Leaving the tumult of scents and sunlight, in the cool
evening air, the mind would grow calm and the body relaxed, savoring the inner silence
born of satisfied love [...]. There was rosemary behind me. I felt a strange joy in my
heart, the special joy that stems from a clear conscience15.

When the sea, the sun, the garden, the silence’s smells have already fulfilled human life, the man is facing what we could call after Camus: “world’s fruit, golden al11
12
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ready16”. It is a state in which a man takes into account only harmony and tranquility
– it is what comes after contact with the stunning sun and the thrilling sea, making
the man closer to the world. “A love I was not foolish enough to claim for myself
alone, proudly aware that I shared it with a whole race born in the sun and sea, alive
and spirited17” – Camus sums up.
“Return to Tipasa”
Another set of texts of the writer which we can include in “Mediterranean essays”
and to “solar literature” is Summer; eight stories written between 1939 and 1953.
I suggest to read the title of this set in three ways. Firstly, the summer for the man
from the Mediterranean, and also for Camus, is the most important, most “assigned”
season to Algeria. Secondly, the summer symbolizes human maturity18. And thirdly
– as the sun itself. The summer is a symbol of living fully and with a courageous,
and fully open to the truth of the existence, because the sun allows the clarification
of vision. After such “insight into the world” according to Camus, you can only live
in the present and abandon the constant calling for hope19.
So the Summer collections is a “renewed Mediterranean aesthetics20”, a continuation of Nuptials, where Camus is engaged in theme of Mediterranean Sea and in the
themes such as the sea and the sun with even more poetry.
In Return to Tipasa, written in 1952, Camus describes his arrival to the place of
his youth, to hunger for life, where more than twenty years ago he spent his days
among the ruins and where he took baths in the sea and the sun in the untouched
source of joy, as confessed in Nuptials in Tipasa, created in 1936-1937. “For five days
the rain had been falling unceasingly on Algiers, finally drenching the sea itself ”21 –
he begins his memories of the return to the country of his turbulent childhood and
youthful dreams. – “Looking at this drowned sea, seeing in December in Algiers that
was still for me the city of summers, I walked about and waited22”.
Waited for what? Shortly after the war, after escaping from Europe which particularly appeared to him as a continent of darkness, he realized the time and the distance
separating the beauty in which he had grown up and tyranny, war and rebellion
which he experienced while living in France. But then, when little time had passed
since the moment when this „„man of the sun” had to „„adapt to the night”, in Tipasa even memories of the full life and youth were obscured by the wounds of war.
16
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It took the writer thirteen years to realize fully that he could not give up the trace of
the heat and glare; the biggest gifts that once Algeria offered him.
And, in Algiers a second time, still walking under the same downpour that I felt had
not stopped since what I thought was my final departure, in the midst of this immense
melancholy smelling of rain and sea, in spite of the misty sky, the sight of people’s backs
fleeing beneath the deluge, the cafes whose sulphurous light decomposed everyone’s
face, I persisted in my hope. [...] A liquid morning rose, dazzling, over the pure sea.
[...] Always the same see as well, almost impalpable in the morning air, glimpsed again
on the horizont [...]. But I did not stop to look at it. I wanted to see Chenoua [...]
carved all in one piece and running along the west side of Tipasa Bay before descending
into the sea. [...] Immense and motionless wave brutally caught in the very act of the
breaking over a suddenly calm sea23.

The narrator waited until the rain passed, until the sea calmed down, he waited
for the specific kind of sun when he could say that „in just such a light the morning
the world was born24”. Only then, when the sun came out, he took courage to go
back to Tipasa. Its appearance made him remember the old days when walking toward the ruins, which was not possible when he came here before the war, during the
rainy season. While walking he also felt touched. He remembered the drones of old
Algerian buses, mornings, beaches, girls on them, and above all, always the same sky;
having an inexhaustible strength and merging with a sunny glow. For the first time
in Return to Tipasa we also find the same picture of the attacking sun – „one by one
devouring victims lying crucified upon the beach at the funereal hour of noon25”.
Reaching the ruins bathed in the sun, he found, standing in silence, what he wanted:
The sea also lay silent, as if breathless beneath the inending shower of gold, glittering
light […]. It was as if the morning stood still, as if the sun had stopped for an immeasurable moment. In this light and silence, years of night and fury melted slowly away
[…]. And, now awake, I recognized one by one the imperceptible sounds that made
up the silence: the basso continuo of the birds, the short, light sighing of the sea at the
foot of the rocks […]26.

The sun is so connected with the silence also understood as the absence or negation of human activity. This is also the case when Camus presents the abandoned
sea at noon in Algiers, where the presence of the sun intensifies and emphasizes the
desire of a man. The sea, the silence and the sun „preside over an empire of things27”
in which the man finds its place with the act of reaching the deepest passions and
desires. Dealing with them – the sun, the silence and the sea makes a man able to
23
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face despair and look with hope to the future, despite the crime the history committed, and despite many years of ongoing belief after the war experiences, the joy and
passion cannot exist in the life of any individual anymore. Observation of nature is,
according to Camus, a lesson for the people that always in the face of painful history,
a man must keep courage and hope for the future days.
In Return to Tipasa, the descriptions of the sun and the sea, in the context of the
discussion on Europe and the Mediterranean, show how these geographical areas are
two different worlds. It is enough to mention that the Mediterranean civilization
was for Camus the exact opposite ideology to that which prevailed in European
philosophy, culture, art and religion. For the writer they differed in their languages,
customs, traditions, and thus, in the ways of living. Camus gave the Mediterranean
the features such as belief in the human, sense of beauty, attention to the harmony
of the human, need for order and measure, global solidarity and demand for the
truth28. The sea and the sun awaken this belief, the need for care and order, and the
question of truth by realizing the way how they have been related to men for centuries. By learning how Camus described the colors of the sea, shades of light and sun,
it seems understandable why Czesław Miłosz assigned to Camus an innate gift of
Mediterranean harmony, so present in this “solar literature”29. He never spoke in this
way about Paris, because in Paris, there is neither the sea nor the sun – wrote Olivier
Todd – Camus’ biographer30.
Conclusions
The phrase “marriage of the sun and the sea” in Nuptials at Tipasa and Return to
Tipasa by Albert Camus appears in two ways in the analysis made above. Firstly,
it is the experience of the narrator of the text (in this case this is no doubt Camus)
of a dizzying identification with nature, the parts of which are the sun and the sea.
Especially Nuptials at Tipasa are full of descriptions of moments when the narrator
feels bound to nature, “married to it” until the annihilation by its elements. The act
of “marriage” made, for example, during a sudden dip in the sea and the sun, but also
in the meeting with a strong wind which exhausts the life force, or in the experience
of smelling Mediterranean vegetation. On the other hand, the sun “marries” the sea,
like the sea “marries” the sun. While reading the essays of Camus it is hard not to
get the impression that these two elements of nature are very strongly related to each
other, a writer often describes how the sun changes the appearance of the sea, and
penetrates through it, as it “melts” in the sea, and the sea “melts” in the sun. Although the sun and the sea reach their meaning not by the frequency with which they
are repeated, but as a result of the context in which they occur, we cannot forget that
on almost every page of Nuptials at Tipasa and Return to Tipasa these two words ap28
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pear repeatedly complementing each other in a certain way. When the writer begins
a sentence with a description of the sun, we can be sure that in a moment we will also
read about the sea. Camus links the sun and the sea not only through description,
when they appear to be contained in each other, but also through the form in which
he writes the essay.
It should be noted that in these essays the sun and the sea are placed in contexts
that give them immense emotional coloration, however this does not mean that they
reach full symbolic meaning only in the writer’s novels and dramas, as John Beynon
claims31. Indeed, if we look for his novels and other works, we can examine the
process in which, by reference to the experiences recorded in all the Mediterranean
essays, not only those that were the subject of research of this article, certain information contained in these events acquire a symbolic sense. They retain affinity with this
type of emotionality which is contained in the essays. However, the complete denial
of deliberate use of the terms „the sea” and „the sun” by Camus as symbols when they
do not occur in the passages of the novel or drama is not justified. Of course, when
they appear in dramas and novels, they undoubtedly appear as the main symbolic
point of an event or a situation (for example the sun blinding the hero of the novel
Stranger, when he kills the Arab on the beach, or Dr. Rieux – the hero of the Plague,
when he swims in the Mediterranean Sea).
Nevertheless, I believe that despite the fact it is not possible to prove that Camus
in the Nuptials at Tipasa is aware that he uses the term “the sea” and “the sun” in
such a way as to give them a symbolic meaning, it is sure that the symbolism earlier
developed by him is what creates the plot of Return to Tipasa. Only meeting with the
sea and the sun allows the hero to achieve what he wanted, and it is justified by the
specific characteristics of destruction and freedom which he assigns to the sun and
the sea in different meanings.
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Summary
„Marriage of the sun and the sea” in „Nuptials at
Tipasa” and „Return to Tipasa” by Albert Camus
Albert Camus, the French – Algerian writer repeatedly argued that his satisfaction,
as a man and a writer, is due to the fact that he grew up in the Mediterranean climate. Algeria was for him a unique embodiment of love of life and the perfection
of nature. In the Mediterranean landscapes he found dignified and classic beauty.
A collection of essays entitled Les Illes glorifying the beauty of the Mediterranean
landscape, by J. Grenier, who was Camus’ university teacher, provided the author of
Nuptials at Tipasa and Return to Tipasa with the idea for the form and words needed
to talk about the state of the spirit of “the man of the Mediterranean”. This special
state of mind was outlined by Camus in the aforementioned essays by using two
words – “the sun” and “the sea”, which are the most common words appearing in the
collections of essays Nuptials and Summer. The purpose of this article is to analyze the
two coincidentally juxtaposed essays from this collections – Nuptials at Tipasa and
Return to Tipasa in order to answer the question: how does Camus describe the sun
and the sea, what is the symbolic power that is obtained in this way, considered both
individually and in combination? The author argues that although it is not possible
to prove that Camus in the Nuptials at Tipasa is aware that he uses the term „the sea”
and „the sun” in such a way as to give them a symbolic meaning, it is sure that the
symbolism earlier developed by him is what creates the plot of Return to Tipasa.
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