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Granica:
zamknięcie – otwarcie – spotkanie

Granica może mieć różne znaczenia i budzić różne skojarzenia zależnie od kontekstu, w którym się pojawia. Skojarzenia negatywne to linia zamknięcia, ograniczenie wolności, mur nie do przebycia, zasieki kolczaste, światła z wieżyczek
strażniczych omiatające teren przygraniczny. Słowo „granica” może też przywoływać uczucia pozytywne: za tą granicą będziemy bezpieczni, za tamtą granicą
otworzy się widok na Ziemię Obiecaną, na wytęsknioną ojczyznę.
Znaczenia mniej dosłowne odnajdujemy w kontekście badań, do których
przyczynia się publikacja „Literatura na granicach”. W monografii poruszono tematy takie jak: granice pojęć, gatunków literackich, tożsamości, obszarów danej
kultury, występowania zjawisk społecznych, psychologicznych.
Granica może też pełnić bardzo pożyteczną funkcję: zmusza do doprecyzowania idei, toposów, prądów, procesów, okresów w historii, etc. W toku dyskusji
może zostać zakreślona granica , do której sięga dane pojęcie czy zjawisko. Może
się też okazać, że granicy nie da się wyznaczyć, że jest płynna lub była tylko złudzeniem, pozorem.
Tak czy inaczej, próba zarysowania granicy przyczynia się do lepszego zdefiniowania danej materii lub do otwarcia dyskusji, do pogłębienia interpretacji, do
dialogu. Obszar graniczny staje się więc miejscem spotkania różnych idei, światopoglądów, tożsamości kulturowych, mam nadzieję, że oddana w ręce Czytelnika
monografia, będzie pełniła właśnie taką funkcję

dr hab. Katarzyna Mroczkowska-Brand
Katedra Komparatystyki Literackiej
Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
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Marta Błaszkowska
Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

„Poblask migotliwy na granicy percepcji”1.
Polska literatura fantastyczna
wobec granic Symbolicznego

Zarysowany w tytule niniejszego artykułu temat domaga się wstępu zawierającego podwójne wyjaśnienie. Po pierwsze doprecyzowania wymaga termin „Symboliczne”, po drugie zaś dookreślić należy kategorię „literatury fantastycznej”, która
w dobie dzisiejszych rozważań nad gatunkami staje się jeżeli nie dyskusyjna, to
przynajmniej wyróżniana głównie ze względu na potrzeby rynku literackiego. Co
do pierwszej z wątpliwości: założenia teorii Jacques’a Lacana zostaną w niniejszym artykule potraktowane raczej w sposób funkcjonalny, jako punkt wyjścia do
rozważań i klamra je porządkująca; takie więc będzie też ich omówienie, oparte
o wskazanie tych ich elementów, które mogą stać się użyteczne na potrzeby wywodu. Psychoanaliza lacanowska w wielu swych aspektach odwołuje się do kondycji ludzkiej w ogóle oraz buduje refleksję na temat percepcji rzeczywistości.
Lacan wyróżnia trzy rejestry ludzkiego życia i postrzegania, tworząc pojęciową
triadę: Wyobrażeniowe – Symboliczne – Realne. Pierwszy z porządków, wyobrażeniowy, obejmuje wyobrażenia na temat rzeczywistości i siebie samego, szereg
obrazów, które konstruujemy i które czynimy podstawą swojego stosunku do
świata. W porządku wyobrażeniowym mieści się też – a może przede wszystkim –
wizja idealnego siebie i wzorce, do których dążymy, a także stosunek do własnego
ciała, który „charakteryzuje u człowieka w sumie zredukowane, lecz iście nieredukowalne pole wyobrażeniowego”2. Rejestr wyobrażeniowy ściera się nieustannie
z symbolicznym, a więc tym, co jest niejako arbitralnie uporządkowane i ustrukturyzowane. Przede wszystkim będzie to język, który – tworząc symboliczny kod
– powinien w teorii służyć uporządkowaniu wyobrażeń i wyrażeniu ich w sposób
dostępny innym. Będą to również utrwalone formy, zasady i prawa porządkujące
rzeczywistość, zewnętrzne wobec podmiotu, który, wchodząc w życie społeczne,
musi się do nich dostosować lub próbować im przeciwstawić. Trzecim z porządków jest Realne, czyli to, wobec czego Symboliczne okazuje się bezsilne: to, co nie
1
2

J. Dukaj, Lód, Kraków 2007, s. 192.
J. Lacan, Seminarium III. Psychozy, oprac. J. A. Miller, tłum. J. Waga, Warszawa 2014, s. 22.
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poddaje się symbolizacji, wymyka się zdolnościom postrzegania i racjonalizacji3,
a jednak pozostaje w życiu człowieka obecne, powracając bezustannie w różnych
momentach, a więc broniąc się przed całkowitym zepchnięciem i zapomnieniem.
Wszystkie trzy porządki współistnieją ze sobą w ścisły sposób. Ze względu
na temat niniejszego artykułu istotne jest jednak szczególnie to, w jaki sposób
pozostają one ze sobą skonfliktowane i gdzie przebiegają granice pomiędzy nimi:
porządek wyobrażeniowy i symboliczny nigdy w pełni do siebie nie przystają. Niemożliwe jest wyrażenie wszystkiego w Symbolicznym, a każdy podmiot
w szczególny sposób dotyka ponadto Realnego, które domaga się wyrażenia.
Człowiek jest więc zmuszony do bezustannego weryfikowania swoich wizji na temat siebie i rzeczywistości, będąc przy tym z góry skazanym na porażkę.
Takie weryfikowanie w szczególny sposób uwidacznia się w tym, co roboczo nazwać można wspomnianą już „literaturą fantastyczną”. Z uwagi na troskę
o przejrzystość wywodu oraz ograniczenia objętościowe nie znajdzie się w tym
miejscu ani zreferowanie procesu konstruowania i ewolucji pojęcia fantastyki
i fantastyczności, ani też propozycja nowego podziału lub terminologii4. Przyjęte zostanie za to rozumienie niejako intuicyjne dla czytelnika – literatura fantastycznej czyli przede wszystkim takiej, która przedstawia świat lub światy różne
od rzeczywistości dostępnej naszemu bezpośredniemu doświadczeniu. Różnice
mogą przebiegać na kilku poziomach – albo już w konstrukcji całego świata,
kreowanego jako diametralnie odmienny od empirii, albo w postaci elementów
generujących poczucie fantastyczności, czyli odczucie pewnych elementów jako
zaburzających porządek pozornie zwyczajnego świata przedstawionego.
Niezależnie od metod twórczych i poziomu skomplikowania oraz odmienności światów wykreowanych, szeroko rozumiana literatura fantastyczna staje
wobec problemu opisania tego, co w naszej rzeczywistości nie funkcjonuje. Musi
więc dotykać granic Symbolicznego i reagować na nie: czy to poprzez tworzenie
nowego systemu symboli, praw i języka, tak, by zbliżały się one do wyobrażeń czytelnika i/lub bohaterów oraz by przypominały faktyczny stan świata, czy poprzez
dyskusyjne w swych efektach próby wyrażania tego, co nie poddaje się symboli3

4

Por. np. zdanie Lacana z jednego z wczesnych etapów kształtowania się jego teorii: „[…] istnieje
u naszych podmiotów, w analizie, pewien obszar realnego, który nam umyka” (J. Lacan, Symboliczne, wyobrażeniowe i realne, [w:] idem, Imiona-Ojca, tłum. R. Carrabino et al., Warszawa
2013, s. 15); również później Lacan najchętniej definiował Realne jako to, co niemożliwe do
zdefiniowania.
Nawet próba analizy istniejących definicji mogłaby się z powodzeniem stać tematem osobnego
artykułu; dla porządku należy jedynie wspomnieć kilka szczególnie istotnych nazwisk w sporze o rozumienie fantastyki, fantastyczności, literatury fantastycznej i innej podobnego rodzaju.
Będą to więc z pewnością na przykład: Tzvetan Todorov ze swoją strukturalistyczną koncepcją fantastyczności; Roger Caillois, przeprowadzający wywód w oparciu o pojęcia cudowności
i fantastyczności; Witold Ostrowski, postulujący rozróżnienie na fantastykę i realizm; Andrzej
Zgorzelski, twórca rozbudowanej, ustrukturyzowanej teorii, a także prezentujący w Fantastyce
i futurologii swe silnie spraktycyzowane przemyślenia Stanisław Lem. Oprócz wymienionych,
dyskusję nad wspomnianymi kategoriami toczyło oczywiście wielu innych badaczy polsko- i obcojęzycznych, którzy – by nie rozbudowywać nadmiernie dygresji – nie zostają tu przywołani.
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zacji. Stąd dobór materiału omawianego w niniejszym artykule, który oczywiście
nie rości sobie praw do wyczerpania tematu, a jedynie ma stanowić przedstawienie zarysu myślenia, egzemplifikowanego przy pomocy kilku tekstów literackich.
Najstarszy z nich, Eden Stanisława Lema, pochodzi z roku 1959, pozostałe zostały
wydane później – od końcówki lat 90. (Gniazdo światów Marka S. Huberatha) poprzez pierwszą dekadę XXI wieku (kolejno Perfekcyjna niedoskonałość Jacka Dukaja i tegoż Lód) aż po rok 2009 w przypadku Wrońca. Mimo różnego czasu powstania łączy je między innymi aspekt interesujący z punktu widzenia niniejszego
tekstu – kwestia ukazywania granic Symbolicznego. Relacje pomiędzy tym rejestrem a pozostałymi wyznaczą również kolejność omówienia tekstów: od granicy
między Symbolicznym a Wyobrażeniowym pokazanej w sposób możliwie wieloaspektowy, poprzez kolejne punkty, przez które granica ta przebiega – zwłaszcza
kwestie języka i kategorii moralnych – aż po granicę Symbolicznego i Realnego.
Jednym z przykładów światów wykreowanych, w których z powodzeniem zanalizować można przebieg granic rejestru symbolicznego i sposoby ich przedstawiania oraz przenikania się Symbolicznego z Wyobrażeniowym i Realnym, jest
świat powieści Marka S. Huberatha Gniazdo światów. Jest to tekst interesujący
szczególnie ze względu na wielość poziomów, na których dochodzi do uwidocznienia granic rejestru symbolicznego i konieczności uzupełnienia go, rozbudowania lub stworzenia nowego względem tego znanego z rzeczywistości dostępnej
doświadczeniu czytelnika.
Rozpocząć należy od płaszczyzny stricte fabularnej, związanej z poziomem
myślenia i percepcji bohaterów. Światy – bowiem jednym z podstawowych elementów konstrukcji fabuły Gniazda światów jest istnienie rzeczywistości zagnieżdżonych w sobie na sposób szkatułkowy – przedstawione w powieści Huberatha
składają się z krain, każda kraina natomiast posiada odrębne od innych zasady,
do których bohaterowie zmuszeni są się dostosowywać. Istotnym elementem są
obowiązkowe wędrówki postaci pomiędzy krainami, co każdorazowo wiąże się
z wrzuceniem konkretnego bohatera w nową sytuację, do nowej rzeczywistości,
która wymusza na nim zmianę dotychczas stosowanego aparatu pojęciowego
i dostosowanie się do, znanych wcześniej co najwyżej z przekazów i opowieści,
innych reguł. Za przykład takiej sytuacji może posłużyć przeprowadzka jednego
z głównych bohaterów powieści, Gaveina; „Tu jest instrukcja. Widzi pan, w Davabel sprawy Klasyfikacji, przepisy należycie porządkujące ludność, traktowane są
staranniej niż w Lavath”5 – słyszy na przykład Gavein od jednego z urzędników.
Zmuszony jest nie tylko dostosować się do nowego sposobu postrzegania przepisów, lecz również zmienić imię, będące swoiście rozumianą synekdochą jego
osoby: dotychczasowe miano nie przystaje do nowych warunków, w krainie, do
której przybywa, zostaje nazwany „Dave”. Co interesujące, zmiana ta nie przenika
na przykład do jego autopostrzegania – zarówno wtedy, gdy mówi sam o sobie,
jak i wtedy, gdy jest o nim mowa w narracji, pozostaje Gaveinem. Modyfikacja
zachodzi więc jedynie w przestrzeni interakcji społecznych i związanych z nimi
5

M. Huberath, Gniazdo światów, Warszawa 1998, s. 13.
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elementów rejestru symbolicznego; nie dotyka rejestru wyobrażeniowego, który w tym wypadku przenika do Symbolicznego w postaci językowego określenia
– imienia. Gavein zajmuje więc w tym wypadku pozycję podmiotu uwikłanego
w skomplikowane relacje między porządkami wyobrażeniowym, zamykającym
w sobie jego przekonanie na temat samego siebie, i symbolicznym, w którym znajduje się z jednej strony to, co chce o sobie przekazać innym a z drugiej to, co oni
o nim myślą6.
Rejestr symboliczny manifestuje się również na poziomie mniej dostępnym
bezpośredniemu doświadczeniu bohaterów Gniazda światów. Oprócz zbiorów
reguł, do których muszą oni dostosowywać się w poszczególnych krainach w obrębie światów, w których egzystują, własnymi zasadami – czy też mechanizmami
– rządzi się również każdy z tych światów. Za przypisaniem tych reguł do porządku symbolicznego przemawia przede wszystkim możliwość zracjonalizowania
ich, ujęcia w sposób językowy, a nawet przyporządkowanie ich do konkretnych
wzorów matematycznych. Zagnieżdżone światy okazują się silnie ustrukturyzowanym układem współistniejących rzeczywistości:
Gdy stopień zagnieżdżenia wzrasta, wzrasta liczba Krain; maleje czas przebywania
w jednej Krainie; wzrasta liczba Imion Ważnych oraz liczba wersji Gniazd światów
[…] Wraz ze stopniem zagnieżdżenia zmienia się fizyka świata zagnieżdżonego7.

Bohaterowie poboczni nie uświadamiają sobie istnienia tej sieci zależności, ale
również główni uczestnicy przedstawionych w powieści zdarzeń nie mają pewności, czy ich wyobrażenia oddają w pełni rzeczywistość. Trudno zresztą jednoznacznie rozwiać tę wątpliwość; istnienie zagnieżdżonych w postulowany sposób
światów pozostaje tylko hipotezą, której nie potwierdza ostatecznie nawet zakończenie – choć sugeruje ono trafność założenia.
Zasady rządzące światami koncypowane są niejako oddolnie, na podstawie
obserwacji znanego bohaterom świata. Odkrycie modelu zależności między
światami prowadzi równocześnie na trzeci, najszerszy poziom, który wpisuje się
w istnienie ustrukturyzowanego Symbolicznego: poziom swoistej metanarracji,
odkrycie ogólnej zasady konstrukcyjnej. Na tej płaszczyźnie do świata przedstawionego włączony zostaje czytelnik, do którego wprost apeluje Gavein, prosząc
o odłożenie książki i zakończenie historii jeszcze przed nieuchronną śmiercią jego
żony8. Zakładane jest więc pośrednie współuczestnictwo czytelnika w prezentowanych wydarzeniach, ale – co za tym idzie – także konieczność jego podpo6
7
8

Por. M. P. Markowski, Polityka wrażliwości. Wprowadzenie do humanistyki, Kraków 2013,
ss. 243−245.
M. S. Huberath, op. cit., ss. 218−219,
„Jeśli książka jest światem zagnieżdżonym, to czytelnik napędza w nim czas. Gdy przestaje czytać, czas przestaje płynąć” – M. S. Huberath, op. cit., s. 264. Jest to koncepcja niejako praktycznie
urzeczywistniająca postulat Wolfganga Isera, który jako twórca tzw. estetyki recepcji zakładał,
że dzieło literackie żyje – jest urzeczywistniane – tylko wtedy, kiedy jest czytane; por. W. Iser,
The implied reader, Baltimore 1974, passim, szczególnie ss. 274−275.
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rządkowania się głównej zasadzie, która brzmi „ale ty też jesteś czytany” i opisuje
podstawowy mechanizm działania zagnieżdżonych światów, któremu wymyka się
tylko „Mieszkaniec Superświata «-1» [który] jest zarówno Autorem, jak i Czytelnikiem, czyli Twórcą i zarazem Animatorem, jest nieśmiertelny, poza czasem,
oraz jest wszędzie”9. Wszystko to prowadzi do konieczności stworzenia aparatu
pojęciowego zdolnego do opisania odkrytych zasad. Ostatecznie zostaje on oparty
o znane pojęcia, które nabierają nowego ciężaru semantycznego. Są to terminy
z jednej strony związane z naukami ścisłymi (matematyczno-fizyczne określenia
dotyczące czasu i przestrzeni), z drugiej zaś – na skutek szczególnej roli tekstu pisanego – z polem semantycznym wyrazu „książka” właśnie („Autor”, „Czytelnik”,
a szczególnie „Bibliotekarz” i „Katalog”).
Kwestia stworzenia aparatu pojęciowego, który ma posłużyć opisowi nowych
zjawisk, w dużo bardziej wyrazisty sposób zaakcentowana jest w powieści Jacka
Dukaja Perfekcyjna niedoskonałość. Świat tam wykreowany jest światem, w którym ludzkość wyewoluowała zgodnie z tak zwaną Krzywą Progresu, dzięki czemu
możliwe było powstanie kilku rodzajów istot postludzkich. Taka sytuacja wymusza wytworzenia pojęć, dzięki którym możliwe będzie oswojenie nowych zjawisk
i wpisanie ich na trwałe do języka, stanowiącego podstawowe narzędzie działania rejestru symbolicznego. Zmiana ta w świecie Perfekcyjnej niedoskonałości
dokonała się już tak dawno względem czasu akcji powieści, że nowe pojęcia są
dla bohaterów pospolite, stanowiące element używanego przez nich języka. Zaprezentowanie wyczuwanej przez czytelnika sztuczności terminów możliwe jest
dzięki wprowadzeniu bohatera niezakorzenionego w tej kulturze10 – człowieka
pochodzącego z przeszłości, Adama Zamoyskiego. Dzięki pytaniom i wątpliwościom stopniowo bada on nieznane sobie pojęcia, rekonstruując przy tym proces
ich wprowadzania do języka:
— Co to w ogóle znaczy — zamamrotał — te zwroty, grzecznościowe chyba, phoebe,
stahs, osca, słyszę je od paru godzin, sztuczne wtręty w normalnym poza tym języku...
— Jak to szło, czekaj, bo utarło się wieki temu... O! Post-Human Being, Standard
Homo Sapiens i Out-of-Space Computer11.

Zmiana języka w świecie wykreowanym w Perfekcyjnej niedoskonałości dotyczy nie tylko pojęć, ale też form gramatycznych – sięga więc głęboko, aż do
systemu języka. Żeby oddać kategorię postseksualności czy też postpłciowości,
właściwe istotom, które stanowią ogromną część mieszkańców świata, potrzeba
nowego rodzaju gramatycznego. Struktury systemowe języka ulegają w ten sposób modyfikacji, porządkując nieuporządkowane miejsca rzeczywistości i wpisując je na nowo w rejestr symboliczny. Zmiana ta budzi wątpliwości bohatera, który
postrzega świat w sposób z punktu widzenia nowej rzeczywistości anachroniczny:
9
10
11

M. S. Huberath, op. cit., s. 266.
Por. S. Lem, Fantastyka i futurologia, t. 1, Warszawa 2009, s. 36.
J. Dukaj, Perfekcyjna niedoskonałość, Kraków 2004, s. 56.
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jako zasadniczo binarny i wykluczający to, co w owe binarne podziały się nie wpisuje. Adam postuluje więc inną strategię radzenia sobie z tym, co nie zostało ujęte
w systemie pojęciowym i w aparacie językowym – strategię zacierania indywidualnych cech bytów nieprzystających do prostych opozycji i generalizacji, umożliwiającej mówiącemu podmiotowi jedynie pobieżne opisanie tego, co niezrozumiałe:
— Jak to właściwie jest z płcią phoebe’ów? — zagadnął, by przerwać ciszę. — To znaczy, orientuję się, że ani żeńska, ani męska […]. Dlaczego po prostu nie «to»? Przepraszam, jeśli cię uraziłem, ale nie rozumiem, po co te lingwistyczne wygibasy12.

Takie podejście nie jest jednak podzielane przez pozostałych bohaterów Perfekcyjnej niedoskonałości, którzy, zakorzenieni w rzeczywistości XXIX wieku, jako
naturalną przyjmują zmianę warunków egzystencji ludzi. Świat znany Adamowi
Zamoyskiemu jest jedynie reliktem przeszłości, konieczne staje się dostosowanie
do reguł rządzących nowym, diametralnie odmienionym światem. Wykraczanie
poza przyjęte ramy i podziały przestaje być niekonstruktywne i wykluczające; status ontologiczny odmienności umacnia się na tyle, by wymusić zmiany w całym
systemie językowym i symbolicznym, a wartością staje się nie stałość, a elastyczność i zdolność modyfikacji własnego ciała, poglądów czy upodobań. Przestaje
być więc zasadne zadawanie pytań o płeć czy wygląd, zamiast których pojawiają
się nowe kategorie; „Ja nie jestem bezpłciowu, nie jestem aseksualnu. […] Po prostu moja seksualność całkowicie transcenduje kategorie męskości i kobiecości13”
– mówi jeden z bohaterów Perfekcyjnej niedoskonałości.
Świadomość nieprzystawalności stosowanego dotąd aparatu symbolicznego
i konieczności jego rekonstrukcji w nowej sytuacji towarzyszy też w wyraźny sposób bohaterom powieści Stanisława Lema Eden. Stykają się oni z nieznaną rzeczywistością: ich statek kosmiczny rozbija się na planecie, na której żyją istoty nieprzypominające żadnych z istniejących na Ziemi. Ziemskie kategorie są więc zupełnie
nieprzystawalne, co jest uciążliwe dla bohaterów również z uwagi na to, że są oni
naukowcami – nazywani właściwie jedynie terminami reprezentowanych zawodów, stają się figurami naukowego dyskursu dążącego do pełnego opisu rzeczywistości. Tymczasem rzeczywistość temu opisowi się wymyka. Przy próbie przeprowadzenia sekcji zwłok nieznanego stworzenia Doktor odkrywa, że „w czaszce
— w tej małej czaszce — nie ma mózgu. To znaczy — jest tam coś, ale każdy anatom nazwałby mnie nieukiem, gdybym usiłował wmówić w niego, że to mózg”14.
Przy zetknięciu z mieszkańcami planety bohaterom towarzyszy nieustannie
poczucie zdumienia i niezrozumienia, niemalże Freudowskie Unheimlich. Próbują zwalczyć to wrażenie przy pomocy nazywania – wpisując nowo zaobserwowane rzeczy w rejestr symboliczny, usiłując je zracjonalizować i dookreślić. Jednak zadanie to jest z góry skazane na porażkę, co nawet sami nazywający sobie
12
13
14

J. Dukaj, Perfekcyjna..., s. 221.
Ibidem.
S. Lem, Eden, Kraków 2003, s. 72.
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uświadamiają. Widoczne jest to na przykład we fragmencie, w którym Doktor
próbuje podsumować dotychczasowe spostrzeżenia grupy: „Wiemy, że planeta
jest zamieszkała przez rozumne stworzenia, które Inżynier nazwał dubeltami.
Nazwa ta nie odpowiada temu, co... ale mniejsza o to”. Frustrująca okazuje się
w ostatecznym rozrachunku również próba porozumienia z mieszkańcem obcej
planety: aparatura umożliwia jedynie używanie prostych form gramatycznych
i maksymalnie doprecyzowanych pojęć, wykluczając metafory i opisy zjawisk
bardziej skomplikowanych. Mimo że dubelt próbuje jak najdokładniej odpowiedzieć na pytania i podzielić się wiedzą z ludźmi, opis większości spraw pozostaje
niejasny. Tworzone przez sprzęt zbitki słowne – takie jak „centrosamociąg” czy
„izolmikrogrupa” – wymagają powolnego rozszyfrowywania, a bohaterowie mają
świadomość, że „koniec końców zawsze rozmawiasz z kalkulatorem i że dubelta
zrozumiesz o tyle, o ile pojmie go sam kalkulator15”.
Nieprzystawalność ziemskich pojęć i granice nazywalności, których nie da się
przekroczyć, to tylko jeden z problemów, z jakimi spotykają się przybysze z Ziemi
na Edenie. Drugi, znacznie istotniejszy, stanowi kwestia niewystarczalności i bezsensowności stosowania zasad obowiązujących na Ziemi w odniesieniu do przedstawicieli obcej cywilizacji. Bohaterowie, obserwując poczynania mieszkańców
planety, wiążą je z tym, co w świecie ludzi stanowi postępowanie moralnie złe: na
przykład z totalitarną polityką, wyzyskiem czy eliminacją osobników słabszych.
Swoje wnioski wysuwają jednak tylko na podstawie kilku zaobserwowanych scen
i obrazów. Nie znając kontekstu, nie mają możliwości rzetelnego ocenienia sytuacji; jednak nawet znając go, nie są do takiej oceny uprawnieni, bo wciąż pozostają przybyszami z zewnątrz. Dojście do głosu ich rejestru wyobrażeniowego, pragnącego wyrazić wizje na temat świata za pomocą aparatu symbolicznego, który
przystaje do ludzkiego sposobu postrzegania, zostaje wyraźnie zderzony z uświadomieniem sobie przez nich własnych ograniczeń i rzeczywistej niewiedzy. Tę
ostatnią odzwierciedla konstatacja: „Jesteśmy ludźmi, kojarzymy i rozumujemy
po ziemsku i wskutek tego możemy popełnić ciężkie błędy, przyjmując obce
pozory za naszą prawdę, to znaczy układając pewne fakty w schematy przywiezione z Ziemi”16.
Jeszcze głębszą świadomość rozdźwięku pomiędzy wyobrażeniami o rzeczywistości a możliwością wyrażenia konstatacji na jej temat ma bohater Lodu Jacka Dukaja, Benedykt Gierosławski. Wprost przedstawia on opozycję pomiędzy
„językiem drugiego rodzaju” (służącym komunikacji międzyludzkie) a rzeczywistością wewnętrzną, doświadczaną tylko przez jednostkę. Jest to par exellance
konflikt pomiędzy rejestrem wyobrażeniowym i symbolicznym – integracja pod15

16

Ibidem, s. 266. Na uwagę zasługuje również fakt, który wskazuje w posłowiu Jerzy Jarzębski:
„Władcy panują tam [na Edenie – przyp. M. B.] niepodzielnie nad językiem i bez pardonu usuwają zeń wszystkie sformułowania nazywające stan faktyczny po imieniu: partactwo genetyków,
nieudaną mutację, masowe zabójstwa; w to miejsce pojawiają się terminy zakłamujące rzeczywistość […]” – J. Jarzębski, Posłowie. Smutek Edenu, [w:] S. Lem, Eden…, s. 295.
S. Lem, Eden…, s. 104.
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miotu i pełne zrozumienie własnych zachowań i motywacji jest niemożliwe, bo
wymagałoby ujęcia ich w słowa, które jednak nigdy nie oddają stanu faktycznego.
„Wiemy, kim chcemy być — nie wiemy, kim jesteśmy”17, stwierdza Gierosławski,
oddając w tym zdaniu sugerowaną między innymi przez Lacana dramatyczną sytuację podmiotu zderzającego się bezustannie z granicami języka i próbującego
zatrzeć linię między tym, co na swój temat chce wyrazić, a tym, co mówi. Człowiek, zawieszony pomiędzy ciałem a myślą, nie jest w stanie pojąć wszystkich
swoich zachowań – część z nich wynika z norm społecznych i mniej lub bardziej
uporządkowanych zasad życia z innymi ludźmi, część z wewnętrznych przekonań, część z działania nieuświadomionych sfer siebie. Przede wszystkim nie jest
zaś w stanie ich „wypowiedzieć” – przez co rozumie się nie tylko mówienie sensu stricto, ale też wszystkie typy kontaktów międzyludzkich (a więc wszystko, co
przynależy do Symbolicznego), a nawet wewnętrzne monologi, które służą tylko
porozumieniu z sobą samym.
Język do opisu mnie samego nie istnieje, ponieważ tej rzeczywistości nie doświadcza nikt poza mną. […] Każdy musi sam go stworzyć. Większość ludzi - prawie
wszyscy, jestem przekonany – do śmierci się na to nie zdobywa. Co najwyżej powtarzają w duchu cudze opisy własnej osoby, wyrażone w owym języku pochodnym –
w języku drugiego rodzaju – albo wyobrażają sobie, co by w nim o sobie powiedzieli,
gdyby dane im było spojrzeć na się z zewnątrz18,

– stwierdza Gierosławski. Język do opisu rzeczywistości wewnętrznej – zdaniem
bohatera Lodu – nie ma prawa istnieć, jest bowiem oparty o jednostkowe doświadczenie, którego nie jest w stanie odczuć nikt inny. Mówienie ludzi o sobie samych byłoby więc zawsze mówieniem z perspektywy innych, w „języku
drugiego rodzaju”.
Z problemem tym wiąże się także pośrednio zabieg wprowadzony w dalszej
części –wybór języka pozbawionego perspektywy „ja”, która jest złudna i zakłamuje rzeczywistość. Koncepcja ta ma związek przede wszystkim z kwestią funkcjonowania świadomego podmiotu działającego w świecie, a więc „istnienia prawdziwie” zestawionego w opozycji z „iluzją bytu”19. Mówienie o sobie jako o biernym
podmiocie dziejących się zdarzeń ma jednak także inne znaczenie: „ja” jest zawsze
bytem wydzielonym z otaczającej go rzeczywistości w sposób poniekąd sztuczny.
Nie ma pewności nawet co do prawdziwości własnego istnienia (i tego, na ile żyje
„prawdziwiej” niż to, co uznaje się za materię nieożywioną) ale by funkcjonować
w świecie, musi używać kategorii upraszczających, „wypowiedzieć prawdę tak, jak
można ją wypowiedzieć”20:

17
18
19
20

J. Dukaj, Lód…, s. 19.
Ibidem.
Ibidem, s. 52.
Ibidem.
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Trzeba w końcu spróbować wyzwolić się z języka drugiego rodzaju […]. Nie istnieję.
Nie istnieje się. Ja tego nie myślę. Ja tu nie stoję, nie patrzę przez omrożone okno
[…]. Każda ta czynność zachodzi i dzieje się, co się dzieje - ale przecież to nie kwiat
lodu poruszył się na szybie, jeno mróz stężał21.

Pojawia się też w Lodzie odwołanie do kategorii wstydu, który w takim ujęciu sytuuje się pomiędzy Lacanowskim Symbolicznym a Realnym. Z jednej strony odwołuje bowiem do kategorii Wielkiego Innego, czyli hipotetycznej instancji kontrolującej z zewnątrz nasze poczynania i reprezentującej opresyjną siłę rejestru
symbolicznego. Można to zauważyć szczególnie wtedy, gdy Gierosławski mówi,
że jego „język jest językiem wstydu” i przywołuje dziecięce wspomnienia dotyczące kary za niepopełnione przewinienia. Wstyd byłby więc wynikiem silnego
wpływu norm społecznych na jednostkę, która swoje czyny ocenia oczami Wielkiego Innego, własnego wewnętrznego reprezentanta ustrukturyzowanych zasad
życia z ludźmi. Z drugiej strony Benedykt, definiując własne rozumienie pojęcia
wstydu, określa je jako „Nie uczucie, coś innego, nie myśl – ucieka, wymyka się,
wyślizguje, niematerjalne, nieopisywalne”22. Byłby to więc pewnego rodzaju odblask Realnego, które, choć niepojęte i niemożliwe do wyrażenia, silnie wpływa
na życie jednostki, powracając do niej bezustannie, czasem w najmniej spodziewanych momentach.
Jako ostatni z przykładów dotykania przez literaturę fantastyczną granic Symbolicznego warto rozważyć jeden z tekstów, które odwołują się do kategorii traumy, nazywanej jedyną możliwą reakcją na kontakt z tym, co się rejestrowi symbolicznemu wymyka – jako przykład może posłużyć tu Wroniec Dukaja. Wprawdzie
przyporządkowanie go do literatury fantastycznej może być sporne, bo Wroniec
jest specyficzną baśnią; rozmywa się również kwestia odbiorcy, bowiem czytelnikiem Wrońca może być – na różnych poziomach – zarówno dorosły, jak i dziecko.
Nie zmienia to faktu, że właśnie tam uwidacznia się w interesujący sposób granica
między Symbolicznym a Realnym.
Adaś, bohater Wrońca jest dzieckiem, które przeżywa doświadczenie stanu
wojennego – w powieściowej fabule ujętego w sposób metaforyczny, przypominający, jak już wspomniano, obrazowanie baśniowe. Chłopiec staje w obliczu
wydarzeń, które dla dziecięcego umysłu są niezrozumiałe, tym bardziej, że nikt
ich mu nie tłumaczy. Niezrozumiałe rzeczy próbuje więc zracjonalizować, wpisać
w swój własny aparat pojęciowy, a czyni to za pomocą języka i związanych z nim
skojarzeń. Tworzy nowe zlepki słów ze słów już znanych lub poprzez modyfikację
niezrozumiałych wyrazów do form bardziej dla siebie oczywistych, na zasadzie
skojarzeń: milicjant to „miłypan” (w liczbie mnogiej: „milipanci”), obywatel staje
się „bywatelem”. Nowe sensy powstają też dzięki animizacji lub personalizacji: gaz
zostaje przez chłopca skojarzony z ożywionym GAZ-em, posiadającym chmury-brzuchy i groźną paszczę zdolną pożerać ludzi; tytułowy Wroniec jest przecież
21
22

Ibidem.
Ibidem, s. 22.
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także oparty o utarte skojarzenie skrótu WRON z ptakiem, które w dziecięcej wyobraźni zostaje wyolbrzymione.
Baśniowo-alegoryczna fabuła Wrońca, powiązana z realnymi wydarzeniami
stanu wojennego, prezentuje to, w jaki sposób dziecko próbuje okiełznać nową,
przerażającą sytuację. Procesy słowo- i terminotwórcze obrazują próbę jakiegokolwiek powiązania ze sobą wszystkich trzech rejestrów rzeczywistości: ograniczonego, niewykształconego jeszcze w pełni Symbolicznego, dziecięcego Wyobrażeniowego i przenikającego z rozdarcia pomiędzy nimi niezrozumiałego,
niezsymbolizowanego Realnego. Szczególną rolę odgrywa także pismo –Adaś
zapisuje na kartkach najpierw swoje imię, potem słowa „Tata”, „Mama”, „Babcia”
i „Siostrzyczka”. Takie „przepustki” są honorowane przez sługi Wrońca. Wydaje
się więc, że możliwa jest symbolizacja, która ułatwia poradzenie sobie z traumatycznym doświadczeniem i przezwyciężenie go. W ostatecznym starciu Wroniec
zabrania Adasiowi wyrażenia tego doświadczenia – czyli również próby przepracowania traumy – w wyniku czego ulega ono niejako wyparciu, przestaje ono istnieć w dziecięcej wyobraźni; w warstwie fabularnej baśniowego utworu jest to
reprezentowane przez sprowadzenie wydarzeń do koszmarnego snu.
Co łączy omówione przykłady? Przede wszystkim to, że – operując mechanizmami światotwórczymi lub zabiegami charakterystycznymi dla literatury
fantastycznej – prezentują w pewien sposób sytuacje dotarcia do granicy, rozumianej różnie: jako granica rozumienia, języka, wyrażalności, znanego świata lub
też literalnie, geograficznie, jak w Gnieździe światów. Niezależnie od tego, w jaki
sposób interpretowane jest w danym utworze pojęcie granicy, bohaterowie stawiani są w sytuacjach dla siebie nowych oraz osadzonych w otoczeniu obcym
zarówno bohaterom (wystawionym na nowe doświadczenie), jak i czytelnikowi
(konfrontującemu się z wykreowanym niekiedy w sposób bardzo rozbudowany
światem). Jak pisze Lem, analizując science-fiction: „typową dla SF sytuacją jest
kontakt z nieznanym i niezrozumiałym otoczeniem”23. Ostatecznie więc literatura
fantastyczna zmuszona jest do konfrontowania się z problemem niewyrażalności
i konieczności znalezienia nowego języka do opisu tego, co obce empirii24. Z powodzeniem można w tym przypadku zastosować narzędzia zaczerpnięte z teorii
Jacques’a Lacana. Różnie pojmowane granice stają się wtedy granicami percepcji,
punktami zapalnymi, obrazującymi miejsca, w których stykają się porządki. Stykanie się z granicą Symbolicznego, którego człowiek doświadcza w życiu, zwykle
nie zdając sobie z tego sprawy, w literaturze nie usiłującej naśladować realności
zostaje wyolbrzymione i postawione w centrum. W ten sposób literatura fantastyczna, mimo że pozornie oddalona od empirii, staje się wielopłaszczyznową
23
24

S. Lem, Fantastyka…, s. 35.
Ryszard Handke zauważa, że: „językowa stylizacja […] ma na celu wytworzenie egzotycznego kolorytu świata przedstawionego, uprawdopodobnienie prezentowanych w nim nowych
sytuacji i zwielokrotnionych dzięki technice możliwości” – R. Handke, Neologizm a język nauki i techniki w stylizacji prozy fantastyczno-naukowej Stanisława Lema, [w:] Styl i kompozycja,
red. J. Trzynadlowski, Wrocław 1965, s. 235.
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przestrzenią opisu ludzkiego oglądu świata – nie to bowiem jest nam bliskie, co
kalkuje nasze doświadczenie, ale to, co obrazuje głębokie struktury mechanizmu
jego funkcjonowania.

Abstract
Boundaries of The Symbolic in polish fantastic literature
The aim of this article is to analyse examples of polish fantastic literature: Eden
by Stanisław Lem, Gniazdo światów by Marek Huberath and Lód, Perfekcyjna
niedoskonałość and Wroniec by Jacek Dukaj in the context of three terms created
by Jacques Lacan: The Real, The Symbolic and The Imaginary. The main purpose
of this paper is to show that borders between The Symbolic and two other registers
are one of primary themes in this type of literature. This border can be indicated by
various literary devices, pertaining to plots, settings, style etc. In aforementioned
books – because of their genre affiliation – borders between The Symbolic and The
Real/The Imaginary are suggested to the reader by presentation of such topics as:
journey to new planets or new worlds, time travels, traumatic events; in these situations characters must recap theirs perceptions and well-known rules of the world.
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Lacan J., Seminarium III. Psychozy, oprac. J. A. Miller, tłum. J. Waga, Warszawa 2014.
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Idem, Symboliczne, wyobrażeniowe i realne, [w:] idem, Imiona-Ojca, tłum. R. Carrabino
et al., Warszawa 2013.
Lem S., Fantastyczna teoria Tzvetana Todorova Fantastyczna teoria literatury,
„Teksty” 1973, nr 5.
Idem, Fantastyka i futurologia, t. 1, Warszawa 2009.
Markowski M. P., Polityka wrażliwości. Wprowadzenie do humanistyki, Kraków 2013.
Žižek S., Lacan. Przewodnik Krytyki Politycznej, Warszawa 2007.
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Granice w poezji
Tymoteusza Karpowicza i Ezry Pounda

Poezja eliptyczna, po Norwidowsku „ciemna”, broni się przed próbami egzegezy,
ale to właśnie najbardziej hermetyczne, zbliżające się do granicy komunikatywności dzieła wytyczały drogi rozwoju literatury, szczególnie w XX wieku. Należy do
nich z pewnością twórczość Tymoteusza Karpowicza, przedstawiciela powojennej
awangardy w poezji polskiej, jak również Ezry Pounda, jednego z głównych twórców dojrzałego modernizmu anglo-amerykańskiego1.
Problemem, który postanowiłam poruszyć w niniejszym artykule jest kwestia
zjawisk granicznych w poezji Tymoteusza Karpowicza i Ezry Pounda, szczególnie
w ich monumentalnych projektach poetyckich (Słoje zadrzewne i Cantos). Zaprezentuję strategię, według której przebiegać może odbiór niezwykle hermetycznej
poezji Karpowicza i Pounda. Przekraczanie granic potraktowane zostanie przeze
mnie jako problem autotematyczny. Obecnie nie da się ustalić, co autor Słojów
zadrzewnych sądził o twórczości amerykańskiego poety. Związek między Karpowiczem i Poundem określić trzeba zatem jako hipotetyczny i wyłącznie jednokierunkowy (lektura poezji Pounda przez Karpowicza)2.
Granice wyrażania
Jedną z najważniejszych cech tekstu modernistycznego jest autonomiczność,
rozumiana jako zawieszenie funkcji referencyjnej na rzecz zwrócenia uwagi na
proces powstawania znaczeń. W poezji modernistów ujawnia się kreacyjna moc
języka, który już nie tyle przedstawia świat, co na nowo go stwarza. Karpowicz
i Pound chcieli być autorami dzieła, które obejmie całość ludzkiego doświadczenia – w tym utopijnym pomyśle ujawnia się bezradność wobec braku możliwości
pełnego wyrażenia ludzkiego losu. Dla wielu twórców dwudziestowiecznej lite1

2

Zob. B. Perelman, Pound and the Language of Genius, [w:] idem, The trouble with genius: reading
Pound, Joyce, Stein, and Zukofsky, Berkeley 1994, ss. 28‒86; A. Falkiewicz, Dlaczego uparłeś się
mówić ze mną tak niejasno?, [w:] T. Karpowicz, Słoje zadrzewne, Wrocław 1999, ss. 334‒342.
Zob. H. Janaszek-Ivaničková, Próba nowej definicji i przegląd pól badawczych komparatystyki,
[w:] eadem, O współczesnej komparatystyce literackiej, Warszawa 1989, ss. 216‒218.
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ratury problem ten stał się podstawą autotematycznej refleksji. Słoje zadrzewne
Karpowicza, Cantos Pounda, Ulisses Joyce’a czy Rzut kośćmi Mallarmégo – mimo
maksymalistycznych ambicji – to wyłącznie prywatne Księgi, u podstaw których
tkwi doświadczenie jednostkowe.
Twórca modernistyczny dokonuje ciągłej weryfikacji stwierdzeń, co przejawia się w wielości punktów widzenia. Przykładem może być system tzw. paralaks w ostatnim tomie Karpowicza, a także wieloaspektowe obserwacje czynione
przez podmiot Pieśni Pizańskich3. Poezja oparta na takich założeniach kieruje się
w stronę intelektualnego eksperymentu, u którego podłoża tkwią epistemologiczne wątpliwości. Tekst staje się zapisem refleksji nad poznaniem, jego możliwościami i ograniczeniami. Podejrzliwość wobec tworzywa literatury uzasadnia metajęzykowy namysł nad granicami wyrażania4.
Za jeden z wyznaczników dzieła modernistycznego można uznać jego programowo utrudniony odbiór. Chęć dotarcia do granic wyrażalności prowokuje do
stworzenia nowego sposobu wyrażania, a takim miał być zarówno język Karpowicza (oparty na skomplikowanych ciągach metafor5), jak i Pounda6. Polski poeta
pisał na ten temat w wierszu Zmyślony człowiek:
Dokonałem niezwykłego czynu:
ominąłem język ojczysty
W wieży Babel
wymieniłem rzecz czarnoleską
na syntezę mowy
Było to trudniejsze od lotu bez skrzydeł7

Jedną z podwalin programu poetyckiego Ezry Pounda była tak zwana metoda
ideogramiczna. Poeta sformułował ją w oparciu o pisma orientalisty Ernesta Fenollossy. Autor Cantos znajdował w niej potwierdzenie na związek między sposobem myślenia naukowców i poetów:
Abstrahowaniu, tj. definiowaniu rzeczy za pomocą określeń coraz bardziej ogólnych, przeciwstawia Fenolllosa metodę stosowaną w nauce. „Jest to metoda właściwa poezji”, metoda zasadniczo przeciwstawna duchowi „filozoficznej dysputy”.
Stanowi też istotę ideogramu, tj. skrótowego znaku obrazkowego8.
3
4

5
6
7
8

Zob. C. K. Stead, Pound – Out of the Ruins, [w:] idem, Pound, Yeats, Eliot and the Modernist
Movement, London 1989, ss. 278‒320.
„Wątpliwość zyskuje priorytet przed pewnością. Pierwsza równoznaczna jest z życiem, druga ze
śmiercią. To jest typowo modernistyczna semantyka”. D. Fokkema, Historia literatury, modernizm i postmodernizm, tłum. H. Janaszek-Ivaničková, Warszawa 1994, s. 36.
Zob. A. Falkiewicz, Metafora metafor, „Teksty Drugie”, 1991, nr 3, ss. 75‒87.
Zob. J. A. Cuddon, Ideogramic method, [w:] idem, op. cit., s. 411.
T. Karpowicz, Zmyślony człowiek, [w:] idem, Słoje zadrzewne, Wrocław 1999, s. 68.
E. Pound, ABC czytania, tłum. K. Biskupski, [w:] Nowa krytyka, red. Z. Łapiński, Warszawa
1983, s. 44. „By contrast to the method of abstraction, or of defining things in more and still
more general terms, Fenollosa emphasizes the method of science, which is the method of poetry,
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Język poetycki miał funkcjonować na podobnej zasadzie jak system chińskich
ideogramów. W myśl tej metody powstawać miała poezja cechująca się wewnętrzną energią, ekonomicznością środków wyrazu oraz bezpośredniością przekazu.
W myśl Heraklitańskiego „panta rhei” Karpowicz i Pound chcieli oddać w swej
poezji dynamizm nieustannie zmieniającego się świata. U Pounda znalazło to wyraz w teorii „vortexu” (wiru)9, u Karpowicza zaś w metaforze słoja zadrzewnego10.
Obaj dążyli do tego, by poezja rejestrowała zmienność natury i uchwyciła jednoczesność przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Projekty tych twórców dążyły
do zrealizowania niemożliwego: stworzenia tekstu, w którym znajdzie się wszystko, co dotyczy jednostki, pojętej jako część wszechświata. Pojedynczy wiersz, uwikłany w zależności pomiędzy innymi utworami, miał odbijać usytuowanie człowieka w świecie.
Karpowicz i Pound zauważali rozdźwięk między światem a językiem, dlatego
pragnęli dotrzeć do mitycznego początku, stanu zgodności słowa i rzeczy. Pamiętali jednak o nagromadzonych przez wieki sensach, jakie niesie każdy znak językowy. Tę zbieżność widać wyraźnie, gdy porównamy dwa cytaty:
Ale jak wypowiedzieć własne słowo, jeżeli nie wiem, co zostało wypowiedziane
przede mną, jakich formuł magicznych użyto już w literaturze, malarstwie, muzyce.
Wiem, że nie jestem w stanie tego ogarnąć, choćbym żył tysiąc lat, jak Matuzalem11.
Obraz to nie idea. To promieniujący węzeł albo pęk – coś, co mogę, a nawet muszę
nazwać WIREM (VORTEX), z którego, przez który i do którego nieprzerwanym
strumieniem płyną idee12.

Zarówno amerykański modernista, jak i polski powojenny poeta żywo interesowali się nauką, a nawet dokonywali prób przeniesienia ustaleń nauk ścisłych na
zasady języka poetyckiego. Chcieli uczynić ten ostatni maksymalnie eliptycznym
i skondensowanym, a poza tym odkryć uniwersalne prawa dotyczące tworzenia

9

10

11
12

as distinct from that of philosophic discussion, and is the way the Chinese go about it in their
ideograph or abbreviated picture writing”, E. Pound, ABC of Reading, London 1991, s. 20.
E. Pound, Wortycyzm, [w:] „Literatura na Świecie” 1991, nr 1, s. 187.
„THE IMAGE IS NOT an idea. It is a radiant node or cluster; it is what I can and must perforce
call a VORTEX, from which and through which, and into which ideas are constantly rushing”.
E. Pound, Vorticism, [on-line:] http://fortnightlyreview.co.uk/vorticism [25.06.2014].
„Sam tytuł może sugerować konstrukcję, wynik pracy cieśli. Słoje jednak (właśnie »zadrzewne«)
są jakby przesunięte poza pień, kłodę czy deskę, wyabstrahowane z drewna, wyobrażone poza
nim, w innej »prawdziwej materii«, z której Tymoteusz Karpowicz buduje świat swojej poezji”.
J. Łukasiewicz, Symetrie Karpowicza, [w:] idem, Ruchome cele, Warszawa 2003, s. 182.
M. Spychalski, J. Szoda, Mówi Karpowicz, Wrocław 2005, s. 72.
„My pawing over the ancients and semi-ancients has been one struggle to find out what has been
done, once for all, better than it can ever be done again, and to find out what remains for us to
do, and plenty does remain, for if we still feel the same emotions as those which launched the
thousand ships, it is quite certain that we come on these feelings differently, through different
nuances, by different intellectual gradations”. E. Pound, A Retrospect, [w:] idem, Literary Essays
of Ezra Pound, New Directions, New York 1968, s. 11.
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i odbioru literatury. Próbowali dotrzeć do pewnych jednoznacznych formuł organizujących ludzkie życie13. Autorzy, o których mowa, zauważali, że zarówno poezja, jak i matematyka rządzą się prawem autonomiczności i samowystarczalności14. Twórca Słojów zadrzewnych otwierał swą poezję na obszary filozofii, logiki,
geometrii (w tomie Rozwiązywanie przestrzeni), a nawet biologii i fizyki. Rozległość zainteresowań pozaliterackich Pounda ukazuje zbiór esejów Machine Arts
& Other Writings. Gromadzi on wypowiedzi poety na temat filozofii, biologii,
matematyki, a także związków sztuki z techniką.
Karpowicza i Pounda charakteryzowała konsekwencja w dążeniu do wyznaczonych sobie celów. Najważniejszym z nich było stworzenie nowego języka poetyckiego, który mógłby mówić o całości ludzkiego doświadczenia w świecie –
ponad czasem, konwencjami literackimi i granicami dyskursu właściwego poezji.
W późnej twórczości obu modernistów zachodzi zjawisko hermetyzacji języka
i poszerzania pola eksperymentów z formą.
Granice rozumienia
Douwe Fokkema wskazuje na rolę odbiorcy w interpretacji dzieł dojrzałego
modernizmu15. Skoro tekst nie rości sobie praw do wyrażania uniwersalnej prawdy, to niezbędne jest porozumienie z czytelnikiem. Autor potrzebuje odbiorcy, by
jego językowe łamigłówki miały sens. Wiersz staje się rozbudowanym kalamburem, zagadką, którą sami musimy rozwiązać. Jednak jeśli autor stawia nam zbyt
wysokie wymagania, dochodzimy do granic zrozumiałości.
W przypadku projektów poetyckich o maksymalistycznych ambicjach (jak
Słoje zadrzewne i The Pisan Cantos) nieodzowny jest aktywny udział czytelnika
w dekodowaniu sensów dzieła. Autorów, o których mowa łączy również fakt, iż
obaj do pewnego stopnia „reżyserowali” lekturę16. Idealnym czytelnikiem byłby
dla tych poetów tzw. „superczytelnik”17, któremu wystarczy determinacji i erudycji, by dotrzeć do wszystkich sensów dzieła.
Jednym z najciekawszych elementów oryginalnej koncepcji poezji Karpowicza
jest przekonanie o podwójnych narodzinach dzieła literackiego. Najpierw powołuje je do życia autor, a następnie czytelnik, w którego świadomości i wyobraźni
13
14

15
16
17

Zob. F. Cadel, Science, [w:] The Ezra Pound Encyclopedia, s. 264.
Zob. I. Szpara, Argument i funkcja i liryce Tymoteusza Karpowicza, [w:] Tożsamość i rozdwojenie,
red. L. Wiśniewska, Bydgoszcz 2002, ss. 241‒250; „Poezja jest swego rodzaju natchnioną matematyką, która daje nam równania nie abstrakcyjnych figur, trójkątów, kul i tym podobnych, ale
równania ludzkich uczuć”. E. Pound, Duch romański, tłum. L. Engelking, Warszawa 1999, s. 17.
Por. „Poetry is a sort of inspired mathematics, which gives us equations, not for abstract figures,
triangles, squares, and the like, but for the human emotions”. E. Pound, The Spirit of Romance,
New York 2005, s. 14.
Zob. D. Fokkema, op. cit., ss. 47‒64.
Zob. W. Iser, The act of reading: a theory of aesthetic response, Baltimore, London 1991.
Zob. U. Eco, Nadinterpretowanie tekstów, [w:] U. Eco i in., Interpretacja i nadinterpretacja,
red. S. Collini, tłum. T. Bieroń, Kraków 2008, ss. 51‒75.
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tekst „rodzi się” na nowo18. Stosunek Karpowicza do odbiorcy jest jednak ambiwalentny, gdyż autor Słojów zadrzewnych opowiada się za autonomią dzieła. Między partnerami literackiej komunikacji ukazuje się nieusuwalna przepaść:
Odbiorca jako partner nie istnieje we mnie w ogóle. To okrutne i obrażające czytelników, ale tak naprawdę jest. Jeśli poszukując możliwości przekroczenia granic poznania dotychczas nieprzekroczonych i uważanych za nieprzekraczalne chcę kogoś
wprowadzić w stan zamieszania, to tym kimś, tym czytelnikiem jestem tylko ja19.

Karpowicz nie przyjmuje postawy, którą wyraził Horacy w słowach „odi profanum volgus et arceo”20 – chciałby, ale nie jest w stanie trafić do czytelnika z takim modelem poezji, jaki zdecydował się uprawiać. Jest to zatem izolacja raczej
naukowca niż parnasisty21.
Znajomość tradycji literackiej stanowiła podstawę programu Pounda, który
bez odpowiedniego zaplecza lekturowego nie wyobrażał sobie tworzenia oryginalnej poezji. Autor Cantos uważał znajomość tradycji literackiej za narzędzie,
a zarazem warunek porozumienia z czytelnikiem22. Zakładał, że on i odbiorca należą do tej samej wspólnoty interpretacyjnej, więc nie widział potrzeby, by wyjaśniać aluzje pojawiające się w Pieśniach:
Niezbyt wytrwały czytelnik podda się; zamknie książkę i powie, że ma dosyć, że nie
zna języków, że nie może znać wszystkich języków itd. Trudno, są czytelnicy, którzy
chcą wiedzieć, I tacy, którzy nie chcą23.

Autor Cantos starał się udowodnić, że celem poezji jest ocalenie dorobku kulturowego i największych wartości, szczególnie w wieku XX. Cykl Pieśni w zamierzeniu miał urastać do rangi eposu, a sam Pound określał go jako „opowieść plemienia” („a tale of the tribe”)24. Do naszej oceny pozostaje kwestia, na ile i w jaki
sposób zamierzenia te zostały zrealizowane.
18

19
20
21
22
23

24

Zob. T. Karpowicz, Sztuka niemożliwa, „Odra”, 1976, nr 12, ss. 43‒54. Warto spojrzeć na ten
pomysł w kontekście pojęcia konkretyzacji dzieła literackiego u Romana Ingardena i estetyki
recepcji Wolfganga Isera. Por. W. Iser, op. cit.
M. Spychalski, J. Szoda, op. cit., s. 65.
„Gardzę pospólstwem, gawiedź odpycham”. Horacy, Pieśń III, 1, [w:] idem, Pieśni, tłum. S. Gołębiowski, Warszawa 1972, s. 227.
Świat niemożliwy..., ss. 10‒11.
Zob. A. Sosnowski, Poezja trzeciego nieba (z genealogii pewnego modernizmu), [w:] idem, Najryzykowniej, Wrocław 2007, ss. 174‒204.
E. Pound, ABC czytania, tłum. K. Biskupski, [w:] Nowa krytyka. Antologia, red. Z. Łapiński, Warszawa
1983, s. 60. „The weak-hearted reader usually sits down in the road, removes his shoes and weeps that
he »is a bad linguist«, that he or she can't possibly learn all those languages. One has to divide the readers who want to be experts from those who do not, and divide, as it were, those who want to see the
world from those who want to know what part of it they live in” (E. Pound, ABC of Reading, s. 42).
Zob. C. F. Terrell, Preface, [w:] idem, A Companion to the Cantos of Ezra Pound, Berkeley−Los
Angeles−London 1993, s. VII.
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Zarysowują się tutaj dwie nieco odmienne postawy. Karpowicz, mimo przyznawania czytelnikowi równorzędnej roli we współtworzeniu literatury, odsuwał
go poza zasięg swej „twierdzy”. Pound natomiast liczył na kontakt z odbiorcą.
Chciał go uczynić uczestnikiem procesu twórczego, partnerem w odszukiwaniu
„świetlistych detali” („luminous details”), czyli najbardziej interesujących i wartych przetworzenia elementów tradycji literackiej25. Stawiał jednak czytelnikowi
zbyt wysokie wymagania. Amerykański poeta szukał odbiorcy, który przeczytałby
jego Pieśni bez pomocy encyklopedii.
Relacja z czytelnikiem u obu poetów jest niejednoznaczna: z jednej strony zauważamy pragnienie bycia zrozumianym, nawiązania żywej, dynamicznej relacji. Jednocześnie obu twórcom nieobca była postawa poety zamkniętego w wieży
z kości słoniowej, tworzącego poezję elitarną.
Granice interpretacji
Słoje zadrzewne i Cantos skłaniają czytelnika do specyficznego sposobu lektury,
wynikającego ze złożonej kompozycji dzieła. Lektura nie kończy się wraz z pojedynczym utworem poetyckim, lecz rozszerza się na kolejne teksty. Objąć ona musi
całe spektrum nie zawsze bezpośrednich nawiązań, aluzji literackich i kulturowych
oraz tło historyczne i biograficzne26. Czytelnika czeka pokonywanie kolejnych poziomów tekstu, a granice interpretacji muszą być sukcesywnie przesuwane.
U Karpowicza pojedynczy wiersz z tomu Słoje zadrzewne interpretować można oczywiście jako autonomiczny utwór poetycki. Rama kompozycyjna każdego
wiersza każe jednak sięgnąć poza jego granice. Interpretatora interesować musi
nie pojedynczy tekst, ale triady: wiersz z wczesnego okresu twórczości i jego (zazwyczaj dwie) paralaksy lub układ: oryginał, kopia artystyczna i kalka logiczna
(niekiedy więcej niż jedna) bądź też zestaw złożony z wiersza-alfy i jego funkcji
trygonometrycznych oraz wymiaru pokątnego. Graficzne ulokowanie uzależnionych od siebie wierszy względem osi przebiegającej wzdłuż grzbietu książki
wzmacnia zależności między tekstami i nakierowuje uwagę czytelnika na znaczenia powstałe z ich interakcji. Karpowicz uruchamia też zależności między
starszymi i nowymi tekstami, umieszczając te pierwsze w nowym kontekście, a te
ostatnie pozbawiając autonomiczności.
Poprzez charakter kompozycji każdy tekst w Słojach zadrzewnych odnosi się
do któregoś z etapów życia Chrystusa. Historia znana z Ewangelii stanowi ramę
antologii. Zawieranie się tekstów w sobie – przypominające kompozycję szkatułkową – kieruje nasze skojarzenia w stronę tytułu. Układ „warstw”, w które wpisuje
poeta każdy wiersz z tego tomu, przypomina koncentryczne kręgi słojów drzewa.
25
26

Zob. P. Howarth, The Cambridge Introduction to Modernist Poetry, Cambridge 2012, s. 54.
„Wiersz wyraża niejako podwójnie: w sferze podstawowych znaczeń poszczególnych słów,
i w sferze ich konstrukcji w ramach utworu poetyckiego”. J. Trznadel, Kształt wyobraźni zorganizowanej, [w:] idem, Róże trzecie. Szkice o poezji współczesnej, Warszawa 1966, ss. 108‒131.

– 24 –

Literatura na granicach

Warto wspomnieć, że Rolf Fieguth uznaje „koło o określonym środku” za jedną
z figur kompozycji nowoczesnego cyklu poetyckiego27.
Karpowicz mówi jednak o „zadrzewności”, a więc na wzór Leśmianowskich
niebytów sięga poza to, co widzialne28. Poza przedstawionym powyżej schematem, który stopniowo zmierza do uogólnienia, kryje się refleksja autotematyczna
i filozoficzna. Poeta maksymalnie wykorzystuje możliwości języka, aż do granic
komunikatywności. „Zadrzewność” to próba dotarcia do metafizycznego wymiaru rzeczywistości poprzez język.
Schemat interpretacyjny, jaki jest wpisany w dzieło Pounda w pewnym sensie
przypomina ten zaproponowany wobec poezji Karpowicza. Również tu widzimy
ruch od mniejszych części ku coraz szerszemu spektrum dzieła poprzez stopniowe dołączanie nowych kontekstów. Zasada wolnych skojarzeń, rządząca przepływem motywów w Cantos każe również myśleć o strukturze tego dzieła jako łańcuchu, wymienionym przez Fiegutha w tekście o architekturze cyklu poetyckiego29.
Cantos to również mozaika obcojęzycznych cytatów (chiński, łacina, greka,
francuski, włoski i kilka innych, a także różnorodne dialekty i socjolekty). Swój
udział ma też język obrazu i muzyki (jak w Pieśni LXXV)30. Świat poetycki Pounda lokuje się na granicy świata „czytanego” – tworzonego przez lektury autora,
nawiązania kulturowe i wspomnienia – oraz świata rzeczywistego, widzianego
z perspektywy więźnia obozu w Pizie. Szczególny wobec tego jest również status podmiotu.
Podstawowymi dla Cantos odniesieniami są Boska Komedia i Odyseja. Każdy fragment cyklu umieścić należy zatem w kontekście „historii mitycznej”, której ramą są dwa wspomniane dzieła. Historia ta stanowi specyficzną mieszankę
kulturowych odniesień i doświadczeń autora. Jej bohaterem jest homo viator,
a Cantos jawią się jako zapis jego wędrówki. Poza tą warstwą mamy refleksję
o bardziej ogólnym charakterze. W swej ogólnej wymowie Pieśni stanowią rozbudowaną refleksję nad pojęciem porządku („order”), a także rolą języka i tradycji
w jego odzyskaniu.
Karpowicz tworzy koncentryczne kręgi, w centrum których znajduje się pojedynczy wiersz. Natomiast każda pieśń Pounda to rodzaj palimpsestu, mozaiki,
którą trzeba czytać, rekonstruując i uruchamiając jednocześnie poszczególne odniesienia. Widzimy, że w przypadku poezji tych autorów interpretacja właściwie
27
28

29
30

Zob. R. Fieguth, Architektura chmur. Cykl poetycki jako przedmiot badań historyczno-komparatystycznych, [w:] Dzieła, języki, tradycje, red. W. Bolecki, R. Nycz, Warszawa 2006, ss. 241‒252.
„Słoje zadrzewne są próbą pokazania, że moje drzewo życia i świadomości osiągnęło taki stan,
w którym nie może się już zmieścić w obszarze rzeczywistej cyrkulacji soków i wychodzi poza
siebie. Innymi słowy, dopracowałem się poczucia, że inny człowiek, społeczeństwo, naród, ludzkość, a nawet cały wszechświat są częścią mnie. A ja jestem cząstką tego wielkiego układu. Jest
to zatem stan wyjścia poza siebie samego, a równocześnie próba zakreślenia granic tej innej
egzystencji, szerszej niż moja egzystencja fizyczna”. Świat niemożliwy..., s. 11.
Zob. R. Fieguth, op. cit., s. 246.
Zob. M. Perloff, Poetics, [w:] The Ezra Pound Encyclopedia, red. D. P. Tryphonopoulos, S. J. Adams,
Westport, London 2005, s. 226.
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nigdy się nie kończy – znaczenie nieustannie zmienia się w nowy znak. Każdy
najmniejszy fragment Słojów zadrzewnych i Cantos może dać impuls do sukcesywnie rozwijającej się lektury, pełnej sensów, których obecności czytelnik nie
spodziewał się na początku.
Zakończenie
Problem zjawisk granicznych w poezji Tymoteusza Karpowicza i Ezry Pounda został przeze mnie przedstawiony z perspektywy procesu twórczego, strategii
odbiorczych, a także planu kompozycyjnego dzieła, który silnie wpływa na kształt
naszej interpretacji. W genezie i historii recepcji Słojów zadrzewnych i The Pisan
Cantos bardzo wyraźnie przejawia się modernistyczne przekonanie o konieczności aktywnego udziału odbiorcy w wyłanianiu się znaczeń tekstu. Warto dodać,
że w przypadku tej poezji należałoby mówić o niezgodności pomiędzy intentio
operis (intencją dzieła) a intentio lectoris (intencja czytelnika)31. Ta pierwsza jest
czymś trudno uchwytnym dla czytelnika oczekującego od poezji raczej klarowności niż hermetyzmu; wyzwaniem, które może zachwiać przekonanie o sensie tworzenia, ale również odebrać „przyjemność tekstu”, o której pisał Roland Barthes.
Twórczość Karpowicza i Pounda ma dziś szansę na nowo zaistnieć. Jej złożoność i palimpsestowość może bowiem korespondować z nowym medium internetowej komunikacji, jakim jest hipertekst32. Dbałość o wizualną stronę tekstu,
która była cechą obu autorów, inspiruje dziś twórców liberatury33. Na przykładzie twórczości polskiego i amerykańskiego poety mówić możemy o szerszym
i wciąż aktualnym problemie, jakim jest kwestia nieostrych granic między modernizmem, postmodernizmem i awangardą. Słoje zadrzewne i The Pisan Cantos
sytuują się na przecięciu tych mocno ze sobą powiązanych nurtów. Dziś podkreśla
się, że wspólnym źródłem dla wielu eksperymentalnych zjawisk w najnowszej literaturze i sztuce były dokonania modernistów. Współczesna poezja nie dokonała
radykalnego zerwania z poetyką modernistyczną. Powstaje ona raczej w duchu
krytycznej refleksji i twórczego przepracowania dorobku poprzedników34.
Poetyckie projekty autorów takich jak Karpowicz i Pound podszyte są osobistym przeżyciem i niedoskonałością pojedynczego „ja”, a także ograniczeniami
31
32

33

34

Zob. U. Eco, Nadinterpretowanie tekstów, [w:] idem et al., Interpretacja i nadinterpretacja,
tłum. T. Bieroń, Kraków 2008, ss. 51‒75.
Utwór literacki w formie hipertekstu oferuje czytelnikowi możliwość selekcji i samodzielnego
kierowania lekturą. Tym samym przestaje ona być linearna, gdyż sposób działania linków pozwala odbiorcy na odkrycie głębi tekstu i eksplorację jego kolejnych warstw w dowolnym porządku. Zob. Ch. Vandendorpe, Odmiany hipertekstu, [w:] idem, Od papirusu do hipertekstu:
esej o przemianach tekstu i lektury, tłum. A. Sawisz, Warszawa 2008, ss. 101‒108.
Zob. J. Roszak, Unieść. Na peryferiach wiersza Tymoteusza Karpowicza, „Ha!art”, 2005, nr 21, s. 23.
Por. J. Ashton, Introduction: modernism's new literalism, [w:] eadem, From Modernism to Postmodernism, Cambridge 2005, ss. 3, 27.
Traktuje o tym najnowsza książka Marjorie Perloff, zob. Unoriginal Genius. Poetry by Other
Means in the New Century, Chicago−London 2012.
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języka i poznania. Ich twórcy byli zwolennikami maksymalizmu w poezji, omijającymi wytarte ścieżki eksperymentatorami, którzy z dociekliwością naukowca
nieustannie sprawdzali możliwości poezji. Pragnęli dotrzeć do granic językowego
opisu rzeczywistości. Pytanie o czytelników, którzy zechcieliby z nimi w tę niepewną podróż wyruszyć, wciąż pozostaje bez odpowiedzi. Być może tekst ten zachęci do podjęcia badawczego namysłu nad granicami poetyckich światów oraz
utworami, do których przylgnęła etykieta „niezrozumiałych”.

Abstract
Limits in the poetry of Tymoteusz Karpowicz and Ezra Pound
The article examines limits in the poetry of Tymoteusz Karpowicz and Ezra
Pound, especially in their monumental projects: Słoje zadrzewne and The Cantos.
The poets were trying to create literary works resembling the mythical “Book”
which describes a man in a very universal way. Structural experiments and original notions of poetic language were to gain the limits of expression. The latest
volumes of Karpowicz and Pound are situated at this kind of limits. While the
poet is trying to use the possibilities of language at most, his reader has to recognise the limits of literary communication. Karpowicz and Pound had ambiguous
relations with their readers. The premeditated composition of Słoje zadrzewne
and The Cantos provokes to think about the limits of interpretation, which are
not confined to a poem, but are constantly widening. The author of this article is
trying to reconstruct the strategy of reading which is inscribed in these volumes.
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Shamanic elements in „His Dark
Materials” by Philip Pullman

His Dark Materials trilogy by Philip Pullman is nowadays one of the most popular series for younger readers. Like other famous English fantasy novels, it is often
compared to The Lord of the Rings by J.R.R. Tolkien and The Chronicles of Narnia by
C.S. Lewis. In his books Pullman tells an allegorical story with numerous references
to the Bible and Christian tradition, but unlike his great predecessors, he is strongly
critical of the Church and vacant, fanatical faith. His novels are full of well-known
Judaeo-Christian themes used in a seditious way. Some of them are derived from
the mystical poems of William Blake and John Milton whom Blake named as ”of the
Devil’s party without knowing it”1. Although strongly Anti-Christian in meaning,
His Dark Materials are not entirely anti-religious. In the trilogy a lot of symbols and
themes from non- and pre-Christian beliefs can be found, among them archetypical
motifs derived from ancient myths and literature. In this article I refer to the primary source of many of these motifs – the shamanic beliefs.
Shamanism is a system of beliefs and techniques that still exists in many places
in the world. It can be found in North, Central and East Asia, both Americas, Africa, Australia and Oceania, and even in Europe. As there are several definitions of
shamanism, there are also some doubts whether the similar phenomena existing in
different parts of the world can be defined by the same term. Many scholars affirm
that shamanism in the strict sense is pre-eminently the phenomenon characteristic of Siberia and Central Asia2. In other regions (for example Africa) sorcerers
or medicine-men, even if their acts are similar to shamanism, are not considered
shamans3. In this article I would like to describe some shamanic motifs used by
Pullman in His Dark Materials rather than analyze the details of shamanism itself,
therefore I treat this system of beliefs as a widely understood phenomenon.
1
2
3

W. Blake, “The Marriage Thief Heaven and Hell,” Complete Poems, ed. A. Ostriker, New York
1977, p. 182.
M. Eliade, Shamanism: Archaic Techniques of Ecstasy, trans. W. R. Trask, Princeton 1964, p. 4;
M. Hoppál, Szamani Eurazjatyccy, przeł. A. Barszczewska, Warszawa 2009, p. 13.
M. Hoppál, op.cit., pp. 13, 44.
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Shamanism is a religious phenomenon4 based on the belief that apart from the
world in which the community lives, there is another world of benevolent and
malevolent spirits who can intervene in human affairs. The principal role in the
community is fulfilled by the shaman – a person chosen by spirits to communicate between them and humans. To become a shaman, a practitioner has to pass
hard and dangerous initiation during which he or she must die and be reborn.
The shaman is a mediator between the world of spirits and the community and
his main role is to maintain the balance between these two worlds. He is able to
encounter the world of spirits by reaching an altered state of consciousness5. The
shaman has also an ability to treat human ailments by mending the souls, rescue
a man by finding his lost soul in the underworld, ascent to the sky, take a magical
flight, master over fire and commend the helping spirits6.
Taking into account abovementioned ideas about shamanism, I would like to
present some elements the reader can find in Pullman’s trilogy which might be
treated as shamanic motifs. Firstly, I focus on the most brilliant concept of the trilogy – the idea of daemons – and I show its similarity to the shamanic concept of
helpful and tutelary spirits which usually took animal forms. Secondly, I describe
the Pullman’s idea of Dust as a kind of spiritual world that Lyra communicate with,
using her alethiometer the same way as shamans use their drums. Thirdly, I show
the only true shaman in the novels – John Parry – and some other characters who
have similar abilities. Fourthly, I try to analyze one of the most interesting and
symbolic motifs in the trilogy: Lyra’s dream in a cave. Lastly, I describe the most
shamanic of all themes in the Pullman’s story – the descent to the underworld.
Daemons
The most curious conception in His Dark Materials is the idea of daemons.
The daemon is a human soul that – in Lyra’s world – manifests itself outside the
body in animal form. These animals are the closest friends to the trilogy’s characters, share theirs thoughts and dreams, help in need, give advice. The daemon
of an adult adopts a permanent form of an animal that reflects best characters
and abilities of the person, whereas the child’s daemon can change its shape. The
relationship between human and his or her daemon is intimate and separation
causes the inconceivable suffering of both psychical and mental nature. The idea
of daemons is in fact the only significant element of the story that does not refer
directly to any other cultural or literary motif and remains a genuine idea of Philip
Pullman. It should be noted that the conception of daemons has found its place in
4

5

6

It is not clearly defined whether shamanism should be treated as a religious phenomenon,
a form of religion or a system of beliefs (see: M. Hoppál, “Shamanism: An Archaic and/or Recent
System of Beliefs,” Studies on Shamanism, ed. A-L. Siikala, M. Hoppál, Helsinki 1998, pp. 129 ff.).
Mircea Eliade used the term ‘technique of ecstasy’ to describe shamanism, but nowadays ‘an
altered state of consciousness’ is preferred (see: A.-L. Siikala, “The Siberian Shaman’s Technique
of Ecstasy,” Studies on Shamanism, ed. A-L. Siikala, M. Hoppál, Helsinki 1998, pp. 26–40).
M. Eliade, op.cit., p. 6.
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popular culture. The popularity of this motif is reflected by a growing interest in
the Internet phenomenon of daemonism – a belief that deamon is an integral part
of consciousness of every human being7.
Philip Pullman’s idea of daemons was inspired by the paintings The Lady with
the Ermine by Leonardo da Vinci, The Lady and the Squirrel by Hans Holbein the
Younger and Young Woman with a Macaw by Giovanni Battista Tiepolo. On these
paintings the author saw a link between the depicted person and animal indicating a deep psychological relation8. The idea of daemons is therefore an original
concept of Philip Pullman, primarily inspired by these three pieces of art. However, some elements of the very idea are also based on other cultural motifs.
The term daemon refers to the supernatural being existing in ancient Greek
beliefs. Contrary to the Christian theology in which demons are identified with
evil spirits, the Greek tradition perceived daemons as powerful and benevolent
beings. According to Plato, the Greek term daimōn is derived from daēmon which
meant ‘knowing’9. The premier meaning of daimōn in ancient Greek was ‘god, deity’, ‘divine power’ or ‘the power controlling the destiny of individuals’, and in this
sense the term was used by Homer10. Also Hesiod mentioned daimones, claiming
that they were souls of men of the Golden Age acting as tutelary deities11.
The most comprehensive description of ancient daemons was made by Apuleius in On the God of Socrates. Apuleius suggested that according to a certain signification, the human soul, even when still situated in the body, is called a daemon12.
This kind of daemon is – according to Apuleius – similar to the Roman genius13.
But he mentioned also another species of daemons, far superior in dignity. For
these kind of beings, “Plato asserts that a peculiar daemon is allotted to every
man, who is a witness and a guardian of his conduct in life”14. This kind of spirit
may be treated as a defender in danger and assistant in need. It always accompanieshuman and oversees his actions and thoughts, but is not visible to anyone. It
is also the daemon who leads the soul of a man to the judgement after death15.
According to Apuleius, this kind of daemons was recognized and worshipped by
Socrates16. Plato added that this daemon was a source of voice Socrates used to
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16

See e.g. The Daemon Page (daemonpage.com). The comparative analysis of the Internet sites
concerning daemonism and modern shamanic practices also could be an interesting subject for
an academic research.
R. Butler, “Philip Pullman’s Dark Arts,” Intelligent Life, Dec. 2007.
Plato, Cratylus, 398b. More probable root of daimōn is daiō – ‘to distribute destinies’.
Cf. “daimōn,” H.G. Lidell, R. Scott, A Greek-English Lexicon, Oxford 1940.
E.g. Homer, Iliad, 1.222 (‘deity’), 17.98 (‘divine power’).
Hesiod, Works and Days, 117–124; 252–254.
Apuleius, On the God of Socrates, 15.150.
Ibidem, 15.151.
Ibidem, 16.155 (trans Th. Taylor).
Ibidem, 16.156.
Ibidem, 16.156-157.
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hear, which always “hold[ed him] back from what [he was] thinking of doing, but
never urge[d] [him] forward”17. According to another Socrates’ biographer, Xenophon, the voice not only dissuaded, but also pointed to Socrates his duty18. The
conscience of Socrates is undoubtedly the best known ancient daemon. However,
even this daemon does not quite represent the idea from His Dark Materials. The
daemons from Pullman’s trilogy are strongly connected with the symbolic meaning of animals.
The animal form of daemons is usually interpreted as a symbol of the brute
side of human. Taking into account that English literature was the inspiration of
many themes used in the trilogy, scholars often seek in it also the roots of the idea
of daemons. For example, Lisa Hopkins suggested that Pullman’s daemons seems
to be a reincarnation of the classic Gothic doubling motif found in texts from
Frankenstein to Dr Jekyll and Mr Hyde and The Portrait of Dorian Gray, where
the brute nature of a person is revealed in his or her alter ego19. This argument
seems to be justifiable when observing such characters as Mrs Coulter and her
malignant monkey and this source should not be overlooked. The striking mental
bond between man and his daemon, as well as daemons’ intelligence and benevolent character, should encourage scholars to seek the roots of this motif in much
older, religious phenomena such as animism, totemism, metempsychosis, lycanthropy and finally – shamanism.
It should be noted that shamans use their own helpful spirits when they decide
to bring back an ill person’s psyche from hell. These spirits are usually animals in
form, and the most popular forms are birds – probably that is the reason why in
His Dark Materials the daemon of the shaman John Parry has a form of an osprey.
The relations between shaman and his helping animal are very intimate. Siberian
Yakuts believe that each shaman has the ‘mother-animal’, a mythical image of a helping animal that he keeps in secret20. Moreover, Mongolian Buryats believe that
this assisting animal is perceived as a soul, double or alter ego of a shaman and this
animal’s death causes death of a shaman. What is interesting, shamans themselves
are also partly animals – in an ecstatic trance shaman’s psyche leaves the body and
often takes a form of an animal in order to fight with malevolent spirits.
In all these beliefs, there are many elements similar to the concept of a daemon
in His Dark Materials. Many parallels to the Pullman’s concept can be also found
in Mesoamerican idea of nagualism and tonalism linked to the pre-Columbian
shamanic practices and the idea of werewolves. While nagualism refers to the po17
18

19

20

Plato, Apology, 31d (trans. H.N. Fowler).
Xenophon, Works on Socrates, 12. More about the Greek roots of the idea of daemons see:
K. Kleczkowska, “Wewnętrzny głos czy zewnętrzna dusza? Antyczna koncepcja daimones a dajmony z Mrocznych Materii Philipa Pullmana,” Nowy Filomata 16.2 (2012), pp. 203-218.
L. Hopkins, “Dyads or Triads? His Dark Materials and the Structure of the Human,” His Dark
Materials Illuminated. Critical Essays on Philip Pullman’s Trilogy, ed. M. Lenz, C. Scott, Detroit
2005, p. 49.
M. Eliade, op. cit., p. 86.

– 34 –

Literatura na granicach

wer of transforming into an animal form, tonal indicates the animal connected
with the day in Aztec calendar in which a person was born. This animal not only
reflects the nature of the human, but it is also his or her personal spirit and guardian. The health and prosperity of the person depends on this animal and its loss
may even cause death of the human21. It is not certain if nagualism and the shamanic ideas of helping animals and tutelary spirits were known to Philip Pullman,
but both these themes were presented in Carlos Castaneda’s books popular in the
seventies and eighties.
Alethiometer as a shamanic drum
The main and the most complex concept in His Dark Materials is the idea of a conscious matter called Dust.The scholars interpret it diversely, but very often they consider Dust a polemic with Christianity and an alternative theological vision22. There
is no doubt that this motif is based mostly on the Judaeo-Christian tradition and
mythology, as even the very term of Dust refers to The Book of Genesis: “for dust
thou art, and unto dust shalt thou return” (Gen 3:19).

Dust “cluster[s] where human beings [are], as if it [is] attracted to [them], (...)
especially to adults, (...) not nearly so much [to children] until their daemons
have taken a fixed form”23. According to Lyra’s discovery in the museum, the beginning of human-Dust relationships correspond to the evolution of mankind,
which means that it is due to this matter that humans are conscious. Hence the
attractiveness to Dust is also one of the main differences between men and animals. As explained the angel called Balthamos: “Dust is only a name for what
happens when matter begins to understand itself (...). It seeks to know more about
itself, and Dust is formed”24. Other angel, Xaphania, told Lyra and Will: “Dust is
not a constant. There’s not a fixed quantity that has always been the same. Conscious being make Dust – they renew it all the time, by thinking and feeling and
reflecting, by gaining wisdom and passing it on”25. In the trilogy Dust is called
variously: “a new kind of elementary principle”, “the physical evidence for original sin”26, “dark matter”, “shadows”, “particles of consciousness”27. Dust calls itself
“angels” and explains: “From what we are, spirit; from what we do, matter. Matter
and spirit are one”28.
21
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These terms refer to the biblical tradition (original sin, angels), science (dark
matter), and philosophy (particles of consciousness), but Dust is still hard to define (in fact, it is no less elusive to the reader than to characters of the books). Dust
is a matter that creates humanity and is a being created by humans. The existence
of Dust and mankind is inseparable, but ‘shadows’ are still a different kind of being, more intelligent and noble. On the other hand, as a powerful and mysterious
matter, it also awes man. Using the term from shamanic cultures – Dust is a kind
of a spiritual power.
In the trilogy several possible ways of contacting Dust are mentioned – the alethiometer, Dr Malone’s computer (called Cave – see below), symbols of I Ching...
Each of these devices, if asked, tells the truth, but it is very difficult to interpret
correctly the answer. In Lyra’s world there is a special kind of scholars trained to
translate alethiometer’s responses. In every case, the answer seems to have more
than one meaning and even the most proficient scholars have difficulty to read
properly the symbols on the device.
Lyra as a child was the only person who could read the alethiometer’s answers
properly. As it is mentioned in the trilogy, the girl was neither an exceptionally
smart nor diligent child, but it was her destiny to become the ‘second Eve’. She
was the one whose aim was to bring the balance to the universe by reversing the
flow of Dust particles out of the world. However, her destiny would not have been
fulfilled without the help of the alethiometer (and Dust itself).
This concept seems to be very similar to the shamanic ones. Lyra was the one
who was chosen by spiritual Dust to take the role of a mediator between the conscious matter and mankind – that is why she has a natural ability to interpret alethiometer properly in every case. Lyra was never able to contact Dust without the
specific device. Without alethiometer she felt helpless, but she could use also other
ways of communication, such as Dr Malone’s computer. The state in which she
was able to understand the alethiometer’s answers was very specific – she needed
to concentrate and fall into a trance. In this trance she communicated with Dust
– in the same way shamans fall into a trance to enter the world of spirits. It can
be said that the alethiometer – with all the complicated symbolism depicted on
the disk – resembles a shamanic drum with a vision of the universe on its shield.
What is worth mentioning, the skull noticed by Lyra in the museum in London
belonged to a ‘sorcerer’. He had a hole made in his skull in order to “let the gods
into his head”29. The sorcerer lived in times when Dust began to be attracted to
humans, and there were much more ‘shadows’ above his skull than above other
ones. The similar hole was made in the head of Stanislaus Grumman (John Parry).
He was a shaman, performing probably the same duties as the prehistoric sorcerer. The main role of both shamans in their societies was to communicate with
Dust and the holes were drilled to make it easier.
Apart from the alethiometer, in Lyra’s world there are several other tools that
can be controlled by a human mind, such as Will’s knife or an intention vehicle
29

Ibidem, p. 81.
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made by engineers in lord Asriel’s fortress which requires the simultaneous control of a man and his daemon30. While the intention vehicle is just a technical contrivance, the subtle knife is an invention of a quite different sort. Although Will’s
knife is not actually dependent on Dust, it is – to a certain extent – intelligent and
independent from his owner. As Iorek Byrisson declares: “What you don’t know is
what the knife does on its own (...). The knife has intentions too”31. The subtle knife had chosen Will as its owner and marked him by cutting [off?] his two fingers.
“The knife knows when to leave one hand and settle in another” – says Giacomo
Paradisi32. This motif is similar to the process of becoming a shaman. To become
a shaman, it is necessary to have some bodily defect which is the first indication
that the person was chosen by spirits33.
The next person who plays a significant role in the story is Dr Mary Malone.
She created two devices that enable making contact with Dust – a computer in
her laboratory and the amber spyglass. The first device enables to communicate
with shadows, whereas the second one – to see them. Even if she is not able to
use the computer properly before Lyra showed her how to make contact with
shadows, Mary is the second person in the trilogy that could communicate with
Dust. It happens for the first time in her laboratory, and later through I Ching. Like
Lyra, she is the chosen human, as shadows explain: “You must play the serpent”34
(the tempter of the ‘second Eve’). Mary also contacts Dust in a specific state of
consciousness that can be described as a trance. In The Amber Spyglass we can
read an interesting description of Mary Malone’s trance, which is very similar to
a shamanic flight:
The drift was mesmerizing. How easy it would be to fall into a trance, and let her
mind drift away with the floating particles... (...) She suddenly snapped awake to
find herself outside her body (...). She flung out her arms to seize hold of anything
solid – but she had no arms. (...) [H]er body was further and further from reach,
sleeping so hoggishly below her (...). The body slumbered on, and the self that observed was being borne away out of the canopy of leaves altogether and into the open
sky. (...) [The particles of Dust] felt her anxiety, and (...) began to carry her back to
her deserted body (...). And than she sank back into her body, and awoke35.

Lyra, Will and Dr Mary Malone enter the world of a different sort – the spiritual world of Dust (in case of Lyra and Mary) and the parallel universes (in case
of Will) thanks to the help of their extraordinary devices as well as their unusual
mental skills at communicating with these helpers. At the other extreme, we meet
30
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the character of Lord Asriel whose courage, curiosity, and determination connected with a large amount of money enables him to build the passage between the
worlds and nearly reach the secret of Dust. As Anne-Marie Bird observes:
Asriel represents the new enlightened man, he is and intellectual and a pioneer; in
fact, he appears to be “Mr. Modernity” himself, who, rather than being an upholder
of tradition, believes that enlightenment can be achieved only by means of humanity’s own exertions36.

The role of Lord Asriel as the man who challenges the God Himself – and wins!
– cannot be underestimated. He represents Satan from Milton’s Paradise Lost37
and Nietzsche’s Übermensch38. But both enlightened Lord Asriel and benighted
Mrs Coulter are punished for their haughtiness and fell into the Abyss. Lord Asriel
is not chosen by Dust and he is too ambitious to bring balance to the universe and
to create the Republic of Heaven. But Lyra and Will intend to achieve this aim and
they finally give priority to the benefit of the universe over their own happiness.
Similarly, shamans are always conscious that even if their role in the society is
pivotal, they are nothing more than a part of the universe in which they live.
John Parry – a shaman
There is one character in the trilogy who is called a shaman – Will’s father, John
Parry. John Parry is a mysterious figure, and even though a lot of information about him can be found in His Dark Materials, many aspects of his biography remain
unclear. It provokes many additional questions and a variety of interpretations.
Colonel Parry became a shaman after appearing in Lyra’s world and joining the
Yenisei tribe. There he had his skull trepanned in order to make a hole through
which the spirits could contact him. It makes stronger the argument about the similarity between Dust and spirits in shamanism. In addition, John Parry was very
interested in Dust as a scientist at Berlin Academy. He passed through the process
of his initiation behind the gate to another world. For the characters of the trilogy
it was just a parallel universe, but for the Yenisei tribe it was the world of spirits.
John Parry has a lot of skills, not only shamanic ones. He can bring the storm
like a magician, use herbs to heal wounds like a medicine-man, and even foretell
future events like a clairvoyant. He is also known as Jopari or Stanislaus Grumman. The first of these names is just a Yenisei tribe’s mispronunciation of ‘John
Parry’ what impedes the revelation that the shaman and Will’s father are the same
person. The second name is, however, much more interesting. As we can read
in the novel, John Parry changed his name to Stanislaus Grumman, because it
seemed for him to be more natural in the new world. Grumman attended the Ber36
37
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lin Academy and was known as German, but his name (Stanislaus) is actually of
Slavic origin. Maybe this name is derived from the name of Stanislav Grof (born
1931), the famous Czech psychiatrist whose observations of human psyche are
often used in modern explication of shamanism.
John Parry is not the only character with shamanic features in the trilogy. Besides aforementioned abilities of Lyra and Will, many shamanic features are characteristic to witches. Their daemons have always a form of birds, animals which
are usually main helping spirits of shamans (John Parry’s daemon also has a form
of a bird – an osprey). Witches are also able to see the proper form of a daemon
belonging to a person living in Will’s world, even though it is hidden inside the
human39. It could be compared to the ability of shaman – as Mircea Eliade observes: “The shaman is the great specialist in the human soul; he alone »sees« it, for
he knows its »form« and its destiny”40.
One of the main abilities of the witches is that they can recede from their daemons for long distances. The same ability Lyra nad Will acquired after their journey to the underworld, where they were forced to leave their daemons behind
before entering the land of the dead. At the end of the story we learn that the
witches’ skill to recede from their daemons is not in fact an innate ability:
There’s a region of our north-land, a desolate abominable place, where a great catastrophe happened in the childhood of the world, and where nothing has lived since.
No daemons can enter it. To become a witch, a girl must cross it alone and leave
her daemon behind. (...) [H]aving done it, they find that their daemons were not
severed (...); they are still one whole being; but now they can roam free, and go to far
places and see strange things and bring back knowledge41.

This rite seems to be a classic initiation during which a girl becomes a witch.
In this description we can also find some similarities to the shamanic initiation,
because the separation from a daemon could be treated as symbolical death (especially in a place “where nothing lives”). Lyra’s initiation, prophesied by the witches, also took place just before entering the land of the dead. What is more, John
Parry and other shamans have the same ability as witches, and it is very likely that
their initiations have the same scenario as witches’ ones.
One of the most amazing episodes in The Subtle Knife is also the shamanic
flight of Lee Scoresby. In fact, it is Grumman who makes the flight, but Lee has
a vision of it and feels as if he participated in it. In this vision, Lee is transformed
into a bird that leads a flock of other birds against his and Parry’s enemies. This
vision is the magnificent literary example of the use of a strictly shamanic motif. It
should be emphasised that the ability to take the form of a bird and fly in order to
fight against malevolent spirits together with the possibility of bilocation are the
distinctive features of shamans.
39
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Lyra’s dream in a cave
The last volume of the trilogy opens with Lyra sleeping in a cave. It sounds
like a beginning of a fairy-tale: “There is a Himalayan valley, very high up, near
a glacier where the light is turned into rainbows by the ice. (...) The girl is captive
in a cave among the trees, kept asleep by the woman.”42 The only difference is that
the woman is not a jealous witch, but equally cruel Mrs Coulter (Lyra’s mother),
eventually touched by her maternal instinct. Aware of the fact that Lyra is being
in danger, Marisa Coulter decides to hide her in distant Himalaya mountains, and
drugs her to be sure that she would not escape.
By keeping the girl in a comatose state, her mother wishes to forestall Lyra’s
fate as the second Eve43. But the motif of a cave where Lyra is kept recalls also the
Plato’s Allegory of the Cave as the place in which people are deprived of knowledge and a chance to acquire it44. It means that Mrs Coulter, as an authoritarian
parent and a religious fanatic, tries to keep the girl from knowledge, including
knowledge of her own sexuality45. Lyra’s efforts to wake up (“I want to wake up
first! I wouldn’t care if it was just for an hour, as long as I was properly alive and
awake”46) symbolises the willing to achieve full consciousness about the nature of
human and the world (including the mystery of Dust). This knowledge will help
her to reach her destiny. Mrs Coulter represents an anachronistic world in which
religion dominates over science; her surname puns on “culture”, indicating the
culture built on religious conservatism and the rigid image of femininity47. As
Susan Matthews remarks: “Pullman sets out to counter the force of a culture that
tries to keep the children asleep”48. Awakened Lyra, the ‘second Eve’, symbolises
the aware inhabitants of new world, the ‘Republic of Heaven’.
The deprivation of knowledge and the awakening to consciousness is not the
only possible interpretation of this episode. The motif of sleeping girl is derived
from the poems The Little Girl Lost and The Little Girl Found from The Songs of
Innocence and Experience by William Blake. Blake’s work was credited by Pullman
as one of the three key influences at the end of The Amber Spyglass and the first
chapter begins with an epigraph from The Little Girl Lost. What is more, Lyra’s
name sounds very similar to the name of Blake’s heroine – Lyca – what clearly
indicates that the motif should be read in the light of Blake’s poetry49.
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The sleep of Lyca has been already interpreted as the vision of the fate of a human soul after death, the manifestation of the archetype of Kore/Persephone, or
an initiation ritual50. In any case, the sleep of Blake’s heroine in a cave is treated as
the symbolic death, as it refers to the archetype of the cave. A cave is an ambivalent symbol; as a shelter it refers to mother’s womb and therefore to rebirth, but
as a dark, dangerous place leading to the depths of the earth it is also treated as
the entrance to the land of the dead. Therefore caves are the universal places for
initiation rituals (symbolic death and rebirth) where it is possible to meet spirits
and deities. Probably for this reason Mary Malone makes contact with Dust by
means of the computer called Cave.
The motif of a cave as the gate to the land of the dead appears in Blake’s poem,
but in Pullman’s trilogy it is much more evident. Lyra, while sleeping in the cave,
dreams about a boy called Roger who died in consequence of her and lord Asriel’s
fault. Being in a state between life and death (“I’m so afraid of sleeping all my life
and then dying”51), the girl is able to make contact with her friend, what would
not be possible in reality. Lyra is not sure if the vision of Roger is only a dream, as
it seems to be real (“I don’t know if this is real or not, even”52). But on the other
hand, the girl has no doubt that the vision reflects her friend’s actual condition.
The motif of a deceased friend who returns in somebody’s dream (or as a ghost)
and depicts a lamentable vision of the life after death was quite popular in ancient
literature. It can be found on the last table of The Epic of Gilgamesh (on which the
king of Uruk invokes the ghost of his friend Enkidu)53 and in The Iliad, where the
spirit of Patroclus appears in Achilles’ dream54.
This motif is also similar to many shamanic visions. Becoming a shaman is
never a result of a personal choice, but the spirits’ vocation. In most cases this
vocation is heard by a future shaman in his dream. The transition between a common member of society and the shaman requires difficult initiation during which
the candidate must die and be reborn. One of the most common sites where the
initiation can happen is a cave, as the place that symbolises death, the entrance
to the underworld and the place where it is possible to encounter the spirits or
gods55. Sometimes the dream in a cave lasts long, even many years, as it was in
the case of famous Greek ‘shaman’, Epimenides of Cnossos56. Moreover, in the
tradition of many tribes, the vision of the ghost of a deceased relative or ancestor
is treated as a source of shamanic power.53 In His Dark Materials it is the vision
50
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of dead Roger who urged Lyra to fulfil the most dangerous of all of her missions.
Lyra, who suffers pangs of conscience, takes a journey to the land of the dead. In
fact, in many shamanic stories, the descent to the underworld becomes the first
act of the initiation process. A cave once again appears as a symbolic entrance to
the underworld.
The descent to the land of the dead
Lyra’s descent to the underworld is one of the most intriguing moments in the
trilogy. The motif of a living hero who takes a journey to the land of the dead is
best known from the great poems of the past: Vergil’s Aeneid or Divine Comedy by
Alighieri. In both these poems, the journey of a hero is only a pretext to show the
underworld and its inhabitants – mainly as a warning for contemporaries (Divine
Comedy) or to demonstrate the fates of the characters of the story (Aeneid). The
vision of the land of the dead in His Dark Materials is partly embedded in these
literary prototypes, as can be seen from many ancient ideas in the episode. The
ferryman from the trilogy guarding the deceased resembles Charon from Aeneid57, and the harpies also appeared in Virgil’s poem58. What is more, the motif of
the desire of the dead to touch a living body (and fascination by its blood), as
well as the hero’s inability to embrace the spirits, could be found in Odyssey59.
In Odyssey there is also a character of a clairvoyant Teiresias who tells the hero
about his future60, as does John Parry in His Dark Materials. Last but not least, in
the lamentable vision of the underworld presented in the trilogy, there is neither
punishment for sins nor reward for good deeds. It is the idea which was known in
the earliest Greek beliefs and can be found in some fragments of Odyssey61.
The ancient Greek and Roman ideas on the underworld are commonly understood as the elements of European tradition and it is probably the main reason
why Pullman decided to create his land of the dead similar to the ancient ones.
Lyra’s journey was also – as in the case of Aeneid or Divine Comedy – a pretext to
show the fate of the inhabitants of the underworld. This lamentable vision aims
to make the reader think – what will happen if the ‘Authority’ is not the merciful
God, but an impostor tyrant?But the ancient myths about the descent to the underworld do not only show the fate of the deceased. The vast majority of ancient
stories about a journey to the land of the dead were created to show the extraordinary capabilities of the hero who was able to descent to hell and return. The
story of Heracles stealing Cerberus or the Mesopotamian myth about the goddess
57
58
59
60
61

Vergil, Aeneid, 6.298 ff.
Ibidem, 3.215 ff.
Homer, Odyssey, 11.206–208.
Ibidem, 11.90 ff.
The most significant is the motif of a miserable existence of Achilles (ibidem, 11.465 ff.) and
Heracles (ibidem, 11.601 ff.). The information about Heracles’ happiness in Olympus seems to
be a later interpolation. Also the idea of Fortunate Isles belongs to the later beliefs.

– 42 –

Literatura na granicach

Inanna are the classical examples of this action. On the other hand, in ancient literature we can also find some examples of an unsuccessful mission. Among them
the best known is the tragic myth of Orpheus and Euridice.
We should notice some similarities between the stories of Orpheus and Lyra.
The girl seeks her best friend and the Thracian musician looks for his beloved
wife. Orpheus softens the hearts of Hades and infernal monsters with his ravishing music, while Lyra manage to enchant the harpies with storytelling. It is commonly believed that the myth of Orpheus is a genuine concept of ancient Greeks.
But a nearly identical story can be found also in the legends of American Indians62. In fact, the story of Orpheus is the most shamanic story of all Greek myths63.
A journey to hell is one of the main motifs in shamanic legends. In order to
heal a person, shamans used to go to the underworld and bring back his or her
soul, stolen by malevolent spirits. On his way to hell, shaman has to bribe the
guardians of the underworld (mostly dogs) and the ruler of hell himself. After the
successful mission, shaman ascends from hell on a bird64. These motifs from a shamanic descent to hell are very similar to the elements of Lyra’s journey. The girl
seeks the spirit of her friend, bribes harpies by telling gripping stories and, finally,
she climbs with all the spirits above the ground. Moreover, in many cases it is an
animal who guide a shaman in his journey to the underworld65, as in The Amber
Spyglass dragonflies lighten the way for Lyra, Will, Lady Salmakia and Chevalier
Tialys. Some shamanic elements could be also found in Pullman’s idea of death.
In His Dark Materials death is perceived as a personified spirit who serves as the
psychopomp (it escorts the newly deceased to the afterlife). In many cultures it
was the shaman who fulfilled the role of the psychopomp66.
Conclusion
In His Dark Materials there are many themes that are shamanic or similar to the
shamanic ones. Philip Pullman seems to be acquainted with the phenomenon of
shamanism, as his construction of the character of John Parry or depicting the ‘shamanic flight’ of Lee Scoresby are very accurate. In these themes the shamanic motifs
are undoubtedly used deliberately and knowingly. Nevertheless, it is questionable if
Pullman consciously refers to shamanism in such motifs as daemons, Lyra’s dream
in a cave or her descent to the underworld. The idea of Dust and the alethiometer as
a kind of drum seem to be similar to shamanic concept only accidentally.
However, the analysis of the similarity between motifs from His Dark Materials and shamanism allows to draw two main conclusions. Firstly, the shamanic
motifs are still vivid in our culture. It is because shamanism is the source of com62
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monly known motifs present in folk tales and ancient literature. We are familiar
with them and therefore we can easily understood their meaning. In the books
written for children – such as His Dark Materials – shamanic motifs appear along
with the genuine concept of the author. It makes the young readers (but adults
as well!) feel safe in the fantasy world built on the motifs well-known from many
other stories and legends.
Secondly, the stories shown in Northern Lights, The Subtle Knife and The Amber
Spyglass are embedded in many archetypical motifs. Some of them are similar to
shamanic ones (such as the cave, the descent to the underworld or animals as helpful
spirits), whereas others seem to be independent. His Dark Materials refers to Judaeo-Christian tradition and the works of great English writers, but not only to them. The
story is multithreaded and multilayered, the effect that not only adds colours to the
fable, but also enables the story to be interpreted in various ways. I hope that article
will encourage other scholars to interpret Pullman’s trilogy not only as a polemic
with Christianity or a comparison to the great English writers, but also as the fascinating work full of other conceptions including those of shamanic character.

Abstract
Shamanic elements in „His Dark Materials” by Philip Pullman
The purpose of this paper is to analyze five themes of the trilogy His Dark aterials by Philip Pullman in the light of their similarity to shamanic motifs. Firstly,
I focus on the idea of daemons as similar to the shamanic concept of the helpful
spirits that have the form of animals. Secondly, I describe Pullman’s idea of Dust
as a kind of spiritual concept and I present Lyra as the mediator who communicates with Dust by means of her alethiometer which resembles a shamanic drum.
Thirdly, I show the character of John Parry, the only shaman in the novels, and
some other characters who have similar skills. Fourthly, I analyze Lyra’s dream in
a cave as an initiation rite and the introduction to the motif of the descent to the
underworld. This descent is the last motif I focus on, and the most similar to the
shamanic ones. In conclusion, I try to explain why the shamanic motifs are used
in the trilogy and why they are still vivid in modern culture.

– 44 –

Literatura na granicach

References
Apuleius, The Metamorphosis: or Golden ass, and philosophical works of Apuleius,
trans. Th. Taylor, London 1822.
Bird A.-M., “Circumventing the Grand Narrative: Dust as an Alternative Theological
Vision in Pullman’s His Dark Materials,” His Dark Materials Illuminated. Critical
Essays on Philip Pullman’s Trilogy, ed. M. Lenz, C. Scott, Detroit 2005.
Blake W., “The Marriage Thief Heaven and Hell,” Complete Poems, ed. A. Ostriker,
New York 1977.
Boffy Ch., Philip Pullman’s His Dark Materials: Paradise Lost and Found Again,
Université de Haute Alsace 2006.
Brinton D. G., Nagualism: A Study in Native American Folk-lore and History,
Philadelphia 1894.
Butler R., “Philip Pullman’s Dark Arts,” Intelligent Life, Dec. 2007.
Dodds E. R., The Greeks and the Irrational, Berkeley 2004.
Eliade M., Shamanism: Archaic Techniques of Ecstasy, trans. W. R. Trask,
Princeton 1964.
George A. R., The Babylonian Gilgamesh Epic: Introduction, Critical Edition and
Cuneiform Texts, New York 2003.
Greco N. A., “Blake’s »The Little Girl Lost«: An initiation into Womanhood,”
Colby Quarterly 19 (1983).
Hesiod, Works and Days, trans. H. G. Evelyn-White, Cambridge, MA., 1914.
Homer, Iliad, trans. A. T. Murray, Cambridge, MA., 1924.
Idem, Odyssey, trans. A. T. Murray, Cambridge, MA., 1919.
Hopkins L., “Dyads or Triads? His Dark Materials and the Structure of the
Human,” His Dark Materials Illuminated. Critical Essays on Philip Pullman’s
Trilogy, ed. M. Lenz, C. Scott, Detroit 2005.
Hoppál M., Szamani Eurazjatyccy, przeł. A. Barszczewska, Warszawa 2009.
Idem, “Shamanism: An Archaic and/or Recent System of Beliefs,” Studies on
Shamanism, ed. A-L. Siikala, M. Hoppál, Helsinki 1998.
Kleczkowska K., “Wewnętrzny głos czy zewnętrzna dusza? Antyczna koncepcja
daimones a dajmony z Mrocznych Materii Philipa Pullmana,” Nowy Filomata
16.2 (2012).
Lenz M., “Introduction,” His Dark Materials Illuminated. Critical Essays on Philip
Pullman’s Trilogy, ed. M. Lenz, C. Scott, Detroit 2005.
Lidell H.G., Scott R., A Greek-English Lexicon, Oxford 1940.
Matthews S., “Rouzing the Faculties to Act: Pullman’s Blake for Children,” His
Dark Materials Illuminated. Critical Essays on Philip Pullman’s Trilogy,
ed. M. Lenz, C. Scott, Detroit 2005.
– 45 –

K. Kleczkowska Shamanic elements in „His Dark Materials” by Philip Pullman

Plato, Cratylus, Theaetetus, Sophist, Statesman, trans. H. N. Fowler, Cambridge,
MA., 1921.
Idem, Euthyphro, Apology, Crito, Phaedo, trans. H.N. Fowler, Cambridge, MA., 1966.
Idem, Republic, trans. P. Shorey, Cambridge, MA., 1969.
Pullman Ph., Northern Lights, London 1998.
Idem, The Amber Spyglass, London 2001.
Idem, The Subtle Knife, London 1998.
Siikala A.-L., “The Siberian Shaman’s Technique of Ecstasy,” Studies on Shamanism,
ed. A-L. Siikala, M. Hoppál, Helsinki 1998.
Scott C., “Revamping Old Traditions in His Dark Materials,” His Dark Materials
Illuminated. Critical Essays on Philip Pullman’s Trilogy, ed. M. Lenz, C. Scott,
Detroit 2005.
Szyjewski A., Szamanizm, Kraków 2005.
Vergil, Aeneid, trans. Th.C. Williams, Boston 1910.
Xenophon, Memorabilia, Oeconomicus, Symposium, Apologia, trans. E. C. Marchant,
O. J. Todd, Cambridge, MA., 1923.

Katarzyna Kuchowicz
Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

„Jakby czas zatrzymał się w miejscu” –
„Podróż w krainę dzieciństwa”
a „realizm poetycki” Hosta Bienka
w kontekście badań nad pamięcią

Pamięć, jak można przeczytać w Słowniku Poprawnej Polszczyzny PWN, jest to
„zdolność umysłu do przyswajania, przechowywania i odtwarzania doznanych
wrażeń, przeżyć, wiadomości”1. Psychologowie wyróżniają kilka jej rodzajów, takich jak pamięć długotrwała, krótkotrwała, robocza, autobiograficzna czy semantyczna. W literaturoznawstwie, oprócz terminologii z zakresu psychologii, obowiązują dodatkowe, wśród których szczególnie istotna będzie dla mnie pamięć
jednostkowa, czyli „medium indywidualnego przepracowania doświadczenia”2
oraz zbiorowa, która „kształtuje pamięć swoich członków”3. Ważną kategorią
jest także pamięć kulturowa, którą wyróżnili i opisali Jan i Aleida Assmannowie,
opierając swoje rozważania na pracach Fryderyka Nietzschego, Pierre’a Nory czy
Maurice’a Halbwachsa. Wspólnym mianownikiem psychologii pamięci i badań
literaturoznawczych jest kojarzenie tego procesu z językiem. Nie można pamiętać tego, czego nie można wyrazić. Szczególnie mocno podkreślał to J. Assmann,
pisząc, że:
pamięć żyje w komunikacji i dzięki niej; jeśli komunikacja zostaje zerwana albo zmieniają się lub znikają ramy odniesień, następuje zapominanie. Pamiętamy tylko to, co
komunikujemy i co możemy ulokować w ramach odniesień pamięci społecznej4.

1
2
3
4

Słownik Język Polskiego, [on-line:] http://sjp.pwn.pl/szukaj/pami%C4%99%C4%87, [25.06.2014].
A. Assmann, 1998 – Między historią a pamięcią, przeł. M. Saryusz-Wolska, [w:] Pamięć zbiorowa
i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka, red. M. Saryusz-Wolska, Kraków 2009, s. 159.
J. Assmann, Kultura pamięci, przeł. A. Kryczyńska-Pham, [w:] Pamięć zbiorowa i kulturowa.
Współczesna perspektywa niemiecka, red. M. Saryusz-Wolska, Kraków 2009, s. 67.
Ibidem, s. 68.
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Nieco inaczej te kwestie przedstawiał Maurice Halbwachs5, chociaż badacz
również zawracał uwagę, że społeczeństwo organizuje ramy pamięci, umożliwiające danej jednostce konstruowanie wspomnień, wyrażonych w aktach komunikacyjnych, dokonywanych się w obrębie danej społeczności6. Tam, gdzie komunikacja pomiędzy świadkami wydarzenia a pozostałymi członkami wspólnoty
nie jest możliwa, mamy do czynienia z pamięcią kulturową7. W kulturach niepiśmiennych pamięć komunikacyjna wiąże się z przekazem oralnym najbliższych
dziejów (granica trzech, czterech pokoleń), natomiast pamięć kulturowa obejmuje sferę mitu czy opowieści o prapoczątku8. Nośnikiem pamięci kulturowej
w społecznościach oralnych są rytuały, taniec, mity. Nieco inaczej przedstawia się
sytuacja w kulturze piśmiennej, w której za pomocą tekstu dokonuje się rekonstrukcji przeszłości. Przy czym nie każdy tekst wspomnieniowy, noszący ślady
pracy pamięci można uważać za historyczny9.
Pamięć to mechanizm, który podlega nieustanym fluktuacjom i wpływom,
wspomnienia zmieniają się w czasie i są wobec siebie wariantywne, jak pisał
Douwe Draasima:
[...] w miarę upływu czasu wspomnienia mają coraz większą tendencję do zmian,
lecz biorąc to wszystko pod uwagę, samo to, że wspomnienia się zmieniają, jest stosunkowo najmniej interesujące, pragniemy bowiem wiedzieć, w j a k i s p o s ó b się
zmieniają i d l a c z e g o 10.

Proces zmian wspomnień pozostaje w pewnej mierze tajemnicą, wprawdzie
możemy śledzić i wskazywać na elementy, które wywierając silny wpływ na pamięć, sprzyjają konwencjonalizacji obrazów przeszłości11, ale sam sposób działania pamięci nie jest zupełnie jasny. Dyskurs mnemoniczny wypracował jednak
aparat pojęciowy, niezwykle przydatny podczas analizy literatury niefikcjonalnej,
do jakiej można zaliczyć Podróż w krainę dzieciństwa Horsta Bienka12.
5
6

7
8
9

10
11
12

Zob. M. Halbwachs, Mowa i pamięć, [w:] Idem, Społeczne ramy pamięci, przeł. M. Król, Warszawa 2008 (Biblioteka Socjologiczna), ss. 66‒127.
Podobnie ujęcie komunikatywnej funkcji pamięci, która buduje pamięć zbiorową prezentuje
Douwe Draasima, odnotowując wpływ ludzi starszych na przekazywanie wiedzy i budowanie
tożsamości grupy, zob. D. Draaisma, Fabryka nostalgii. O fenomenie pamięci wieku dojrzałego,
przeł. E. Jusiewicz-Kalter, Wołowiec 2010, s. 88-89.
J. Assmann, Kultura pamięci..., op. cit., s. 82 passim.
Ibidem, s. 88.
Istotne jest rozróżnienie pomiędzy historią a pamięcią, w pracy przyjmuję ustalenia M. Halbwacha i J. Assmanna, że dziedziny te są antynomiczne; zob. J. Assmann, Kultura pamięci..., op. cit.,
s.74 passim.
D. Draaisma, op. cit.,162.
Zob. Por. H. Welzer, S. Moller, K. Tschuggnall, „Dziadek nie był nazistą”. Narodowy socjalizm
i Holokaust w pamięci rodzinnej, przeł. P. Masłowki, [w:] Pamięć zbiorowa..., op. cit., ss. 351‒410.
H. Bienek, Podróż w krainę dzieciństwa. Spotkanie ze Śląskiem, przeł. M. Podlasek-Ziegler, Gliwice 1993 (wydanie dwujęzyczne). Wszystkie cytaty będę podawała bezpośrednio za tym wydaniem i lokalizowała w tekście, oznaczając jako RK.
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Aby lepiej zrozumieć casus urodzonego w Gliwicach Bienka, warto przyjrzeć
się specyfice rodzinnych stron pisarza, które wielokrotnie w historii były punktem
zapalnym konfliktów zbrojnych13. Największe przemiany dotknęły jednak Śląsk
po zakończeniu II wojny światowej, wówczas doszło do przesunięcia granicy
i włączenia Górnego Śląska w zręby polskiej państwowości. W granicach państwa
polskiego znalazły się także Gliwice, rodzinna miejscowość Bienka. W 1946 roku
Bienek opuścił miasto wraz z transportem przesiedlanych Niemców. Dopiero po
czterdziestu latach Bienkowi udało się powrócić do miasta. W trakcie nieobecności pisarza niemiecki charakter Gliwic zniknął zupełnie. Reise in die Kindheit
jest zatem świadectwem zmierzenia się z miastem wyobrażonym, wspominanym,
oraz tym rzeczywistym, ukształtowanym po wojnie na nowo.
*

*

*

Reise in die Kindheit to utwór na tle pisarstwa Bienka wyróżniający się, można
w nim dostrzec miejsca styku biografii pisarza z realizmem poetyckim − unikalnym stylem pisarza. Realizm poetycki, jak o swojej twórczości mówił Bienek14,
to sięgnięcie po źródła historyczne oraz czerpanie pełnymi garściami inspiracji
z własnego życiorysu. Co ważne: gest zapisywania był dla pisarza gestem stwarzania. Można obserwować zbieżność celu twórczości, jaki implikuje swojej twórczości Bienek, z magazynującą funkcją pamięci.
Doch gab es immer wieder Überschneidungen, Szenen, die heraufdrängten und den
Schriftsteller so lange nicht in Ruhe ließen, bis er sie sofort und neu, in anderen Form,
noch einmal erzählt hatte. Sein Stoff war sein gelebtes Leben, sein Antrieb, die Zeit
festzuhalten. Er wollte beschrieben, denn „was nicht beschrieben ist, ist nicht da”15.

Swobodne wykorzystanie materiału biograficznego i historycznego z założenia powinno być taką kompilacją, która będzie oddawała realia opisywanych
wydarzeń, mieszcząc się w granicach prozy fikcjonalnej. Dobrym przykładem takiej fuzji jest cała gliwicka tetralogia. Reisie in die Kindheit, w przeciwieństwie do
cyklu gliwickiego, to tekst jawnie autobiograficzny o charakterze reportażowym,
zawarcie „paktu autobiograficznego” wpływa na odchylenie utworu w stronę doświadczeń pisarza oraz utożsamienie narratora z autorem16, jednak nie jest brze13
14

15
16

K. Ćwiklak, Bliscy nieznajomi. Górnośląskiej pogranicze w polskiej i niemieckiej prozie współczesnej, Kraków 2013, s. 7.
Świadectwo świadomości stylistycznej pisarza można znaleźć u Vereny Nolte, zob. V. Nolte, „Ich
habe die Zeit gesehen”. Literaturausstellung Horst Bienek 1930-1990, Hannover 2011, ss. 12‒13.
O prawdzie i historii w twórczości Bienka oraz aspektach „realizmu poetyckiego” pisze Hans-Joachim Hahn, zob. H-J. Hahn, Wahrheit, Wirklichkeit und Gesichte ‑ Aspekte von Bieneks »poetischem Realismus«, [w:] Horst Bienek‑ Ein Schrifsteller in den Extremen des 20. Jahrhunderts,
hrsg. R. Lube, V. Nolte, Göttingen 2012, ss. 57‒72, a także: H. Bienek, Opis pewnej prowincji,
przeł. B. Fac, Gdańsk 1994, ss. 54‒55.
V. Nolte, Ich habe die Zeit gesehen”. Literaturausstellung Horst Bienek 1930-1990, Hannover 2011, s. 8.
Szerzej o aspektach autobiografii, jej wariantach i realizacjach, P. Lejeune, Pakt autobiograficzny, [w:] Idem, Wariacje na temat pewnego paktu. O autobiografii, red. R. Lubas-Bartośzyńska,
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mienne w zarzucenie realizmu poetyckiego, który Verena Nolte nazywa „konceptem twórczym”17. Warto dodać, że Bienek na podstawie dostępnych źródeł
oraz osobistych doświadczeń odtwarza i w pewien sposób przywraca do istnienia
miejsca już nieistniejące, a więc stara się utrzymać konwencję realistyczną, choć
bardzo osobistą:
Napisałem tę książkę, ponieważ tego rodzinnego kraju, tego świata już nie ma. Wierzę, że autorzy, którzy pochodzą ze Wschodu, mają wspaniałe zadanie: zaczarować
pewien świat, który przeminął; ten świat, że tak powiem, stworzyć od nowa. A ja
zamyśliłem napisać requiem dla tej prowincji. […] Chciałabym, aby tak tę książkę
rozumiano: nie jako użalanie się nad tym, że Górny Śląsk był kiedyś niemiecki, lecz
jako wspomnienie czegoś, co kiedyś było i czego już nie ma18.

Przy czym sposób opisu miejsc jest tak szczegółowy, że bardziej przypomina
spacer z mapą lub nawet przewodnikiem turystycznym w ręku niż swobodną pracę pamięci:
Wracam do Wilhelmstraße, niegdyś wspaniałego bulwaru, na którym zawsze było
pełno ludzi. Przybywali oni ze wszystkich stron, nie tylko ze wsi, także z sąsiednich
miast, i robili tu zakupy we wspaniałych sklepach, bo tak pięknych sklepów z ładnie
udekorowanymi wystawami, tak dużych domów towarowych z atrakcyjną ofertą nie
było nigdzie, chyba że we Wrocławiu.[...] Sklep z jedwabiem Weichmanna, który
sprzedawał oczywiście nie tylko jedwab, lecz wszystkie rodzaje bielizny, zaprojektował Mendelssohn. [...] A tutaj w pobliżu Kłodnicy znajdował się sklep delikatesowy
Kodrona, gdzie można było kupić dziczyznę, drób i ryby, angielskie konitury, francuskie pasztety i polskie gęsi. [...] Po drugiej stronie ulicy mieścił się sklep tytoniowy
Gzurmynsky’ego, który odwiedzali najczęściej eleganccy panowanie w kapeluszach
(robotnicy nosili czapkI!). Gdzieś w pobliżu był sklep sportowy Lachmanna. [...]
Dom towarowy Defaka’ego jes znowu (albo nadal) domem towarowym, tak samo
dom towarowy Barrascha, w sklepie obuwniczym Tacke’go są buty, w sklepie sportowym Lachmanna konfekcja sportowa, u Weichmanna tkaniny, księgarnia Willimczyka nadal jest księgarnią, dawna restauracja „Pod niemieckim dębem” nadal jest
restauracją, lecz nazywa się teraz „Pod polskim orłem”, a tam, gdzie dawniej było
„Morze Północne”, teraz sprzedaje się ryby (RK s. 215-218).

Jest mało prawdopodobne, aby nastoletni Bienek tak dokładnie zapamiętał
nazwy i lokalizacje sklepów. W istocie pisarz mógł ich nie pamiętać19, ale poznał
gliwickie składy dzięki prowadzonym podczas pisania tetralogii badaniom śląskoznawczym, co wydaje się nie pozbawione słuszności, w kontekście przygotowań
do pisania, jakie Bienek dokumentuje w Opis pewnej prowincji. Wiadomo, że pi-

17
18
19

przeł. W. Grajewski, S. Jaworski, A. Labuda, R. Lubas-Bartoszńyska. Uwadze czytelnika polecam
jednak cały zbiór artykułów Lejeune’a, który pozwala na prześledzenie ewolucji myśli autora.
V. Nolte, op. cit., s. 24.
H. Bienek, Opis... op. cit., s 56.
Lub też mogły to być reminiscencje pamięci zbiorowej wspólnoty niemieckiej, do jakiej należał
pisarz. W istocie Bienek nie pamiętałby sklepów, ale opowieści o nich, którymi był karmiony już
od najmłodszych lat. Tę cenną uwagę zawdzięczam Paulinie Klessie, za którą serdecznie dziękuję.
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sarz studiował plany miasta, dowiadywał się o historii Gliwic, czytał prasę tamtej
epoki20. W opisach zamiast oczekiwanego doświadczenia dominuje więc kulturowa wizja Gleiwitz lat trzydziestych ubiegłego wieku, pomimo przekonania Bienka,
że dzieli się z czytelnikiem wspomnieniami.
Przy całym wysiłku włożonym w obiektywizację opisu miasta Bienkowi nie
udało się uciec od mitologizacji i przedstawienia dzieciństwa zgodnie z toposem
arkadyjskim. Realizm poetycki, który miał mówić prawdę o miejscu21, okazuje się
nie tylko konstrukcją kulturowo „przeterminowaną”, ale także mocno osadzoną
w stereotypowych ujęciach i wyobrażeniach utraconej ojczyzny, jako krainy bezpiecznej i cudownej22. W przypadku Podróży w krainę dzieciństwa takie ujęcie
to nie tylko klasyczne przedstawienie domu rodzinnego jako centrum mapy, ale
przede wszystkim próba przedstawienia wielokulturowego porozumienia przedwojennych mieszkańców miasta. Bienkowawizja wyeksponowana jest przede
wszystkim w cyklu gliwickim, gdzie dopiero II wojna światowa jest pęknięciem
świata bohaterów i początkiem konfliktu kulturowego. Wizja porozumienia wieloetnicznego nie jest do końca zgodna z realiami tamtej epoki. W badaniach nad
sytuacją pogranicza polsko-niemieckiego przed 1945 rokiem akcentowana jest
polityka nacjonalistyczna, której celem było pozyskanie Ślązaków jako optujących
za państwem polskim lub niemieckim23. Bienek natomiast w ogóle nie wspomina
napięć pomiędzy mieszkańcami Gliwic, czego przykładem jest kwestia gliwickich
Żydów, którzy według pisarza, byli integralną i naturalną częścią ludności miej20
21

22

23

Nieocenionym źródłem wiedzy na temat badań pisarza, materiałów, z których korzystał i inspiracji, jest intelektualny dziennik Bienka, zob. H. Bienek, Opis..., op. cit.
W artykule posługuję się terminem miejsce, a nie przestrzeń, zgodnie z ustaleniami Waldemara
Wilka, który przyjmuje, że miasto jako przestrzeń naładowana semantycznie staje się miejscem,
zob. W. Wilk, Miasto jako miejsce, [w:] Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej, red. M. Madurowicz, Warszawa 2007, ss. 459‒462. Rozróżnienie na miejsce i przestrzeń dokonane w pracach
Yi-Fu Tuana, Michela de Certeau oraz Marca Augé omówione jest szerzej w artykule Małgorzaty
Czermińskiej, który jest ważny także ze względu na analizę cmentarzy gdańskich jako Assmannowskiego mnemotoposu. Badaczka przyjmuje, że miejsce w odróżnieniu od przestrzeni cechuje
się pewnym sensem, wartością kulturową, ale także ma wpływ na tożsamość, zob. M. Czermińska,
Tożsamość kształtowana w pamięci miejsca, „Ruch Literacki”, z. 6(312)/2013, ss. 593‒606 (w druku). Serdecznie dziękuję dr hab. Magdalenie Siwiec za wskazanie oraz udostępnienie artykułu.
Bardzo ciekawą analizę dzieciństwa pisarza i sposobu opisu tego okresu, akcentując elementy arkadyjskie, przeprowadza Katarzyna Tałuć – zob. Literacki obraz krajobrazu lat dzieciństwa Horsta
Bienka. Wspomnienie o Gliwicach, [w:] Rocznik Muzeum w Gliwicach, tom XXI, red. L. Jodliński,
D. Recław, N. Zaporowska, Gliwice 2007, s. 87 passim.
Badacze dodatkowo wskazują, że relacja Polski lub Rzeszy do Górnego Śląska może być opisywana za pomocą elementów dyskursu kolonialnego, zob. W. Browarny, Między „odzyskiwaniem”
a „śląza-czeniem”. Literacki obraz Śląska i polski dyskurs nowoczesności, [w:] Nowy regionalizm
w badaniach literackich. Badawczy rekonesans i zarys problematyki, red. M. Mikołajczak, E. Rybicka, Kraków 2012, ss. 85‒100; M. Mikołajec, O psychologicznym potencjale literatury Śląskiej,
[w:] Nowy regionalizm..., op. cit., ss. 183‒191, A. Kalin A., Polsko-niemieckie pogranicza literackie: geopolityczne reorientacje w polskiej literaturze powojennej – rekonesans, [w:] Nowy regionalizm..., op. cit., ss. 209‒230.
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skiej. Dopiero podczas Nocy Kryształowej mieszkańcy „dowiedzieli się”, które ze
sklepów na Wilhelmstraße były żydowskie:
Stoi on do dzisiaj [dawny sklep z jedwabiem Weichmanna – przyp. K.K.], lecz fasada jest czarna, tynk odpada, nikt już nie zwraca na niego uwagi. Wówczas, w „noc
kryształową”, w listopadzie 1938 roku, wybito tu szyby, podobnie jak u Woolwortha
i Barascha, w sklepie z winami Troplowitza, i w ten sposób dowiedzieliśmy się dopiero, że były to żydowskie sklepy (RK, s. 216).

Niespokojne pogranicze polsko-niemieckie w twórczości gliwickiego prozaika
wykreowane jest jako przestrzeń dialogu międzykulturowego, to miejsce, gdzie
nawet Inny jest bliski24. Konwencja, w którą wszedł Bienek, nie pozwala zdobyć
odpowiedniego dystansu, dzięki któremu pisarz mógłby dostrzec, że opisując
tablice z napisem „tu mówi się tylko po niemiecku”25, neguje pracę w włożoną
w budowanie mitu wielokulturowego Gliwic. Pęknięcie pomiędzy opisywanym
miastem a nieoczekiwanym wyznaniem dotyczącym jego historii, jest miejscem,
w którym pamięć indywidualna artysty nakłada się na konstrukt gliwickiej przestrzeni miejskiej.. W Reise in die Kindheit można odnaleźć znaczący fragment,
w którym pisarz zarzuca zapośredniczone kulturowo wspomnienia, zdradzając
czysto niemiecką perspektywą oglądu miejsca:
Gdy mu opowiadam [napotkanemu w salonie gier nastoletniemu Wojtkowi – przyp.
K.K.], że urodziłem się w Gliwicach i tu wyrosłem, i miałem dokładnie tyle samo lat
co on teraz, gdy opuściłem ten kraj, nie chce mi wierzyć, że t o w s z y s t k o b y ł o
k i e d y ś n i e m i e c k i e [ podkr. – K.K.] (RK, s. 221).

W mieście, jakiego doświadczył Bienek, nie ma miejsca dla Polaków, Niemców, Żydów czy Ślązaków. To jeden z nielicznych momentów, w których pisarz
obnaża się, zdradzając, że cała warstwa zróżnicowanego etnicznie społeczeństwa,
jaką zawarł w twórczości, jest naddana i zakorzeniona w pamięci kulturowej.
W konsekwencji realizm poetycki staje się narzędziem poprawności politycznej,
opartym nie na doświadczeniu, lecz pracy ze źródłami, rozmywającej znaczenie
biografii w utworach Bienka.
W gruncie rzeczy pisanie o Śląsku nie miało być wiernym opisem regionu ani
autobiografią jaką taką, ale raczej odtworzeniem miejsca znaczącego w procesie
re-konstrukcji tożsamości. Elwira Pachura uważa, że dla autora tetralogii pisanie
miało pełnić funkcję kompensacyjną i służyć „ponownemu odnalezieniu s w o j e j
[podkr. – K.K.] Heimat”26. Stało się jednak zgoła inaczej, wizyta na Śląsku, jak
24

25
26

Jest to jedna z cech charakterystycznych dla prozy małych ojczyzn, zob. P. Czapliński, Wzniosłe
tęsknoty. Nostalgia w prozie lat dziewięćdziesiątych, Kraków 2001, s. 105-107, oraz. P. Czapliński,
Kompleks niemiecki w literaturze polskiej, [w:] Polacy – Niemcy. Literatura i pamięć, red. J. Fiećko, J. Kałążny, S. Piontek, Pozań 2010, s. 108.
H. Bienek, Opis... op. cit., s. 15.
E. Pachura, Polen ‒ die verlorene Heimat. Zur Heimat problematik bei Horst Bienek, Leonie Ossowski, Christa Wolff, Christine Brückner, Stuttgart 2002, s. 19.

– 52 –

Literatura na granicach

konstatuje badaczka, odebrała pisarzowi poczucie, że Oberschlesien jest naprawdę
jego „małą ojczyzną”. Utratę Heimat fundowało doświadczenie głębokiej rozbieżności pomiędzy wspomnieniem i wyobrażeniem Gliwic, a przekształceniami, które dosięgły miasto27. Warto w tym miejscu zauważyć, że rozczarowanie powrotem
jest dość częstym doświadczeniem przesiedlanych28. Zaznaczmy jednak, że twórczość Bienka, chociaż ma pewne cechy Vertreibungsliteratur, nie należy w pełni
do tego nurtu. Mimo że przyczynkiem do napisania silesianów z pewnością był
rodzaj traumy repatriacyjnej, to jednak Bienek prawdopodobnie nie został wypędzony ze Śląska, opuścił Gliwice z własnej woli, chcąc zrobić karierę pisarską:
Der 1930 in Gleiwitz geborene Bienek verließ seine Heimatstadt 1946, f r e i w i l l i g
[podkr. – K.K.], mit einem Vertriebenentransport, weil er „raus aus diesem Kleinbürgerund Proletariermilieu” und in den Westen gehen wollte, w e i l i h m e i n e K a r r i e r e
a l s S c h r i f t s t e l l e r v o r s c h w e b t e [podkr. – K.K.], „in deutscher Sprache“29.

Cytowany artykuł Andreasa Lawaty’ego wskazuje, że Bienek postrzegał śląską
prowincję jako rubież czyli tzw. kresy zachodnie30. Można zatem zaryzykować
stwierdzenie, że jeszcze przed opuszczeniem Gliwic niemiecka tożsamość narodowa Bienka była w pełni ukształtowana, a pisarz, ulegając mitowi Tysiącletniej
Rzeszy, poddał się germanizacji. Jest to tym bardziej prawdopodobne, że matka
i babka Bienka posługiwały się językiem polskim na równi z niemieckim, choć autor Podróży w krainę dzieciństwa polszczyzny nie znał w ogóle31. To właśnie silnie
poczucie bycia Niemcem w dużej mierze uniemożliwiło Bienkowi identyfikację
Gliwic z Heimat i jest to sytuacja w tragiczna, gdyż polskość miasta implikowała bezpowrotnie utracone dzieciństwo, co w pewnym sensie było równoznaczne
z utraconą tożsamością:
In der Vergangenheit gründet jedoch die Identität, der Prozeß der Identitätsbildung
setzt in der Kindheit an, in der Vergangenheit also, und in den Gegenwart wird er
vollzogen. Die Annäherung an die Kindheit ist ein Mittel, an das eigene Ich heranzukommen, nachdem man es in der Haft verloren hat32.
27
28

29

30

31
32

Ibidem, s. 80.
Pisze o tym szerzej na przykładzie twórczości Christine Brückner oraz Leonie Ossowski.
Zob. P. Zimniak, Literatura jak bardzo obca? Szkice problematyki utraty „małej ojczyzny” na
wybranych przykładach współczesnej literatury niemieckiej, [w:] Topika pogranicza w literaturze
polskiej i niemieckiej, red. Z. Światłowski, S. Uliasz, Rzeszów 1998, ss. 9‒19.
A. Lawaty, Schlesien in der polnischen und deutschen Literatur nach 1945. Einige Impressionen,
[w:] Vita pro litteris. Festschrift für Anna Stroka, hrsg. E. Tomiczek, I. Światłowska, M. Zybura,
Warszawa – Wrocław 1993, s. 129.
Problem ciekawie przedstawia Andrzeju Sakson, wskazując na obustronne, to jest polskie i niemieckie, roszczenia do traktowania Śląska jako ziem rodzimych, znajdujących się na kresach
każdego z państw, zob. A. Sakson, Ziemie Odzyskane – Ziemie Utracone – spory nie tylko literackie, [w:] Polacy – Niemcy... op. cit., ss. 29‒38.
A. Lawaty, op. cit., s. 129.
E. Pachura, op. cit., s. 27.
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Przypuszczalnie więc, zamiast oczekiwanej integracji osobowości, do której
miał się przyczynić wyjazd na Śląsk, nastąpił proces przeciwny, pogłębiający uczucie alienacji. Próba odnalezienie własnego „ja”, jaką miała być podróż do Gliwic,
przyczyniła się do bolesnej świadomości „wypędzenia z dzieciństwa” (RK, s. 342).
Niemożliwość identyfikacji z miejscem związana jest nie tylko z rozbieżnością pomiędzy miastem wyobrażonym/wspominanym a rzeczywistym oraz przekształceniem i spolonizowaniem przestrzeni, ale wynika także z konwencji trybu
zwiedzania miasta. Chociaż pisarz mówi o motywacji emocjonalnej, w gruncie
rzeczy do Gliwic przyjechał wraz z ekipą, aby nakręcić film biograficzny33. Trudno
więc się dziwić, że punktami odwiedzin są miejsca oczywiste, wręcz stereotypowe:
Tam chcę teraz pojechać. Do domu, w którym wyrosłem. Do szkoły, w której uczyłem się lewo- i prawobrzeżnych dopływów Odry. Do lasy, w którym się bałem
i gdzie czułe się wolnym. Do kościoła, w którym przyjmowałem pierwszą komunię.
Ten biograficzny kwadrat mojego dzieciństwa chcę teraz zobaczyć (RK, s. 226).

Ekipa filmowa w porozumieniu z pisarzem wybiera miejsca znaczące, choć
oczywiste. W Reise in die Kindheit nie ma opisów miejsc szczególnych wyłącznie
dla Bienka, co zubaża lekturę. Natomiast samo miejsce, niezależnie od stopnia interioryzacji, jest ważną częścią dyskursu mnemonicznego. Powiązanie loci z mechanizmami pamięci ma bardzo długo tradycję34. Chodzi o system asocjacji, które
ułatwiają przypominanie i zapamiętywanie. Pomocna bywa nie tylko topografia,
ale także czas. Jak twierdzi Halbwachs, nasze pamięć „uzgadnia” wspomnienia
z konkretnym miejscem i datą:
Trzeba, żeby nasze wspomnienia zgadzały się z tymi datami, które mają treść społeczną, podobnie jak częste zmiany miejsca naszego pobytu, przebywanie w pobliżu takich
to a takich krewnych i przyjaciół, bądź daleko od nich, powinny zgadzać się z ogólnym
podziałem miejsc, takim, jaki sobie wyobrażamy w naszym społeczeństwie35.

Mimo że Halbwachs prowadził swoje badania na początku ubiegłego wieku,
jego prace nie straciły na aktualności. Z wykorzystaniem teorii francuskiego badacza łatwo zademonstrować ogólny schemat konstrukcji wspomnień, w ramach
którego mieszczą się także wspomnienia Bienka. Halbwachs twierdzi, że
[…] gdy zaczynamy wspominać. Wychodzimy od teraźniejszości, od systemu ogólnych idei zawsze pozostającego na naszych usługach, od języka i punktów oparcia
przyjętych przez społeczeństwo, to znaczy od wszystkich środków, jakie daje nam
ono do dyspozycji i zestawiamy je w taki sposób, by odnaleźć bądź jakiś szczegół,
33
34

35

Gliwickie dzieciństwo (1989), reż. Stanisław Krzemiński.
Już w starożytności zauważono, że miejsce może pomóc w zapamiętywaniu. Jak podaje Cyceron, miał dowieść tego Symonides, który potrafił zidentyfikować zwłoki na podstawie miejsca zajmowanego przy stole. Zob. M. Saryusz-Wolska, Literatura i pamięć. Uwagi wstępne,
[w:] Współczesna perspektywa..., op. cit., s. 175‒176.
M. Halbwachs, op. cit., s. 57.

– 54 –

Literatura na granicach

bądź rys jakiejś postaci czy wydarzenia, a ogólnie mówiąc, stanów świadomości,
które kiedyś przeżyliśmy. Taka rekonstrukcja jest jednak zawsze tylko przybliżona36.

Przyjrzymy się zatem, jak Bienek konstruuje opisy:
W pobliżu przejeżdża tramwaj i na zakręcie ciągle jeszcze wydaje tak przeraźliwe
dźwięki, jakby do dzisiaj nikomu nie przyszło do głowy, żeby naoliwić tory. Ulica
Niederwallstraße 21 – w fasadzie widnieje jeszcze kilka dziur po kulach, w domu naprzeciwko jest nawet dość duży otwór w murze. Tutaj broniło się kilu szalonych ludzi
z Volksstrurmu, w styczniu 1945 roku, gdy Rosjanie zajmowali miasto (RK, s. 212).
Byłem w podmiejskim kinie w Szobiszowicach. Przypominało mi ono dziecięce
lata, kiedy zawsze w piątek, gdy zmieniano program, szliśmy na seans popołudniowy, po obniżonych cenach (RK, s. 249).

Pierwszym odruchem jest opis aktualnego wyglądu miejsca, co odpowiada
„systemowi ogólnych idei”. Nakierowanie na szczegół, czyli „stan świadomości,
który kiedyś przeżyliśmy”, stanowią u Bienka odniesienia do „dziecięcych lat”,
dzięki którym wspominanie w ogóle jest możliwe. Widoczne jest tutaj ciche założenie pisarza, że jego podmiotowość jest ciągła; mimo upływu lat autor Pierwszej
polki czuł się tą samą osobą. Takie założenie funduje wiarę w możliwość powrotu
do dzieciństwa, który z wielu względów był obiektywnie niemożliwy. Nic zatem
dziwnego, że pisarz w ostatnich dniach wizyty w rodzinnym mieście czuł narastający zawód, aż w końcu ukochane miasto stało się dla niego całkiem obce.
Konwencjonalność i typowość opisów Podróży w krainę dzieciństwa objawia
się właściwie już od pierwszych stron utworu i to na wielu płaszczyznach. Bienek
tuż po przekroczeniu granicy, z upojeniem opisuje brzozowe zagajniki, będące dla
niego symbolem Śląska37:
Opisywałem te lasy brzozowe w moich książkach i c z a s a m i m y ś l a ł e m [podkr. –
K.K.] już, że może przesadzam, że w s p o m n i e n i e d z i e c i ń s t w a m i e s z a s i ę
z e w s p o m n i e n i e m p o z n a n y c h p ó ź n i e j p o w i e ś c i Tu r g i e n i e w a c z y
d r a m a t ó w C z e c h o w a [podkr. – K.K.], które wyczarowały dla mnie Rosję i nie
kończące się lasy brzozowe. Ale teraz uzyskuję tryumfalne potwierdzenie: to są naprawdę śląskie lasy brzozowe mojego dzieciństwa, które przez lata, przez dziesiątki lat
uskrzydlały moją wyobraźnię. Ach, zawsze to wiedziałem, a teraz moje oczy przekonują mnie o tym na nowo: nigdzie brzozy nie są tak piękne jak na Śląsku (RK, s. 187).

Wspomnienie, które wydawać by się mogło naprawdę bierze swoje źródło
w doświadczeniach pisarza, zostało zapośredniczone lekturą klasyków rosyjskich. Skoro, jak zauważa Halbwachs, „[…] podróż po okolicy, w której spędziliśmy młodość, nagłe spotkanie przyjaciela z dzieciństwa budzą i „odświeżają”
36
37

Ibidem, s. 45.
Szerzej o znaczeniu brzóz w twórczości Bienka, zob. K. Tałuć, op. cit., s. 88 i nast.
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naszą pamięć”38, to możemy przypuszczać, że opisywane lasy brzozowe nie tyle
pomogły przywołać wspomnienia z dzieciństwa, ile raczej reminiscencje z lektur
Turgieniewa i Czechowa, o czym informuje Bienek. Oczywiście, nie jest tak, że
pisarz nie pamiętał brzóz, chodzi raczej o to, że kreowany przez niego obraz jest
wynikiem nałożenia się i scalenia obrazów: dzieciństwa i literatury,. Przywołanie
konkretnych nazwisk jest czytelnym sygnałem łączliwości pamięci indywidualnej
z tekstami kultury. Sygnał ten można potraktować dwojako: albo jako dowód, że
pamięć indywidualna istnieje w ramach wyznaczonych społecznie i jest uwarunkowana kulturowo, co w świetle różnorakich badań nad pamięcią wydaje się dziś
truizmem39, albo, co wydaje się ciekawsze, jako przykład nakładania się na siebie
dwóch płaszczyzn oglądu miejsca: warstwy wspomnieniowej i kulturowej, z wyraźnymi miejscami styku.
Jest tak, jak chcieliby teoretycy problemu – jednostka jest zdominowana przez
kulturę konstruuje swoją pamięć i tożsamość w jej obrębie. Przypadek Bienka jest
po tym względem dość niezwykły, ponieważ pisarz pracował z materiałami relacjonującymi nieaktualny wizerunek miasta, co miało istotny wpływ na jego pamięć. W czasie zbierania przez Bienka materiałów sprzed wojny, miasto zmieniło
swój charakter i strukturę etniczną. Bienek, który zanurzył się w historię, z jednej
strony był tego świadomy, z drugiej, nie zauważył, jak wyobrażenie miasta powstałe na podstawie lektur, łączy się ze wspomnieniami. Dysonans pomiędzy wyobraźnią a rzeczywistością prowadzi do zrywanie symbolicznej więzi z miastem,
jakiego dokonuje Bienek.
Reise in die Kindheit pokazuje dominujący wpływ kultury i konstruowanie
wspomnień w obrębie pamięci kulturowej, który jednak nie odbywa się bez szkody dla podmiotu pamiętającego. Emocje, jakie towarzyszą Bienkowi podczas
wizyty w mieście i dystans czasowy, dzielący powrót od daty wyjazdu, pokazują
swojego rodzaju pęknięcie w teoriach mnemonicznych, które nie biorą pod uwagę
konfliktu pomiędzy różnymi „pamięciami kulturowymi”. Podróż w krainę dzieciństwa pokazuje, jak jednostka wyizolowana ze społeczności konfrontuje się z nową
wizją rzeczywistości i sposobem pamiętania/mówienia o niej. Nawet biorąc pod
uwagę teoretyczną świadomość pisarza, pogodzenie wspomnień, wyobraźni i kultury nie było łatwe. Pytanie, na ile Horstowi Bienkowi się to powiodło wciąż uważam za otwarte.

38
39

M. Halbwachs, op. cit., s. 38‒39.
Podobne obserwacje prowadzi m.in. Marianne Hirsch, analizując wpływ traumy Holocaustu na
potomków ofiar Oświęcimia w klasycznej już pracy Żałoba i postapamięć, zob. M. Hirsch, Żałoba
i postpamięć, [w:] Teoria wiedzy o przeszłości na tle współczesnej humanistyki, red. E. Domańska,
Poznań 2010, ss. 247‒280.
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Abstract
„As if the time stopped” ‒ Journey to the Land of Childhood and “poetic realism”
of Horst Bienek in the context of research on memory
The aim of this article is to analyse the novel Podróż w krainę dzieciństwa by
Horst Bienek in the context of memory studies. It indicates how mnemonic conceptions are intertwined with the issue of the reminiscence and correlated with
the writing technique called “poetic realism” by the author himself. The analysis
is based on both the “cultural memory” theory introduced by Jan and Aleida Assmann and Maurice Halbwachs’ theory on “collective memory”.
The memory issues are strongly associated with the question of identity as
well as with the manner of presentation of the urban space. In this view, one may
expand the research by means of connecting the individual memory with the
various texts of culture known to Bienek. Such an approach to Podróż w krainę
dzieciństwa sheds new light on the literary output of the writer from Gliwice and
provokes thoughts on the way the memory functions, not only in Bienek’s reminiscent novels, but also in his other works.
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„Opowieść o Księciu Promienistym”:
fascynacja na granicy fikcji
i rzeczywistości

Niewiele jest dzieł, których znaczenie i wpływ na kulturę można porównać do
oddziaływania Opowieści o Księciu Promienistym na tradycyjną i współczesną
Japonię. Utwór ten, przez wielu uważany za pierwszą powieść świata1, został
napisany u progu XI wieku przez damę dworu, znaną jako Murasaki Shikibu2.
Dziś Opowieść o Księciu Promienistym stanowi fundament literatury japońskiej,
a komentarze do niego – tworzone już od XII stulecia – swoją objętością mogłyby
zapełnić niejedną bibliotekę. Trudno nie zgodzić się więc z Yasunarim Kawabatą (1899–1972), współczesnym prozaikiem i poetą japońskim, który odbierając
w 1968 roku literacką Nagrodę Nobla, wyraził przekonanie, że dzieło Murasaki
Shikibu „jest największym osiągnięciem japońskiej literatury. Aż do chwili obecnej nie powstał choćby kawałek prozy mogącej się z nim równać”3.
Opowieść o Księciu Promienistym (jap. 源氏物, Genji monogatari) to powieść
psychologiczno-obyczajowa, która koncentruje się na życiu księcia Hikaru Genjiego (jap. 光源氏, przy czym Genji stanowi nazwisko rodowe, zaś imię – Hikaru
– oznacza „świecić się, błyszczeć”). Utwór opisuje jego liczne romanse, intrygi
polityczne i walki o władzę na dworze cesarskim oraz przedstawia – niezwykle
szczegółowo – arystokratyczne zwyczaje epoki Heian (794-1185).
Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie czytelnikowi istoty owego intrygującego dzieła, skupienie się na jednym z aspektów recepcji Opowieści o Księciu
Promienistym – na odbiorze powieści przez czytelniczki z epoki i ich fascynacji
fikcyjnym bohaterem idealnym – a przede wszystkim ukazanie stosunku autorki
do jej własnego tekstu i protagonisty, czyli Księcia Genjiego.
1
2
3

Z Ivanem Morrisem, znawcą kultury tradycyjnej Kraju Kwitnącej Wiśni, na czele – zob. I. Morris, Świat Księcia Promienistego, tłum. T. Szafar, Warszawa 1973, s. 256.
Warto w tym miejscu zaznaczyć, że „Shikibu” nie jest nazwiskiem damy, ale pseudonimem
opartym na funkcji jej ojca w arystokratycznej hierarchii
Y. Kawabata, Wykład noblowski, [on-line:] http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/
laureates/1968/kawabata-lecture.html, [16.01.15], [tłumaczenie własne].
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Historyczno-kulturowe tło oraz okoliczności
towarzyszące narodzinom dzieła
Fakt, iż Opowieść o Księciu Genjim powstała w epoce Heian, jest oczywiście nieprzypadkowy: sytuacja społeczno-polityczna4 panująca w Japonii u progu XI wieku, gdy Murasaki Shikibu spisywała zwoje swojej powieści, szczególnie sprzyjała rozwojowi literatury. Po burzliwych czasach epoki Nara nastąpił bowiem czas
względnego ładu wewnętrznego, era „pokoju i spokoju” (dosłownie japońskie
平安, heian, oznacza „spokój”), co dało podstawy do swobodnego uformowania
oraz rozkwitu kultury dworskiej. Sytuacja ta była dodatkowo wzmocniona przez
odcięcie się od kontynentu i zamknięcie na wpływy z zewnątrz (za symboliczną
datę otwierającą okres wpływów rodzimych oraz powrót do japońskich tradycji
można uznać rok 894, w którym Japonia zerwała kontakty z Chinami). Co więcej,
czasy Heian charakteryzowały się także niezwykle wyrazistymi podziałami społecznymi: życie skupiało się w ówczesnej stolicy – Heian (dzisiejsze Kioto) – zaś
arystokraci stanowili jedyny kompetentny kulturowo podmiot5 epoki. Literatura
była tworzona przez arystokratów i do arystokratów kierowana; dość wspomnieć,
że akcja analizowanej w artykule powieści rozgrywała w środowisku uprzywilejowanych, spowinowaconych z rodziną cesarską, członków społeczeństwa japońskiego, zaś scenerię okraszono dworskim kolorytem.
Epoka Heian to również czas dyktatury formy i estetyki. Arystokraci byli skrępowani przez kanony estetyczne, które wyznaczały wartość każdej twórczości
artystycznej, a także regulowały elementy życia codziennego (począwszy od wyglądu czy strojów, a kończąc na etykiecie i relacjach międzyludzkich). Forma zdawała się być ważniejsza od treści, zaś brak podporządkowania się obowiązującym
zasadom skutkował swoistym wykluczeniem społecznym. Dobrą ilustracją może
być tutaj korespondencja – wysyłanie sobie krótkich wierszy, reprezentujących
gatunek tanka (jap. 短歌), stanowiło popularny wśród arystokracji sposób komunikacji, a zarazem świadectwo znajomości obyczajów i dbałości o formę. Równie
istotne jak treść poematu zawartego w liście – a może nawet i bardziej – były
faktura papieru czy kolor szat posłańca, które musiały być adekwatne zarówno
do przesłania listu, jak i na przykład do pory roku6. Przykłady tanki pojawiają się
często w Opowieści o Księciu Promienistym, co stanowi nie tylko literacki zabieg,
wzbogacający utwór o dodatkowe formy podawcze, ale również dowód erudycji
oraz wyznacznik epoki.
4

5
6

Ze względu na fakt, iż celem niniejszego artykułu nie jest kalendarium wydarzeń w Japonii,
a przybliżenie czytelnikowi Opowieści o Księciu Promienistym oraz jej recepcji w czasach Heian,
autorki celowo skupiają się tutaj na cechach epoki istotnych z perspektywy literaturoznawczej
i społecznej, wiedząc jednocześnie, iż nie są to jedyne wyróżniki jej klimatu.
Wyłączając ewentualne przejawy kultury ludowej – słabo udokumentowanej w źródłach – która
nie stanowi przedmiotu niniejszego tekstu.
Zob. M. Włostowska, Sztuka epistolarna na podstawie „Makura no sōshi”, Sei Shōnagon,
[w:] W kręgu tradycji dworu Heian, red. I. Kordzińska-Nawrocka, Warszawa 2008, s. 168 i nast.
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Również w środowisku pisarzy czasów Heian to zasady estetyki górowały nad
swobodą twórczą autora. Najbardziej typowy dla epoki przykład epiki stanowiły
powieści, czyli monogatari (jap. 物語)7, które „pełniły [...] w ówczesnym społeczeństwie podwójną rolę: po pierwsze były ulubioną formą rozrywki, po drugie
stanowiły doskonałe narzędzie dydaktyczne w edukacji młodych kobiet”8. Typowość gatunku sprawia, iż struktura Opowieści o Księciu Promienistym była zrozumiała i przystępna dla odbiorców, a także wpisywała się we wzmiankowaną
wcześniej dyktaturę formy. Historia Księcia Genjiego stanowi zatem modelowy
przykład utworu z epoki, zarówno pod kątem formalnych wymagań (gatunkowa
przynależność), jak również ze względu na dworską scenerię fabuły, wartość rozrywkową oraz dydaktyczną.
Analizując Opowieść o Księciu Promienistym, nie sposób pominąć faktu, iż powstanie powieści przypada na okres rozpowszechniania się w Japonii utworów
tworzonych przez kobiety. Do około IX wieku dominował zapis i język chiński
(a także zapożyczenia toposów czy motywów z Chin), jednak płynnie posługiwali
się nimi jedynie wykształceni mężczyźni, natomiast kobiety były niejako wyłączone ze sfery literatury. Sytuacja zaczyna się zmieniać właśnie w epoce Heian,
wraz z postępującą izolacją kraju oraz zamknięciem się na wpływy kontynentalne. Znudzone arystokratki (posługując się obrazowymi słowami Ivana Morrisa,
życie ich wypełniała „wręcz niewiarygodna monotonia i nuda […], bezczynność
w czterech ścianach domu”9) zaczynają przepisywać dawne opowieści, a także
tworzyć własne teksty, zaś język japoński stopniowo zastępuje chiński. „Prawie
wszyscy godniejsi uwagi literaci tworzący w Japonii [czasów Heian – dop. aut.]
– to kobiety”10, zauważa Morris. Pisząc swoją powieść po japońsku, Murasaki Shikibu mogła trafić wprost do docelowej grupy odbiorców – dam dworu – nie tylko
poprzez treść dzieła, ale także poprzez formę, w jakiej owa treść została ujęta.
Autorka Opowieści o Księciu Promienistym, Murasaki Shikibu, żyła na przełomie X oraz XI wieku i pełniła służbę w pałacowej świcie cesarzowej Shōshi11.
Jak wiele dam dworu, trudniła pisarstwem; oprócz monumentalnej powieści poświęconej życiu Księcia Promienistego się głównie znana jest także z poezji oraz
dzienników. Niewiele więcej można powiedzieć o jej biografii – lata młodości
poświęciła lekturze („była oczytana w literaturze kraju ojczystego”12), a zaręczyła
się, mając dopiero dwadzieścia lat – co na standardy epoki Heian było niemalże
staropanieństwem. Aranżowane małżeństwo nie trwało długo – mąż Murasaki
Shikibu, dużo od niej starszy, szybko zmarł, zaś ona do końca życia nie wstąpiła
w żaden oficjalny związek. Pięć lat po śmierci męża została przyjęta na dwór cesarza Ichijō, gdzie dołączyła do orszaku jednej z jego żon.
7
8
9
10
11
12

Inne warte uwagi tytuły to na przykład Ise monogatari oraz Ochikubo monogatari.
I. Kordzińska-Nawrocka, Japońska miłość dworska, Warszawa 2005, s. 17.
I. Morris, op. cit., s. 205. Zob. więcej: ibidem, ss. 205‒206.
Ibidem, s. 196.
Małżonka cesarza Ichijō, którego panowanie obejmowało lata 986‒1011.
I. Morris, op. cit., s. 245.
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Niedługo po przybyciu do pałacu, w 1008 roku, Murasaki zaczęła pisać swój
pamiętnik, który jednak stanowi raczej zbiór impresji na różne tematy niż chronologicznie uporządkowane wspomnienia w rozumieniu współczesnym. Zgodnie z zapiskami Shikibu, już wówczas po dworze krążyły pierwsze rozdziały
Opowieści o Księciu Promienistym (w notatkach z 1009 roku pisarka wspomina,
że „w komnatach cesarzowej leżała Opowieść o księciu Promienistym. Pewnego
razu zauważył ją Jego Ekscelencja Minister [Michinaga]”13). Kolejne fragmenty
powieści dodawane były najprawdopodobniej na bieżąco – późniejsze rozdziały
znamionują bowiem podobieństwo do faktycznych wydarzeń rozgrywających się
w latach 1013-1017. Korzystając z tych przesłanek, Morris szacuje, że napisanie
opus magnum zajęło Murasaki Shikibu około dwudziestu lat, począwszy od roku
1002, aż do roku 102214.
Fragmentaryczna i osnuta tajemnicą biografia autorki kontrastuje z bogactwem
postaci, treści czy intryg, przedstawionych przez nią w Opowieści o Księciu Promienistym. Najdrobniejsze szczegóły z życia bohaterów wykreowanych przez Murasaki – od ich literackich narodzin aż do śmierci – zostały drobiazgowo przeanalizowane przez naukowców z całego świata, mimo to biografia autorki pozostaje pełna
niedomówień i pytań, na które być może nigdy nie pojawią się odpowiedzi. Nie
jest znana bowiem nawet data śmierci Murasaki Shikibu, nie sposób również jednoznacznie stwierdzić, czy śmierć nie przerwała jej w pół drogi pisarskich ambicji.
Zarys fabuły, postaci i świat przedstawiony
Opowieść o Księciu Promienistym składa się z pięćdziesięciu czterech rozdziałów (ksiąg), które opisują dzieje życia czterech pokoleń arystokratów spowinowaconych lub w różny sposób powiązanych z centralną postacią – Księciem
Promienistym. Hikaru Genji to syn cesarza i jego ukochanej konkubiny, zwanej
damą Kiritsubo. Nie będąc synem głównej żony (tj. kisaki albo kōgō15), nie może
odziedziczyć tronu, lecz jako istotna postać na dworze, mimowolnie staje się
pionkiem w politycznych intrygach. Głównym motywem powieści nie są jednak
arystokratyczne potyczki o władzę, ale rozliczne romanse bohatera oraz jego miłosne przygody. Zasadne zdaje się więc stwierdzenie, że powieść można streścić
także jako historię Księcia idealnego, który spotyka na swojej drodze zachwycone
nim niewiasty.
Zarysowany przez Murasaki Shikibu protagonista, Książę Genji, uosabia w sobie niezmierzoną mnogość zalet. O jego aparycji, nienagannym wyglądzie, nieskazitelnej elegancji krążą legendy („wyrósł na młodzieńca tak pięknego, że wy13
14
15

Murasaki Shikibu, Murasaki Shikibu Diary, [w:] Diaries of Court Ladies of Old Japan,
red. i tłum. A. Shepley Omori i K. Doi, Boston/New York 1920, s. 139.
I. Morris, op. cit., s. 253.
Cesarz mógł mieć dziewięć oficjalnych małżonek, ponadto posiadał oficjalne kochanki o różnych rangach dworskich. Zob. więcej: I. Broma, Nyōbō – dama dworu i jej miejsce w społeczeństwie dworskim, [w:] W kręgu tradycji dworu Heian, red. I.Kordzińska-Nawrocka, Warszawa
2008, s. 58.
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dawał się wręcz nie z tego świata.”16, tłumaczy poetycko autorka) i nie brak dam
wzdychających do Księcia z oddali. Niczym „klejnot nie mający sobie równych”17,
Genji jest perfekcyjny ze wszech miar, utalentowany we wszystkich cenionych
dziedzinach sztuki – to pierwszy tancerz na dworze, znawca klasycznych tradycji
(„w wieku lat siedmiu wziął udział w ceremonialnym czytaniu chińskich klasyków
i nigdy wcześniej nie było wystąpienia równie udanego”18), a także wzbudzający podziw poeta. Warto zwrócić uwagę, w jaki sposób autorka zakorzenia tutaj
bohatera w konkretnych realiach epoki, obok określeń bardzo ogólnych, takich
jak „przystojny” czy „elegancki”, pisarka doprecyzowuje także obraz bohatera, odwołując się do znanych i docenianych w czasach Heian umiejętności. Dworski
taniec stanowił jedną z najważniejszych rozrywek pałacowych, wymiana wierszy była rozpowszechnioną wśród arystokracji formą korespondencji. Jest rzeczą
oczywistą, iż perfekcyjny protagonista zachwyca swoimi zdolnościami w obu tych
dziedzinach, zaś o pieczołowitości i dbałości o szczegóły autorki może świadczyć
fakt, iż Opowieść o Księciu Promienistym była jednym ze źródeł, z którego czerpano wiedzę o dworskiej muzyce czasów Heian19. Uroda, którą – jak skrupulatnie odnotowuje autorka – przewyższał tak głównego pretendenta do tronu, jak
i cesarskie córki20, czy artystyczne zdolności bohatera to jednak nie koniec zalet
wspaniałego księcia; opisywany przez Murasaki Shikibu w samych superlatywach,
Genji jest także wzorem dobrego smaku, łagodnego usposobienia, wyrafinowania, arystokratycznego wychowania oraz znajomości dworskiej etykiety, która
stanowiła fundament owych czasów. Jest również wybornym kochankiem, romantykiem, a gdy stąpa po ziemi, każdy jego krok pełen jest gracji, zaś jego szaty
rozwiewa wiatr, dodając mu dostojeństwa. Nic dziwnego, iż opisywane w dziele
niewiasty marzą choćby o możliwości krótkiego spotkania z idealnym Księciem
(„był źródłem radości dla oka i spokoju dla duszy”21). Co więcej, również niektórzy dworzanie tęsknie spoglądają w stronę Genjiego, żałując, że nie jest on kobietą. Towarzysze bohatera czy książę Hyōbu (ojciec Murasaki, której historia zostanie szerzej omówiona w kolejnych fragmentach artykułu), kilkakrotnie wyrażają
takie przekonanie:
Jak niebywale przystojny był Genji! Nie przypuszczając, że zwraca się do swojego
przyszłego zięcia, [książę Hyōbu] rozmyślał, jak bardzo mógłby być podatny […] na
urok Genjiego, gdyby obydwaj nie byli tej samej płci22.

16
17
18
19
20
21
22

M. Shikibu, The Tale of Genji, red. i tłum. E. G. Seidensticker, Tokio 1978, s. 13, [tłumaczenie własne].
Ibidem, s. 4, [tłumaczenie własne].
Ibidem, s. 13, [tłumaczenie własne].
Zob. R. Garfias, Music of a Thousand Autumns: The Tōgaku Style of Japanese Court Music, Berkeley/Los Angeles, 1975, ss. 22‒23.
M. Shikibu, The Tale..., op. cit., ss. 13, 16, [tłumaczenie własne].
Ibidem, ss. 134‒135, [tłumaczenie własne].
Ibidem, s. 136.
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Ponieważ wiele wydarzeń i bohaterów z Opowieści o Księciu Promienistym
miało swoje pierwowzory w rzeczywistości, można podejrzewać, iż najprawdopodobniej postać Genjiego jest kompilacją kilku autentycznych arystokratów – jak
choćby przystojnego Korechiki czy utalentowanego Michizane, żyjących w czasach Murasaki23. Mimo to, żaden realny mężczyzna nie dorównywał oczywiście
Księciu „nie z tego świata” we wszystkich jego przymiotach – co niosło ze sobą
realne konsekwencje dla czytelniczek powieści.
Na granicy fikcji i rzeczywistości
Opowieść o Księciu Promienistym szybko stała się popularna wśród arystokratek. Te,
które mieszkały na dworze, miały ułatwiony i bardziej bezpośredni dostęp do dzieła: każda księga krążyła w wielu odpisach – „była osobno oprawiona […] i osobno kolportowana”24, tłumaczy Morris, co ułatwiało ich dystrybucję oraz kreatywne
podejście do tekstu. Zdobycie wszystkich ksiąg stanowiło wyzwanie, ale zapalone
czytelniczki nie ustawały w wysiłkach. Córka Sugawary no Takasue, zwana także
damą Sarashina25, kilkakrotnie odnotowywała w swoim dzienniku (jap. 更級日記,
Sarashina-nikki) chęć poznania całej historii księcia Promienistego:
Czytałam kilka rozdziałów Opowieści o Księciu Promienistym i marzę o przeczytaniu
reszty. Ale wciąż jestem tu [w stolicy – dop. A.K. i J.M.] nowa i nie wiem, jak je znaleźć. Płonęłam z niecierpliwości i ciekawości i w myślach wciąż modliłam się o to, by
przeczytać wszystkie księgi Opowieści o Księciu Promienistym od samego początku26.

Z uwagi na bardzo emocjonalne podejście do tekstu (a przede wszystkim do
głównej jego postaci), można, używając kategorii z dziedziny popkultury27, uznać
czytelniczki z epoki Heian za pierwszy w dziejach świata fanklub fikcyjnej postaci. Wielbiące Genjiego damy dworu już w XI wieku odwoływały się do Opowieści
o Księciu Promienistym w swoich pamiętnikach (jap.日記, nikki), które dziś stanowią klasykę literatury (tak jak dziennik damy Sarashina, czyli właśnie Sarashina-nikki, czy dziennik samej Murasaki Shikibu). Także w prozie pojawiały się nawiązania do historii Genjiego – jednym z najwcześniejszych przykładów jest anonimowa
opowieść dworska Bezsenne noce (Yowa no nezame) z końca XI wieku28.
23
24
25
26
27
28

I. Morris, op. cit., s. 273.
Ibidem, s. 256.
Do naszych czasów nie dotrwało prawdziwe imię tej autorki, stąd najczęściej określa się ją mianem „dama Sarashina” z uwagi na dystrykt Sarashina, luźno powiązany z tekstem pamiętnika.
The Diary of Lady Sarashina (1009‒1059), [w:] Diaries of Court Ladies of Old Japan,
red. i tłum. A. Shepley Omori i K. Doi, Boston/Nowy Jork 1920, s. 31.
Ibidem, s. 31.
Opowieść o Księciu Promienistym, mimo tego, że powstała tysiąc lat temu, wykazuje zaskakująco wiele cech charakterystycznych dla współczesnych dzieł popkultury. Są to między innymi
łatwość przekazu i odbioru, obecność elementów rozrywkowych, posiadanie punktów styczności z życiem grupy, zaspokajanie potrzeb licznych odbiorców, ich oddolne działanie i uczestnictwo w kulturze (w ten sposób popkulturę charakteryzują m. in. D. Strinati czy J. Fiske, zaś
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Powstająca wielowymiarowa sieć odniesień i kontekstów zdaje się dodatkowo podkreślać, jak szybko postać i historia Księcia Promienistego zakorzeniły się
w kulturze Japonii29. Damy przepisywały historię, uzupełniając ją i przerabiając30
– można stwierdzić, że tworzyły niemalże pierwsze fan fiction. Koleje losu Genjiego stanowiły także temat codziennych rozmów na dworze, a nawet szarad czy
konkursów, sprawdzających znajomość dzieła31.
Interesujący wydaje się fakt, że granica między utworem literackim a realnym
dworskim życiem dla wielu arystokratek zdawała się zacierać. Książę Promienisty
postrzegany był jako rzeczywista postać, gotowa wprost wkroczyć w świat dam
dworu epoki Heian. Zarówno sama pisarka, jak i czytelniczki jej poświeci, były
nim bowiem tak zachwycone oraz na tyle mocno przeżywały lekturę, że miało to
konkretny, wymierny wpływ na ich życie – żaden poznany przez nie dworzanin
nie był wszak w stanie doścignąć ideału Genjiego.
Doskonałą ilustracją owego przenikania się świata realnego i tekstowego jest
casus autorki Opowieści o Księciu Promienistym, która sama więcej uwagi poświęcała fikcyjnym opowieściom niż realnym osobom – wystarczy wspomnieć, że
w dzienniku Murasaki Shikibu nie znajdziemy praktycznie żadnych wzmianek
ani o mężu, ani o dzieciach (wiadomo, że miała córkę, która później także została
pisarką32), nie brak natomiast akapitów poświęconych wspaniałemu Księciu. Zorientowany raczej na powieść o Genjim (warto odnotować, że pojawiają się także
fragmenty autotematyczne, związane z procesem twórczym dzieła) niż na realne
życie autorki, dziennik Murasaki Shikibu zdaje się potwierdzać hipotezę, iż świat
literacki był dla niej znacznie bardziej fascynujący niż ten rzeczywisty. Znamienny jest również sposób, w jaki dama odnotowuje, jak postrzegały ją inne osoby,
mieszkające na cesarskim dworze:
Ładna i wstydliwa, unikająca ludzkiego wzroku, nietowarzyska, r o z m i ł o w a n a
w p o w i e ś c i a c h [podkr. – A.K. i J.M.], próżna i poetyczna, patrząca z góry na

29
30
31

32

badania Opowieści o Księciu Promienistym w świetle paradygmatu kultury popularnej prowadzi
H. Shirane). Paralele występujące między dziełem Murasaki Shikibu a współczesnymi dziełami
np. popkultury pozwalają na aplikowanie nowych metodologii do antycznego tekstu. Podobny namysł nad historią Księcia Promienistego można znaleźć także w pracy, D. Bargen, która
utwór ten porównuje z powieścią M. Prousta W poszukiwaniu straconego czasu. Zob. D. Bargen,
The Search for Things Past in The Genji monogatari, „Harvard Journal of Asiatic Studies”, 51 (1),
June 1999; J. Fiske, Zrozumieć kulturę popularną, tłum. K. Sawicka, Kraków 2010; D. Strinati,
An Introduction to Theories of Popular Culture, Londyn 2004.
M. Bień, Portret literacki księcia Genji, [w:] W kręgu tradycji dworu Heian, red. I. Kordzińska-Nawrocka, Warszawa 2008, s. 33.
H. Shirane używa wręcz określenia „kultura Genjiego”, właśc. „Genji culture”. Zob. Envisioning
the Tale of Genji: Media, Gender, and Cultural Production, red. H. Shirane, Nowy Jork 2008, s. 1.
Warto dodać, iż przerabianie cudzych tekstów i wykorzystywanie fragmentów innych utworów we własnej twórczości nie stanowiło tabu w tradycyjnej kulturze Japonii, przeciwnie, jak
tłumaczy Shirane, „cytowanie lub zapożyczanie z tekstu bazowego stanowi znaczącą techniką
w japońskiej prozie i poezji”. H. Shirane, op. cit., s. 10, [tłumaczenie własne].
H. Shirane, op. cit., s. 20 i nast.

– 65 –

A. Kuchta, J. Malita „Opowieść o Księciu Promienistym”: fascynacja na granicy...

ludzi i zazdrosna – taką opinię mają o mnie ci, którzy mnie nie znają, ale poznając
mnie, mówią „Wspaniale spotkać tak łagodną osobę, nie przypominasz tej, którą
sobie wyobraziłem”33.

Zacieranie granic między fikcyjnym uniwersum Genjiego a realnym życiem
Shikibu można dostrzec także w kreacji największej miłości Księcia Promienistego – Murasaki (jap. 紫, dosłownie: fiolet, fioletowy). Genji poznaje ją jako małą
dziewczynkę i od samego początku jest urzeczony jej urodą („Była doskonale
pięknym dzieckiem!” — myśli protagonista, widząc ją po raz pierwszy34). Murasaki jest uderzająco podobna do swojej ciotki, damy Fujitsubo, pierwszej ukochanej Księcia (która, co warto zauważyć, charakteryzowała się z kolei „naprawdę
zdumiewającym”35 podobieństwem do jego matki). Bohater postanawia umieścić
dziewczynkę w jednej ze swoich rezydencji oraz wychować ją na swoją idealną
towarzyszkę36. Traktuje ją jako swoją własność – używa nawet określenia „zabawka”37 – karci, strofuje i napomina wedle uznania: „to mną winnaś się teraz interesować. [...] Nie możesz być wstydliwa w stosunku do mnie”38. Wskutek takiego
treningu słodka, łagodna i cierpliwa Murasaki rzeczywiście staje się partnerką
doskonałą, wierną mu aż do samego końca.
Zbieżność imion bohaterki i autorki jest tutaj nieprzypadkowa – niemniej to
autorce nadano imię Murasaki przez wzgląd na fikcyjną postać, nie odwrotnie39.
Ukochana Genjiego to raczej kreacja wzorca – może projekcja typu kobiety, jaką
rzeczywista dama chciałaby być40. Życie Murasaki-bohaterki jawi się jako wyśniona dla Murasaki-autorki, fantazją co prawda z definicji już niedoścignioną (taki
doskonały mężczyzna jak Genji nigdy nie stąpał wszak po tej ziemi), ale wartą
marzeń. Implementację tego marzenia w dworską codzienność można odnaleźć
w dzienniku pisarki, gdzie wprost przyznaje, iż preferuje idealny, wytęskniony
świat narracyjny od tego, który faktycznie ją otacza:
„Myślę, że pani Murasaki musi gdzieś tu być!”, powiedział Pierwszy Oficer.
Usłyszałam to i pomyślałam: „Jak ona mogłaby przebywać w miejscu, gdzie nie ma
tak eleganckich osób jak Książę Genji?”41

33
34
35
36
37
38
39
40
41

I. Morris, op. cit., ss. 245‒246.
M. Shikibu, The Diary of Murasaki Shikibu, [w:] Diaries of Court Ladies of Old Japan,
red. i tłum. A. Shepley Omori i K. Doi, Boston/New York 1920, s. 134, [tłumaczenie własne].
M. Shikibu, The Tale..., op. cit., s. 89, [tłumaczenie własne].
Ibidem, s. 16, [tłumaczenie własne].
Wedle słów samego Genjiego, „gdy mężczyzna wybiera sobie łagodną i dziecinną małżonkę, powinien
dopilnować jej wychowania i pozbyć się jej niedoskonałości”. Ibidem, s. 25, [tłumaczenie własne].
Ibidem, s. 111, [tłumaczenie własne].
Ibidem, s. 104, [tłumaczenie własne].
I. Morris, op. cit., s. 273.
Ibidem, s. 273.
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Granice między fikcją a rzeczywistością okazały się płynne także dla innych
dam z epoki Heian, zachwyconych postacią Księcia Promienistego. Sugestywny
przykład stanowi wspomniana już wcześniej dama Sarashina, która należy do
drugiego pokolenia czytelniczek Opowieści o Księciu Promienistym (pierwsze
pokolenie tworzyły rówieśniczki Murasaki na dworze cesarskim). Jak ujmują to
tłumacze dzienników, pisma Sarashiny „dają świadectwo o fascynującej jakości
opowieści oraz, w bardziej osobistym aspekcie, o związkach opowieści z językiem
i rzeczywistością (zawsze mocno splecionych ze sobą), na dobre i złe. The Sarashina Diary to frapujący opis potężnego działania czytanej fikcji – zjawiska znanego
wszystkim pisanym kulturom”42. Dama Sarashina faktycznie bardzo emocjonalnie
podchodzi do czytanych dzieł, a myśl o bohaterach Opowieści o Księciu Promienistym wprawia ją w prawdziwy zachwyt. Marzy więc o tym, by być tak piękna,
jak pani Yūgao (jedna z wielu kochanek Genjiego), albo czekać na wymarzonego
ukochanego jak pani Ukifune:
Mogłam jedynie myśleć o Księciu Promienistym, który przybyłby do mnie pewnego dnia, tak szlachetny i urodziwy, jak w powieści. Gdyby odwiedzał mnie tylko
raz w roku, ja – skryta w górskiej willi niczym pani Ukifune – byłabym zadowolona. Mogłabym tak żyć, jak ona – z omdlewającym sercem, podziwiając kwiaty
czy ośnieżony krajobraz w świetle księżyca – czasem tylko otrzymując wyczekiwane
cudowne listy od mego Księcia. Pielęgnowałam te fantazje i wyobrażałam sobie, że
mogą stać się rzeczywistością43.

Haruo Shirane podkreśla, iż uczucia, jakimi dama Sarashina darzyła historię Księcia Promienistego, można traktować jako modelowy przykład recepcji
powieści wśród czytelniczek – a nierzadko jednocześnie i pisarek – na dworze:
„tworzone przez kobiety teksty dotyczące Opowieści o Księciu Promienistym, takie jak Sarashina nikki i Mumyō-zōshi, skupiają się na bohaterach, z którymi autorki się identyfikowały, i odczytują powieść jak baśń, ze względu na jej fabułę
oraz możliwość jej wykorzystania do zgłębiania, a także zrozumienia własnych
doświadczeń”44. Postać Genjiego, którego blask przyćmiewa każdego z rzeczywistych mężczyzn, oraz górnolotne (a momentami nawet egzaltowane) opisy jego
przygód stanowią dla czytelniczek z epoki rodzaj projekcji, która wciąż towarzyszy im w realnym życiu – będąc rekompensatą niespełnionych pragnień, kluczem
do samookreślenia (dama Sarashina przyrównuje się do konkretnych postaci
z powieści, być może w oparciu o ich opisy budując nie tylko swoją autokreację
w dzienniku, ale i tożsamość) lub lekiem na nudę. Historia Księcia Promienistego
staje się zatem nie tylko rozrywką, wzorcem dworskich zachowań czy swoistym
materiałem dydaktycznym, jak inne monogatari z epoki. To także wykładnia ide42
43
44

M. Shikibu, Murasaki Shikibu..., op. cit., ss. 105‒106, [tłumaczenie własne].
The Sarashina Diary: A Woman’s Life in Eleventh-Century Japan, red. i tłum. S. Arntzen i M. Ito,
Nowy Jork 2014, s. 8, [tłumaczenie własne].
The Diary of Lady Sarashina, op. cit., s. 20.
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ału: perfekcyjnego mężczyzny, doskonałej ukochanej i wspaniałej, romantycznej
miłości, o jakiej zwykłe śmiertelniczki mogą tylko marzyć45.
Zakończenie
Opowieść o Księciu Promienistym doczekała się nie tylko zastępów zachwyconych czytelniczek, ale także setek opracowań, adaptacji, trawestacji, które każdorazowo świadczą o niekończącej się popularności utworu Murasaki Shikubu oraz
odnotowują klimat kolejnych epok czy zmieniające się podejście do tekstu. Zasadne wydają się więc słowa Shirane, która zauważa, iż „historia recepcji Opowieści o Księciu Promienistym jest niczym innym, jak historią kultury japońskiej”46.
Literackie – i nie tylko – nawiązania do dzieła Murasaki Shikibu można odnaleźć
już w czasach Heian (oprócz wzmiankowanych już pamiętników czy przepisywanych przez arystokratki opowieściach, warto wspomnieć także o pojawiających
się, niemal równolegle z tekstem Shikibu, ilustracjach do dzieła), zaś w kolejnych
epokach, nieprzerwanie aż do czasów współczesnych, ich ilość wzrasta na nieobliczalną skalę: od adaptacji teatralnych (jak kabuki oraz nō) przez parodie (przykładem może być pochodzące z czasów epoki Edo satyryczne dzieło Nise Murasaki inaka Genji, w wolnym przekładzie Fałszywa Murasaki i wiejski Genji), aż
do arcydzieł kinematografii. Współczesny odbiorca może również czytać mangi
czy oglądać anime na podstawie dzieła Murasaki, a nawet zwiedzać muzeum poświęcone strojom rodem z Opowieści o Księciu Promienistym czy wystawy zwojów
z ilustracjami do tekstu.
Podobnie jak wciąż żywa jest sława dzieła Murasaki Shikibu, także postać
bohatera idealnego doskonale odnajduje się w czasach współczesnych. Fikcyjni
protagoniści z powieści czy filmów wzbudzają w czytelnikach czy widzach uwielbienie równie mocne i realne, jak prawdziwi mężczyźni, zaś schemat ich konstruowania okazuje się zaskakująco bliski literackim zabiegom stosowanym przez
Murasaki47. Mimo geograficznego i historycznego dystansu między damami
dworu Heian a współczesnymi odbiorcami, wciąż w wielu sytuacjach okazują się
trafne słowa Minamoto Tamenoriego, że „opowieść to taki utwór, który zabawia
kobiety”48 i nie brak bohaterów, którzy – niczym książę Genji – przekraczają granice narracyjnych światów, w jakich zostali wykreowani i w faktyczny, rzeczywisty
sposób zaczynają wpływać na życie czytelniczek. Warto jednak ostrzec, iż zbytnie
45
46

47
48

H. Shirane, op. cit, s. 20.
Szczególnie w czasach Heian, gdy większość małżeństw była aranżowana i prawdopodobnie
niewielu mężczyzn o swoje wybranki walczyło tak spektakularnie jak książę Genji, gotów sprzeciwiać się całej cesarskiej świcie w imię każdej kolejnej miłości.
H. Shirane, op. cit., s. 1, [tłumaczenie własne].
Zadziwiające paralele można odnaleźć na przykład między Księciem Promienistym a dwoma postaciami wprost ze współczesnej popkultury: Edwardem Cullenem, wampirem z serii
Zmierzch, autorstwa S. Meyer, jak również Christianem Greyem z Pięćdziesięciu twarzy Greya,
autorstwa E. L. James. Więcej na ten temat zob. A. Kuchta i J. Malita, Pięćdziesiąt twarzy Genjiego, „Torii. Magazyn totalnie o Japonii”, 18 (2013), ss. 38‒43.
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zapatrzenie się w treść powieści może okazać się bardzo niebezpieczne – wiedziano
o tym już w dwunastowiecznej Japonii, gdy zauważono, że Opowieść o Księciu Promienistym „rozbudza pragnienia i osłabia serca”49, a jej autorka oraz czytelniczki,
pogrążone w „erotycznych słowach”50 czy obrazach niesamowitego Księcia, zostają
niemalże uwięzione w nieobyczajnym powieściowym uniwersum. Ich duszom, skazanym na wieczny niepokój i tułaczkę, pomóc może zaś jedynie modlitwa.

Abstract
The Tale of Genji: fascination on the brink of fiction and reality
The Tale of Genji (Genji monogatari, Japanese: 源氏物語), written by Murasaki
Shikibu in the beginning of 11th century, is considered to be the first novel in the
world, but it also remains a particularly abundant source of knowledge about the
Heian period (794-1185). The novel concentrates on the character of prince Hikaru Genji (called “The Shining Prince”), the most flawless hero of all. It tells the
story of his life and numerous affairs and also depicts the customs of aristocracy
of the time within political and sociological context.
The object of this article is to present the essence of The Tale of Genji in relation
to the author’s view of her fictional character, as well to analyse the reception of
the novel among its first readers – the ladies of the Heian emperor court. Their fascination with the Shining Prince and blurred boundaries between fictional affair
and real-life events will be the key aspect of the analysis.
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Copypasta – na granicach
literatury, grup społecznych
i dyscyplin badawczych

Literatura 1. ogół twórczości piśmienniczej danego narodu, kraju
lub całej ludzkości albo danej epoki; piśmiennictwo; praca literacka, pisarstwo.
Witold Doroszewski1

Z przytoczonej powyżej definicji, zaproponowanej przez Witolda Doroszewskiego
w słynnym Wielkim słowniku…, wynika, że w zakres definiensu terminu literatura
wchodzi wszystko, co zostało utrwalone przez człowieka na piśmie. Według Stefanii Skwarczyńskiej literatura to wszelkie „sensowne twory słowne” niezależnie
od tego, czy zostały one utrwalone w piśmie czy też przynależą do tradycji ustnej2.
Tak szerokie rozumienie pojęcia literatury nie ma znajduje jednak odzwierciedlenia w zainteresowaniach badawczych literaturoznawców. Nie zajmują się oni
z reguły wszelkimi „sensownymi tworami słownymi”. Jest to zadanie dla antropologów kulturowych. Ci pierwsi badają jedynie te wytwory piśmiennicze, którym
przypisuje się pewną wartość artystyczną. Od XIX wieku literatura rozumiana jest
nieco węziej, niż by to wynikało z przedstawionych na początku definicji. Moim
zdaniem dzisiejszy sposób rozumienia pojęcia literatury najtrafniej oddaje definicja, którą można znaleźć w Słowniku Języka Polskiego online:
literatura 2. od XIX wieku: wypowiedzi o charakterze artystycznym, dzielone
zwykle na dramat, prozę i poezję, twórczość, w której dominuj funkcja estetyczna,
spychając na bok zadania informacyjne, dydaktyczne itd., np.; literatura romantyczna; beletrystyka3.
1
2
3

Literatura, [w:] Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, [on-line:] http://sjp.pwn.pl/doroszewski/literatura;5447022.html, [09.02.2015].
Por. S. Skwarczyńska, O pojęcie literatury stosowanej, [w:] eadem, Szkice z zakresu teorii literatury, Lwów 1932.
Literatura, [w:] Słownik języka polskiego, [on-line:] http://sjp.pl/literatura, [09.02.2015].
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Zadanie, którego zamierzam się podjąć w ramach niniejszego tekstu, można
uplasować na pograniczu literaturoznawstwa. Wspomniana „pograniczność”
odnosi się do kilku aspektów zagadnienia jakim są tzw. copypasty, czyli krótkie
formy literackie przypominające opowiadania funkcjonujące w przestrzeni wirtualnej, kopiowane i nieznacznie modyfikowane przez internautów. Po pierwsze
– rodzaj twórczości piśmienniczej, który będę analizował, trudno jest określić
ogółem jako „wypowiedzi o charakterze artystycznym”. Z pewnością niektóre copypasty mają walory artystyczne, lecz są to raczej wyjątki. Tezę o nieartystycznym
charakterze past da się utrzymać niezależnie od tego, czy sam „artyzm” będziemy
rozumieć w sposób „romantyczny”: jako coś doniosłego, niezwykłego czy wręcz
natchnionego lub przynajmniej cechującego wysokim poziomem wykonawczym
(wirtuozerią), jak i w sposób zgodny z instytucjonalną definicją sztuki: jako coś,
co funkcjonuje w ramach instytucjonalnego obiegu sztuki. Copypasty nie są na
ogół wzniosłe, ani napisane z wielkim literackim kunsztem, a ich naturalnym
środowiskiem nie są instytucje kulturalne, lecz Internet, a będąc bardziej ścisłym
− fora obrazkowe, serwisy typu social news (np. Reddit, wykop.pl) oraz portale
społecznościowe. Można mieć wątpliwości, czy funkcja estetyczna jest w copypastach najważniejsza – analiza tej formy z pewnością nie należy więc do twardego
rdzenia literaturoznawstwa, lecz co najwyżej do jego granic czy też obrzeży. Na
domiar wszystkiego środowisko internetowych forów obrazkowych słynie z niecenzuralnych oraz niepoprawnych politycznie treści, co prawdopodobnie odstrasza część bardziej konserwatywnych badaczy, jest więc trudnym i jak dotąd słabo
rozpoznanym obszarem badań kulturoznawczych. Po drugie, jeżeli zgodzimy się
na traktowanie copypast jako literatury, ich klasyfikacja może nastręczać problemów – wątpliwości co do tego, czy stanowią one odrębny gatunek. Wielość i różnorodność samych copypast, powoduje, że próby zbudowania jakiejkolwiek taksonomii jest utrudniona. Znaczna część z nich dałaby się przy odrobinie dobrej
woli zaliczyć do kategorii „opowiadanie”4. Według Słownika terminów literackich
Stanisława Sierotwińskiego, opowiadanie to:
1. Forma podawcza, głównie na usługach epiki; jest układem motywów dynamicznych, powiązanych następstwem czasowym. Zasadniczo rekonstruuje przebieg
zdarzeń w przeszłości i jeśli używa się niekiedy czasu teraźniejszego, to dla uplastycznienia akcji. Od innych odmian narracyjnych, np. od informacji, różni się dynamiczną zmiennością motywów. 2. Utwór epicki niewielkich rozmiarów, który od
noweli różni się większą rozlewnością i dowolnością kompozycji5.

Copypasty nie mają ściśle określonych wymogów formalnych, jeżeli chodzi
o objętość, kompozycję i funkcję. Większość z nich rzeczywiście bazuje na rekonstrukcji wydarzeń mających miejsce w przeszłości, ma niewielki rozmiar,
4

5

Twierdzenie nie jest oparte na twardej analizie statystycznej, gdyż ze względu na dynamikę powstawania copypast ich pojawiania się i znikania w przestrzeni wirtualnej, uzyskanie operatu
jest nieomal niemożliwe.
S. Sierotwiński, Słownik terminów literackich. Teoria i nauki pomocnicze literatury, Wrocław 1986.
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dowolną kompozycję oraz jest utworem epickim6. Niemała część z nich ma jednak zgoła inną charakterystykę, przez co trudno jest uznać, że pasta jest zaledwie podtypem opowiadania. Wyznaczenie formalnych granic copypasty jako
subgatunku literackiego jest zadaniem problematycznym. Tym bowiem, co jest
w przypadku past równie istotne jak cechy formalne, jest ich społeczne życie na
forach internetowych i portalach społecznościowych. Po trzecie „pograniczność”
odnosi się do dyscypliny badawczej. W niniejszym tekście przedstawię koncepcję
badawczą wywodzącą się nie z humanistyki, lecz z nauk przyrodniczych – mowa
tu o memetyce. Jest ona kontrowersyjnym paradygmatem, który był wielokrotnie
krytykowany i najprawdopodobniej nie nadaje się on do ogólnej analizy zjawiska
rozprzestrzeniania się treści kultury. Może mieć jednak mniej ambitne zastosowanie w przypadku analizy specyficznych treści kulturowych takich jak copypasty.
Postaram się wykazać, że ich specyfika predestynuje je do analizy przy użyciu narzędzi memetyki. „Pograniczność” w trzecim znaczeniu odnosi się więc do granic
pomiędzy dyscyplinami humanistycznymi takimi jak literaturoznawstwo, a dyscyplinami przyrodniczymi takimi jak epidemiologia i ewolucjonizm, na których
oparta jest memetyka.
Etymologię słowa copypasta należy wywodzić od angielskich copy (kopiuj)
i paste (wklej) a także pasta (makaron). O ile odniesienia do praktyki kopiowania
i wklejania tekstów są zrozumiałe, to fakt pojawienia się odwołań do makaronu jest
nie do końca jasny. Można się domyślać, że był to hermetyczny żart użytkowników
forów, lecz nie udało się dotrzeć do jego korzeni. Innymi nazwami, jakie udało się
mi zaobserwować w polsko- i angielskojęzycznej przestrzeni wirtualnej są: kopipe, pasta, kopiujwklejka oraz makaron. To ostatnie jest wynikiem celowo nieporadnego tłumaczenia z języka angielskiego, będącego charakterystyczną praktyką
dla polskiego slangu internetowego. Według informacji podawanych przez portal
knowyourmeme.com, zajmującego się śledzeniem źródeł rozmaitych zjawisk z zakresu przestrzeni wirtualnej, termin copypasta zyskał na popularności w 2006 roku
w kręgach użytkowników najbardziej znanego imageboardu noszącego nazwę
4chan7. Istnienie takiego trendu potwierdza również narzędzie Google Analitics8.
Copypasta to w slangu internetowym termin odnoszący się do tekstów funkcjonujących w przestrzeni wirtualnej, powielanych zazwyczaj w sposób ręczny
(odmiennie niż w przypadku SPAM-u, powielanego i rozsyłanego w sposób automatyczny)9. W przeciwieństwie do łańcuszków, copypasty z reguły nie zawierają
treści nawołującej do kopiowania i rozpowszechniania. Nie oferują nagrody za
ich zreplikowanie, lub też kary za wstrzymanie się od rozesłania łańcuszka do kolejnych odbiorców. Tekst pasty nierzadko kopiowany jest w całości, bez wprowadzania zmian, choć zdarza się również, że osoba powielająca, ingeruje w jej treść.
6
7
8
9

Na podstawie lektury kilkuset copypast dostępnych w różnych miejscach w Internecie, pisanych
w języku polskim oraz angielskim.
Por. [on-line:] http://knowyourmeme.com/memes/copypasta, [09.02.2015].
Por. [on-line:] http://www.google.com/trends/explore?hl=en-US#q=%22copypasta%22, [09.02.2015].
Por. [on-line:] http://knowyourmeme.com/memes/copypasta, [09.02.2015].
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Wprowadzane zmiany zazwyczaj pozwalają na identyfikację oryginału. Copypasty
mają najczęściej formę krótkiej relacji z prawdziwych lub fikcyjnych wydarzeń.
Część z opowieści wykazuje cechy prawdopodobieństwa, lecz istnieje również
liczna grupa takich, które w oczywisty sposób jest zmyślona, zawierając elementy
fantastyczne takie jak np. nieistniejące byty, a także nieżyjące już postacie. Zdarza
się również, że nieprawdopodobieństwo wynika z niedorzeczności opisywanych
wydarzeń. Funkcje jakie mają spełniać oraz emocje jakie wywołują copypasty mające formę opowiadania są zróżnicowane. Istnieje np. podtyp past zwany creepypastami. Jak łatwo się domyślić, mają one za zadanie wzbudzić u czytelnika lęk przy
pomocy zabiegów często stosowanych w horrorach. Można także wyróżnić pasty
pisane po to, aby czytelnika rozbawić. Użytkownicy forów obrazkowych określiliby slangowo ten podtyp copypast „for lolz” lub „dla lolzów”. Prawdopodobnie
można by wyróżnić jeszcze kilka kolejnych podtypów: dla wywołania współczucia („for feelz”/„dla feelsów”) zdenerwowania lub zirytowania czytelników („for
butthurt”/„ku bólowi dupy”) i wiele innych. Sporządzenie pełnego inwentarza nie
ma jednak większego sensu w niniejszym artykule. Istotny jest jedynie fakt dużego zróżnicowania formy. Część past w ogóle nie przybiera formy opowiadania,
lecz jest przygotowaną z góry wypowiedzią prezentującą opinię na dany temat,
lub będącą ripostą wymierzoną przeciwko danym poglądom. Oprócz tego można
opisać jeszcze kilka rodzajów copypast, lecz te wyżej wymienione są najpopularniejsze. Jak więc widać prosta klasyfikacja past według kryteriów formalnych nie
opisuje fenomenu w sposób wyczerpujący. Trzeba zatem odwołać się do innych,
pozaformalnych cech copypast.
Uważny czytelnik zauważył już z pewnością, że charakterystyka copypasty odwołuje się do metod służących jej rozprzestrzenianiu oraz obszaru występowania
(przestrzeń wirtualna). Teksty kopiowane i rozsyłane w niezmienionej formie są
o wiele starsze niż Internet10 czy też popularyzacja komend kopiuj i wklej w informatyce11. Jednakże to właśnie rozwój technologii informacyjnych i stworzenie sieci web 2.0, zdecydowało o powstaniu i dzisiejszej formie copypast. Dlatego
też tak ważne jest zwrócenie uwagi na medium, w którym funkcjonują. Pasty są
szczególnie związane ze środowiskiem tzw. „chanów” czyli inaczej imageboardów lub też „forów obrazkowych”. „Chany” w formie jaką znamy dziś powstały
w październiku 2003 roku, kiedy to Christopher Poole, znany też jako „moot”,
założył najsłynniejsze forum obrazkowe 4chan.org12. Początkowo było ono kopią
japońskiego Futaba Channel („2chan”) służącego przede wszystkim do dzielenia
się obrazkami i rozmawianiu o mandze oraz anime. Szybko jednak rozrosło się
i znalazło naśladowców na całym świecie, poszerzając przy okazji znacznie swój

10
11
12

T. Greene, L. J. Landweber, G. Strawn, A Brief History of NSF and the Internet, 2003, [on-line:]
http://www.nsf.gov/news/news_summ.jsp?cntn_id=103050, [09.02.2015].
B. Moggridge, Designing Interactions, Cambridge 2007, ss. 63–68.
Por. [on-line:] https://www.4chan.org/faq, [09.02.2015].
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zakres tematyczny13. W sieci można natknąć się na ślady dużo starszych niż 4chan
copypast14, lecz jak już zaznaczyłem - dopiero w okolicach roku 2006, sam termin
jak i fenomen zyskał znacząco na popularności. Pierwszą z najważniejszych cech
forów obrazkowych, o których należy wspomnieć w ramach niniejszej analizy jest
brak możliwości rejestracji użytkowników. Osoby udzielające się w ramach forów
obrazkowych pozostają w większości wypadków anonimowi. Jedynie w rzadkich
wypadkach dokonuje się ich identyfikacji. Mechanizmy działania imageboardów
dostarczają tylko jednej „oficjalnej” metody służącej do identyfikacji i uwierzytelniania użytkownika. Jest to tzw. trip code (znany w polskim slangu internetowym
pod nazwą „tripsy”) czyli unikalny ciągu znaków identyfikujący danego użytkownika. Oprócz tego, osoby udzielające się na forach obrazkowych mogą rzecz jasna
polegać na własnej pomysłowości i dowodzić swojej tożsamości w inny sposób.
Najbardziej rozpowszechnioną metodą uwierzytelniania jest tzw. timestamp lub
jego polski odpowiednik – „czasoznaczek”. Jest to zdjęcie zawierające datę (najczęściej dzisiejszą) lub umówione hasło, napisane na kartce, ciele lub innym obiekcie.
Ważne jest to, aby napis nie był wykonany przy pomocy programów graficznych.
Stanowi on dowód na to, że osoba postująca „czasoznaczek” rzeczywiście znajduje w określonym miejscu i czasie. Tak jak jednak wspomniałem, jest to zjawisko bardzo rzadkie. Samo używanie trip code na wielu imageboardach jest ograniczane tylko do niektórych działów (tzw. boardów) lub w ogóle taka opcja nie
jest dostępna. Anonimowość na forach obrazkowych powoduje, że w przypadku
przeważającej większości copypast, zidentyfikowanie autora jest niemożliwe, ma
ponadto jeszcze jeden skutek – powoduje ona, że te z copypast, które mają formę
krótkiej historyjki, której prawdziwość jest prawdopodobna, trudniej zweryfikować pod kątem ich autentyczności. Nie można ich bowiem odnieść do wiedzy
o użytkowniku będącym jej autorem. Dlatego też nierzadko można spotkać się ze
zjawiskiem podszywania się pod znane osoby: polityków, celebrytów, autorytety
religijne itd. 4chan.org upodobał sobie np. Georga Zimmera - założyciela i dyrektora firmy Men’s Wearhouse15 jako bohatera wielu copypast. Sama autentyczność opisywanych wydarzeń, mimo żeby bywa przedmiotem gorących dyskusji
pomiędzy użytkownikami forów obrazkowych, jest raczej sprawą trzeciorzędną.
Drugą ważną cechą opisywanego medium jest brak archiwizacji danych. Nieomal
wszystkie treści prędzej czy później znikają z forum obrazkowego. Jak to się dzieje? Wątki istniejące w danym dziale są uporządkowane. Na samej górze można
znaleźć te z nich, w których znajdują się najświeższe posty, dalej wątki ze starszymi postami itd. Liczba wątków w każdym dziale (boardzie) jest ograniczona.
W momencie kiedy pojawia się nowy wątek, najstarszy zostaje usunięty z forum
i z serwisu. Wraz z nim wszystkie posty jakie zostały napisane w ramach najstarszego wątku. Nie są one archiwizowane. Mogą przetrwać jedynie wtedy, kiedy
13
14
15

Por. [on-line:] http://www.ted.com/talks/christopher_m00t_poole_the_case_for_anonymity_
online, [09.02.2015].
Por. [on-line:] https://encyclopediadramatica.se/Oldest_Copypasta#1986, [09.02.2015].
Por. [on-line:] http://tanasinn.info/wiki/Category:George_Zimmer, [09.02.2015].
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użytkownicy skopiują treści gdzie indziej - np. na inny serwer lub swój dysk twardy. Dlatego też copypasty, mimo że istnieją nieomal wyłącznie w formie pisanej,
cechują się życiorysem podobnym raczej do baśni czy mitów funkcjonujących
w tradycji oralnej. Tylko te z past, które są wciąż powtarzane, mają szanse przetrwać. Inną konsekwencją praktyki niearchiwizowania danych na forach obrazkowych jest trudność w dotarciu do oryginalnej wersji copypasty, co jest z resztą
kolejnym podobieństwem do sposobu w jaki funkcjonuje mit w tradycji przekazu
ustnego. Ostatnim już opisywanym skutkiem tego, że „chany”„ nie mają pamięci”16 jest trudność jaką brak archiwów przysparza badaczowi, próbującemu dokonać ich opisania. Podawanie źródeł bardzo często nie ma sensu. W przypadku
odwoływania się do treści znajdującej się na forach obrazkowych, sporządzanie
przypisów jest bezcelowe, gdyż najprawdopodobniej treść ta już dawno zniknęła
z serwerów. Badaczowi pozostaje więc robienie zrzutów ekranu i archiwizowanie
stosowanych danych na własnym dysku twardym. Czwartą cechą medium jakim
są „chany” jest to, że wytworzyły one specyficzną subkulturę internetową i swój
własny język. Znajduje to wyraźne odzwierciedlenie w treści copypast. Aktualna wersja slangu chanowego, jego bohaterowie i tematy, bardzo silnie zaznaczają
swoją obecność. „Chany” nie są co prawda jedynym środowiskiem w przestrzeni
wirtualnej, w którym występują pasty, lecz ich wpływ na kształt „past” jest nie do
przecenienia. Innymi mediami, w których występowanie copypast jest zjawiskiem
powszechnym są m. in. anglojęzyczny reddit.com oraz polskojęzyczny wykop.
pl, a także rozmaite portale społecznościowe, w tym facebook. Funkcjonowanie
w ramach „chanów” ukształtowało cechy takie jak np.:
• Pisanie celowo z błędami ortograficznymi. „Chany”, w przeciwieństwie do
większości tradycyjnych forów internetowych, charakteryzują się brakiem
istnienia wymogu pisania zgodnie z zasadami ortografii czy też interpunkcji. Ich użytkownicy wyraźnie eksploatują konwencję i bardzo często popełniają takie błędy.
• Rozpoczynanie każdego zdania w nowym wersie oraz niekiedy dodatkowo
poprzedzanie go znakiem „>”. Praktyka ta wzięła się stąd, że użycie „>” na
początku wersu aktywuje na forach obrazkowych tzw. greentext czyli zmianę
koloru czcionki na zielony. Przy takiej formie, dosyć często zdarza się, że
wers rozpoczyna czasownik w liczbie pojedynczej w trybie rozkazującym,
np. „>bądź na weselu u cioci”.
• Opisywanie reakcji przy pomocy sformułowania wyglądającego jak nazwa
pliku graficznego np. „jaciekrece.jpg”.
• Ograniczona długość copypasty. Często zdarza się, że użytkownicy komentują zbyt długą pastę przy pomocy akronimu „tl;dr” wywiedzionego od „too
long, didn’t read” (ang. zbyt długie, nie przeczytałem). Jedynie pasty cieszące
się dużym uznaniem mogą występować w dłuższej formie i utrzymać się
16

Por. [on-line:] http://www.ted.com/talks/christopher_m00t_poole_the_case_for_anonymity_
online, [09.02.2015].
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stosunkowo długo w przestrzeni internetowej. Podobna zasada dotyczy copypast występujących w kilku częściach.
• Kończenie pasty sformułowaniem „P.S. – To prawda”. Można to odczytywać
jak kpiąco-żartobliwe nawiązanie do braku wiarygodności treści publikowanych w Internecie.
• Stylizowanie języka na jidysz poprzez dodawanie końcówek „ełe” do rzeczowników, np. „mamełe”, „babełe”.
Nie sposób oczywiście opisać całego slangu i charakterystyki środowiska forów obrazkowych w ramach niniejszego artykułu. Powyższe przykłady miały za
zadanie jedynie pokazanie hermetyczności i specyficzności używanego w nich
języka. „Dziwaczność” jest poniekąd normą, jeżeli chodzi o język internetowy,
czyli tzw. „netspeak”17. Nie znaczy to jednak, że powinniśmy przyjąć ową osobliwość jako rzecz niewymagającą wyjaśnienia. Skąd więc tak szybki rozwój slangu?
Jaka jest jego funkcja? Odpowiedzią może być powszechnie możliwa do zaobserwowania tendencja do wykorzystywania języka do budowania granic pomiędzy
grupami społecznymi18. Copypasty w dużej mierze mają za zadanie weryfikowanie
tego, czy czytelnik jest zaznajomiony z kulturą forów obrazkowych. Nieznajomość
pasty, odpisywanie na nią tak, jakby była ona relacją z prawdziwych wydarzeń,
czy też niezrozumienie slangu, zdradza pozostałym użytkownikom, że dana osoba jest „z zewnątrz” lub że jest ona nowym użytkownikiem19. Tezę mówiącą, że
funkcją copypast jest m. in. zaznaczanie podziału pomiędzy starymi a nowymi
użytkownikami wspiera fakt istnienia utartych reakcji na przypadki traktowania
past jako autorskich wypowiedzi. Starsi użytkownicy komentują z dezaprobatą pisząc: „taki nowy”, „odpisywanie na pastę”, „jeszcze w folii” lub proponując „może
rozpakować?”. Dwa ostatnie przyrównują młodszych stażem użytkowników do
produktów wciąż znajdujących się w oryginalnym opakowaniu (a więc nowych).
Copypasta jest tworem występującym w przestrzeni wirtualnej. Zjawisko to
nie może być wyczerpująco opisane poprzez wyszczególnienie cech gatunkowych
pasty jako formy literackiej. Spora część z nich stanowi krótkie opowiadania, mające rozbawić, zezłościć, poruszyć lub rozśmieszyć czytelnika. Znaczna część copypast przekracza jednak tak zarysowane granice gatunkowe. pasty są kopiowane
w sposób ręczny, w odróżnieniu od SPAM-u i funkcjonują w ramach forów obrazkowych, serwisów typu social media oraz portalach społecznościowych, przy
czym kluczowy wpływ na kształt i formę miały przede wszystkich fora obrazkowe. Copypasty są kopiowane w oryginalnej formie lub zmodyfikowanej tak, żeby
identyfikacja oryginału była możliwe (np. poprzez podmienienie bohaterów).
Cechy wykształcone pod wpływem imageboardów to między innymi: skrócona
objętość oraz użycie slangu internetowego. Pasty to zjawisko, którego nie sposób
17
18
19

Por. D. Crystal, Language and Internet, Cambridge 2001, ss. 36‒61.
Por. R. Dunbar, Pchły, plotki i ewolucja języka, Warszawa 2009, tłum. T. Pańkowski, ss. 188‒211.
W slangu internetowym istnieją nawet specjalne określenia na nowych i starych użytkowników.
Są to odpowiednio: newfag oraz oldfag. Polskimi odpowiednikami tychże terminów są: „nowociota” oraz „starociota”.
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zrozumieć bez opisania społecznych funkcji jakie spełniają na „chanach”. Bywają
one często narzędziem służącym do oddzielania od siebie starych i nowych użytkowników. Brak archiwów (dotyczy to przynajmniej imageboardów) powoduje, że
nowi użytkownicy często nie mają szansy zapoznać się ze starszymi pastami. Niezbędnym elementem pozwalającym poszczególnym copypastom na przetrwanie
są zewnętrzne magazyny informacji takie jak dyski twarde starszych użytkowników lub specjalne bazy danych gromadzące pasty20. Względna nietrwałość źródeł
internetowych przybliża sposób funkcjonowania copypast do tradycji oralnej.
Na koniec postaram się ocenić przydatność memetyki do analizowania copypast oraz ich rozprzestrzeniania się w świecie wirtualnym. Na początku opiszę
krótko czym jest „mem” oraz „memetyka”. Autorem terminu jest Richard Dawkins, który w ostatnim rozdziale swojej książki Samolubny gen, zaproponował termin opisujący najmniejszą jednostkę treści kulturowej. „Mem” miałby być tylko
dla kultury co „gen” dla biologii21. „Memetyka” zaś miała stanowić naukę o rozprzestrzenianiu się kultury (memów) opierająca się na modelach epidemiologicznych i ewolucyjnych. Z czasem termin „mem” stawał się coraz bardziej popularny
i równocześnie niejasny. Duży wpływ na postrzeganie sposobu funkcjonowania
memów miała książka popularnonaukowa Wirus umysłu Richarda Brodiego22.
Według metafory zaproponowanej przez Brodiego, memy miały być „wirusami
umysłu” czyli bytami, które wykorzystują ludzkie mózgi do skutecznej replikacji.
Brodie nie doprecyzował jednak czy za memy należy uważać myśli czy też stany
mentalne czy może wytwory dzięki nim powstałe. Mówiąc konkretniej, nie wiadomo było czy memem jest melodia w głowie czy ta zapisana na płycie CD. Poza
wytknięciem niejasności pojęć, krytyka szła jednak dużo dalej. Niektórzy badacze
słusznie zauważali, że rozprzestrzenianie się kultury nie polega na bezrefleksyjnym naśladownictwie. Memetyka wykazuje „ślepotę na umysł” czyli motywację
człowieka, jego refleksyjność, samokontrolę itd.23. Scott Atran wskazywał również
na to, że nie sposób prowadzić badań kultury przy użyciu memetyki, umieszczając
zarówno umysł jak i jego wytwory w jednym worku o nazwie „mem”24. Zgodnie
z metaforą wirusową, memy powinny być jednocześnie nośnikami informacji jak
i jej replikatorami. Memetyka mogła więc analizować jedynie kulturę „znajdującą
się” w ludzkich umysłach, lecz nie mogła już zajmować się artefaktami kulturowymi takimi jak choćby gazeta. Podobne argumenty wysuwał polski badacz Mariusz
Biedrzycki. Zaproponował on nową metaforę dla memetyki25. Argumentował, że
memy działają nie jak wirusy, lecz raczej jak priony. Priony to białkowe cząsteczki zakaźne, które same w sobie są niegroźne, lecz mogą być przyczyną chorób
20
21
22
23
24
25

Por. [on-line:] http://halcy.de/kopipe/index.html.down, [09.02.2015] i [on-line:] http://tanasinn.
info/wiki/Kopipe, [09.02.2015].
Por. R. Dawkins, Samolubny gen, tłum. M. Skoneczny Warszawa 1996.
Por. R. Brodie, Wirus umysłu, tłum. P. Turski, Łódź 1997.
Por. S. Atran, Ewolucyjny krajobraz religii, tłum. M. Kolan, Kraków 2013, ss. 287‒316.
Ibidem.
Por. M. Biedrzycki, Genetyka kultury, Warszawa 1998, ss. 106‒108.

– 78 –

Literatura na granicach

takich jak np. choroba wściekłych krów. Nie będąc replikatorami, zawierają w sobie informacje niezbędne do rozprzestrzeniania się infekcji. Jak to się ma jednak
do tematu copypast? Tak jak wcześniej wspomniałem, rozpowszechnianie past,
w odróżnieniu od innych form działalności kulturowej, rzeczywiście polega na
kopiowaniu (replikowaniu) treści bez większej ingerencji w treść. Wszelkie zmiany w tekście pasty, jeżeli już występują, nie zmieniają zasadniczo jej charakteru.
Stanowią jedynie wariację na temat oryginału. Bardzo wyraźnie da się też oddzielić od siebie samą informację (pasty zapisane na dyskach) od replikatora (copypasty walczące o przetrwanie na forach obrazkowych). Zaproponowany przeze
mnie podział odbiega co prawda nieco od konwencjonalnego rozumienia memetyki, ponieważ pomija trzeciego aktora na memetycznej scenie jakim jest ludzki
umysł. Zostaje on sprowadzony do narzędzia transmitującego informację kulturową z dysku na forum i z powrotem. Niemniej jednak podejście takie znacznie
ułatwiłoby zadanie memetykom, którzy zechcieliby zbadać fenomen past.
Copypasty są zatem zjawiskiem mogącym być przedmiotem zainteresowania
interdyscyplinarnej grupy badaczy złożonej z literaturoznawców, socjologów Internetu oraz memetyków. Ci pierwsi mogliby zajmować się analizą formy i treści past
w celu sprawdzenia czy jest ona na tyle spójna by można było traktować kolejne
kopie jako warianty tej samej copypasty. Drudzy z nich śledziliby społeczne funkcje past oraz wyznaczaliby granice grup, społeczności i zbiorowości internetowych.
Trzeci natomiast mogliby dokonywać analizy rozprzestrzeniania się past przy użyciu modeli epidemiologicznych. Sama zaś memetyka, mimo że prawie na pewno nie
sprawdzi się jako ogólna teoria rozprzestrzeniania się kultury, to może mieć zastosowanie dla badania takich specyficznych form literackich jak copypasty.

Abstract
Copypasta – on the borders of literature, social groups, and disciplines
The article describes copypasta – a poorly recognized literary phenomenon
which can be the most often observed on so called “imageboards” or “chans”
(especially 4chan.org) – social news services (reddit.com, digg.com), and social
networking sites. To its dubious artistic value, it makes its classification as a “literature” controversial. Copypasta, in most cases, resembles short story – it is
a fictional or nonfictional report of connected, consecutive events, presented in
a form of prose. However formal criteria are not essential for determining whether particular text is a copypasta or not, or for understanding what a copypasta is.
More important is that, besides their entertaining function, it also serves as a tool
for differentiation the old users from the new ones. This especially applies to imageboards. Copypasta’s provocative character and hermetic language often makes
the unexperienced users reveal their unfamiliarity with chan’s culture. In the last
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part of the article, the author argues that the copypasta’s specificity of functioning
on the Internet makes it a good candidate for analysis by memetics – discipline
investigating the spread of culture with use of epidemiology research tools.
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„Władca Pierścieni” a interpretacja
w świetle czasownikowego
rozumienia kultury

[…] żaden z fundamentalnych sporów dotyczących interpretacji nie jest rozstrzygalny,
albowiem w sporze tym nie chodzi wcale o to, co znaczy słowo „berg”, lub co oznacza
pelikan u Dantego, lecz o to, jak patrzymy na świat i co chcemy w nim zobaczyć.
Michał Paweł Markowski1

1.
Szeroki korpus dzieł plasujących się w kręgach gatunkowych literatury fantastycznej i fantasy jeszcze dziś bywa bagatelizowany w środowisku akademickim, broni mu się wstępu do tak zwanej „literatury wysokoartystycznej”2, a w konsekwencji
nie poświęca się należytej uwagi w profesjonalnych badaniach literackich. Chociaż
w ostatnich latach można zauważyć wzrost zainteresowania polskiego środowiska
literaturoznawczego tym nurtem twórczości artystycznej3, główny ciężar refleksji
metakrytycznej spada na fanów tego typu literatury, a powstające w ten sposób narracje zaczynają funkcjonować w obiegu internetowym jako kanoniczne (popularne,
cieszące się uznaniem) wzory odczytań. Skrajnie różne poglądy interpretatorów-fanów przyczyniają się do ostrych, ale niekoniecznie owocnych intelektualnie polemik,
przez co mogą być ważnym ogniwem napędzającym rynek wydawniczy4, wiąże się
to jednak z przypadkami n a d u ż y ć i z a f a ł s z o w a ń t e k s t u w wielu obszarach
niedającego się odgórnie kontrolować spluralizowanego środowiska konwentów,
portali i forów internetowych. Tym większą wagę powinien przyłożyć literaturoznawca do tętniącego propozycjami odczytań fandomu, jako że najczęściej uczestni1
2
3
4

Ibidem, s. 17.
M. P. Markowski, Interpretacja i literatura, [w:] Sporne i bezsporne problemy współczesnej wiedzy
o literaturze, Warszawa 2002, s. 394.
E. Kuźma, Literatura popularna a literatura wysokoartystyczna, [w:] Acta Universitatis Wratislaviensis, nr 1621 – Literatura i Kultura Popularna, 1994, t. 4, ss. 78‒81.
Por. szczególnie T. Z. Majkowski, W cieniu Białego Drzewa, Kraków 2013.
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czyć może wyłącznie w początkowych i końcowych fazach tego swoistego głuchego
telefonu. Zjawisko to ma również miejsce w przypadku wszystkich innych rodzajów
produkcji literackiej, nie musi być jednak tak łatwe do uchwycenia i opisania.
W niniejszym tekście chciałbym posłużyć się tylko jednym, ale reprezentatywnym, przykładem ponad półwiecznego fenomenu percepcji uniwersum Władcy
Pierścieni, Hobbita… i Silmarillionu J.R.R. Tolkiena w kulturze (również popularnej)5. Już na wstępie należy poczynić kilka uwag, wokół których zorganizowany
będzie niniejszy wywód. Paradoksalnie (1) to nie literatura (w postaci książki),
a świat wykreowany przez pisarza jest głównym przedmiotem kulturowego zainteresowania. Zarówno (2) literatura podmiotu jak i popularnonaukowa nadbudowa stanowią w większości przypadków jedynie leksykon zagadnień poddawanych
obróbce przez społeczność fanów. Z uwagi na wysoki stopień dywersyfikacji światopoglądowej tego środowiska (3) opracowania Tolkienowskiego uniwersum zorientowane są teleologicznie, często wokół znanych nam z różnych źródeł zamysłów autora, jednak w sposób często godzący w etykę użycia tekstu. Postępująca
intermedialność stawia (4) potrzebę refleksji nad ontologią tekstu (czy to literackiego, czy kultury), nad tym, gdzie, w jaki sposób i w jakiej postaci on funkcjonuje; (5) jak zostają opracowywane przez użytkowników-twórców kultury oraz nad
(6) wpływami i mechanizmami regulującymi intertekstualny sieciowy dyskurs.
Wszystkie te zjawiska nie są owocem czasów współczenych, jednak środowisko nowych mediów umożliwia ich niespotykany wcześniej rozrost, na czym
cierpi, ulega zafałszowaniu i marginalizacji literatura – tak, jak ją rozumiano do
czasów zwrotu postrukturalistycznego oraz rozwoju Internetu – jako efekt artystycznej aktywności finalizujący się w formie papierowego woluminu6.
2.
Uwaga pierwsza: w centrum zainteresowania współczesnej kultury staje konterfekt stekstualizowanych w dziele literackim wyobrażeń autora (wszystko to,
co można nazwać światem przedstawionym, sjużet). Zdecydowana większość
interpretacji operuje (spontanicznie i intuicyjnie) narzędziami i metodami fenomenologii, co w przypadku recepcji dzieł Tolkienowskich utrwalane jest przez
ekranizacje7, które (z uwagi na konieczność redukcji materiału fabularnego) sku5

6

7

Na fali niesłabnącego zainteresowania samą literaturą fantastyczną i fantasy zaobserwować
można wzrost liczby tytułów książek i portali popularnonaukowych, jak i tych, które aspirują do
rangi akademickich). Por. np.: oficjalnie wydawana twórczość fanów prozy J. K. Rowling – fan
fiction G. Normana Lipperta; portal https://creatiofantastica.wordpress.com
Fora internetowe: (polskojęzyczne) www.elendili.pl, forum.tolkien.com.pl i (anglojęzyczne)
www.thetolkienforum.com, www.tolkienforums.com oraz ciągła obecność Tolkienowskich wątków na takich wydarzeniach, jak na przykład tegoroczna edycja Festiwalu Fantastyki „Pyrkon”,
Poznań, 21–23 marca 2014. Opracowań książkowych nie przedstawiam w tym miejscu, ich analiza
nie jest celem niniejszego tekstu; z kilku najważniejszych korzystam w dalszej części artykułu.
Kolejne zwroty myśli humanistycznej i ich skutki w kontekście badań kulturowych omawia
Anna Burzyńska; por. A. Burzyńska, Kulturowy zwrot teorii, [w:] Kulturowa teoria literatury.
Główne pojęcia i problemy, red. M. P. Markowski, R. Nycz, Kraków 2012, s. 84 i nast.
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piają uwagę widza na oczywistościach, eksponują węzłowe, kluczowe, najciekawsze i najbardziej w i d o w i s k o w e 8, niekoniecznie najważniejsze pod względem
„modelowej” wykładni hermeneutycznej, elementy.
Uwagi druga i trzecia: w przypadku interpretacji silnie nacechowanych światopoglądowo teksty literackie oraz elementy biografii autora stanowią encyklopedyczną bazę środków obrazowania, które poddawane są arbitralnej selekcji i wtórnej obróbce. Zanika gest wartościowania oraz rozdzielenia informacji
samodzielnie uzyskanych w procesie analizy wyjściowego tekstu literackiego,
opracowań tegoż tekstu oraz literatury przedmiotu z dziedziny teorii literatury
i kultury oraz biografii autora, co jednak nie dziwi w przypadku interpretatorów
nie posiadających warsztatu filologicznego. Większość wypowiedzi o charakterze użycia, a co najważniejsze – te, które aspirują do statusu naukowej wykładni
hermeneutycznej, nacechowane są brakiem zaufania do opracowań z dziedziny
literaturo- religio- i kulturoznawstwa oraz/lub arbitralnością w ich doborze. Niekiedy nawet próbują deprecjonować i ośmieszać niektóre – jako próby wydumane, nie mające związku z rzeczywistością, a ponadto fundamentalnie sprzeczne
z zakładanym (i właśnie udowadnianym) światopoglądem autora analizowanego
(interpretowanego, używanego) dzieła.
Aby w pełni oddać obraz tego zjawiska przytaczam poniżej fragmenty reprezentatywnej według mnie wypowiedzi – wstępna teza stawiana przez jej autora jest następująca: „Władca Pierścieni jako sześcioksiąg jest dziełem nie tylko
chrześcijańskim, nie tylko katolickim, ale ultrakatolickim - to nie moja teza, ale
wynik wieloletnich badań tzw. tolkieniany (krytyki poświęconej JRRT)”9. Próbą
rozpoznania genologicznego autor usprawiedliwia dobór materiału, nadając jednocześnie wypowiedzi charakter egzegezy: „zacznijmy od gatunku: powieść symboliczna, w odróżnieniu od alegorycznej nie wprowadza jasnych, definitywnych
wzorców do których autor się odwołuje, ani też nie korzysta z wzorców postaci
autentycznych w sposób jednoznaczny i jasny. […] Stąd tak wiele opinii domorosłych literaturoznawców, którzy niestety nawet nie potrafią odróżnić powieści
alegorycznej od symbolicznej”. Kolejne zarzuty względem literaturoznawstwa
opierają się na niektórych stereotypizacjach środowiska akademickiego funkcjonujących powszechnie w polskiej kulturze: „Ludzie nawet po studiach literaturoznawczych nie potrafią odszyfrować WP z kilku powodów […] obecnie wielu
pseudo-naukowców próbuje ignorancko używać technik interpretacji nieprzystających do dzieł danego gatunku (tak jakby przykładać teorie feministyczne do
W Pustyni i w Puszczy i twierdzić że Saba to ukryta część żeńskiego, zdominowa8

9

Przede wszystkim filmy Petera Jacksona: trylogie: Władca Pierścieni, Nowa Zelandia, USA
2001–2003, Hobbit, Nowa Zelandia, USA 2012–2014; por. B. Silbey, Peter Jackson: A Film-maker's Journey, London 2006 oraz inne adaptacje.
Krąg szeroko rozumianych studiów wizualnych przeżywa w ostatnich latach gwałtowny rozwój
i być może dostarczy nowego, bardziej adekwatnego języka opisu przedstawionych procesów;
por. R Sendyka, Poetyki wizualności, [w:] Kulturowa teoria literatury 2. Poetyki, problematyki,
interpretacje, red. T. Walas, R. Nycz, Kraków 2012.
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nego pierwiastka żeńskiego - a ‘fachowcy’ wypisują jeszcze większe bzdury, choć
za ten pomysł pewnie na uniwerku dostałbym 5+”.
Uwaga czwarta: pseudonaukowy język narracji tworzonych przez fanów zwykle wystarcza do legitymizacji tak podanych rozpoznań i uznania ich za prawdziwe w takim środowisku. Tym samym rozmywa się w takich, nierzadko hipertekstowych, wypowiedziach status instancji, którą Umberto Eco chciałby nazywać
intentio operis10; w narratologicznym amalgamacie niemożliwe staje się wyznaczenie oraz zidentyfikowanie pochodzenia kolejnych intertekstów, które (z powodu
braku takiej świadomości, nieintencjonalnie lub w przypadku falsyfikacji) nie jest
przez autorów oznaczane. Uwaga piąta: takie chwyty i manipulacje stają się bardzo pomocne, kiedy tekst używany jest jako element sporu światopoglądowego,
kiedy ma służyć jako argument we wnioskowaniu na temat autora lub do poparcia
założonej wcześniej tezy. O popularności powstających lub przytaczanych w dyskusjach internetowych interpretacji (uwaga szósta) można stwierdzać wyłącznie
na podstawie liczby odsłon i treści komentarzy, liczba cytowań bardzo trudna
jest do ustalenia ze względu na czynniki wskazane wcześniej. Jedyne możliwe do
wskazania źródło zewnętrznej kontroli to administratorzy stron i forów internetowych, którzy mogą w różny sposób wpływać na obecność bądź kształt publikowanych wypowiedzi. Anonimowość autorów, komentatorów i moderatorów
takich narracji zmusza do refleksji nad zasadnością stosowania w analizie takiego
dyskursu kategorii intencji czytelnika. Próba śledzenia i ekstrakcji jednostkowych
wrażeń czytelniczych może okazać się równie trudnym zadaniem, jak wskazywanie efektów oddziaływania pojedynczych dzieł.

10

Ten i kolejne dwa cytaty pochodzą z tekstu pod tytułem: Tolkien - krótkie kompendium wiedzy dla
nie-dowierzających, [on-line:] http://www.fronda.pl/blogi/frontem-do-przodu/tolkien-krotkiekompendium-wiedzy-dla-nie-dowierzajacych,37052.html [15.07.2014]. Zachowuję oryginalnie
formatowanie tekstu i odnoszę się również do komentarzy zamieszczonych pod nim. Wiele innych, bardziej zachowawczych lub odmiennych światopoglądowo wypowiedzi odnoszących się
do uniwersum J. R. R. Tolkiena można znaleźć między innymi pod adresami forów internetowych przytaczanych wyżej.
Szaleństwem byłoby podważanie zasadności czytania twórczości Tolkiena przez pryzmat teologii chrześcijańskiej – projekt ten reprezentowany jest przez wypowiedzi (listy) samego pisarza
oraz znaczny już dziś korpus (głównie anglojęzycznych) dzieł, m.in.: P. Gulisano, Tolkien. Mii
i łaska, tłum. A. Kuciak, Poznań 2002; M. Coren, Tolkien. Człowiek, który stworzył Władcę Pierścieni, tłum. A Sylwanowicz, Poznań 2002; teksty zawarte w wydawnictwie Tolkien. Księga pamiątkowa. Studia o spuściźnie literackiej, red. J. Pearce, tłum. J. Kokot, Poznań 2003 oraz szeroki
korpus tekstów nietłumaczonych, szczególnie P. H. Kocher, Master of Middle-earth: The Fiction
of J. R. R. Tolkiem, Boston 1972.
Równie daleko mi również do przenoszenia tego sporu na grunt światopoglądu, choć każda
interpretacja do niego de facto prowadzi. Celem niniejszego tekstu jest jedynie analiza przytoczonego dyskursu, określenie warunków jego występowania oraz próba określenia jego wpływu
na kulturę i badania literackie.
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3.
Takie funkcjonowanie przejawów produkcji literackiej (bądź szerzej: kulturowej) wymaga oczywiście redefinicji pojęcia kultury. Ryszard Nycz proponuje
powrót do pierwotnego, czasownikowego rozumienia kultury11, kładąc nacisk na
duratywność, zdarzeniowość i niefinalizowanie się współczesnych aktywności kulturowych w zamkniętych, autonomicznych dziełach. Czasownikowe rozumienie –
jak referuje dalej Nycz – opierałoby się na trzech aspektach: (1) odejściu od autonomicznych dyscyplin parcelujących rzeczywistość oraz skupieniu się na elementach
ich kontaktu z rzeczywistością zewnętrzną, (2) przekształceniu pojęć opisowych
w operacyjne, które już nie reprezentują, ale profilują lub nawet współkonstruują cechy przedmiotu badań, proponując pewien język opisu (3) dynamicznego
już, a nie statycznego przedmiotu, o którym traktują. W najnowszych kierunkach
badań nad kulturą (a więc i literaturą) oraz jej percepcją ponownie popularność
zyskuje – na co wskazuje Nycz – Bachtinowska kategoria egzotopii, niewspółobecności podmiotu i przedmiotu w relacji, która nie jest już asymetryczna, nie deprecjonuje podmiotu poznającego. Dowartościowanie (a w takich przypadkach absolutna nawet władza) podmiotu poznającego leży u podstaw tak skrajnego, jak ten
właśnie przytoczony, nadużycia tekstu literackiego, znajdującego się często poza
sferą kontroli i wpływu zawodowych literaturo- i kulturo- znawców.
Neopragmatyczne nurty badań literackich12, kulturowe uwarunkowania odbioru tekstu oraz kontekst decydujący o tym, co za literaturę może być uznane
prowadzą do sytuacji, w której śmierć nieinwariantnego czytelnika należałoby
okupić narodzinami instancji intentio populis, a postulatywną intencję dzieła raczej uznać za zbiór czynników determinujący zawartość bezdennego rezerwuaru
sensus communis. „Dziedzina kultury nie ma wewnętrznego terytorium”, a „życie kulturalnego aktu w istocie dokonuje się na granicach” – w tym tkwi powaga
i znaczenie tego aktu, odsunięty od granic traci grunt, staje się pusty, arogancki,
degeneruje się i umiera13.
Kolejne zwroty w humanistyce i metodologii badań nad kulturą – od językowego, przez poststrukturalistyczny, po kulturowy, afektywny i postulat czasownikowego rozumienia kultury wydają się wokół tych granic oscylować i wypełniać
sfery nieciągłości pomiędzy kolejnymi jej centrami. Charakter tych prac koncentruje się na diagnozie zjawisk kulturowych związanych z nowoczesnością, próbą
uchwycenia zmian, jakie dokonały się głównie w ostatnim półwieczu, a na których owoce jesteśmy skazani dzisiaj oraz próbą znalezienia adekwatnego języka
ich opisu. Literatura więc, jako zjawisko, którego podstawowym tworzywem jest
polifonia kodu językowego, uzyskać musi szczególny w takiej refleksji status.
11
12
13

Wokół kategorii intencji i innych spornych postulatów dotyczących interpretacji oscylują wypowiedzi w książce Interpretacja i nadinterpretacja, red. S. Collini, tłum. T. Biedroń, Kraków 2008.
Wykład pt. Kultura jako czasownik z 11 V 2014 w ramach Copernicus Festival 2014, PWST
w Krakowie, [on‑line:] http://youtu.be/PpiAuOxWfzg, [15.07.2014].
Por. szczególnie R. Rorty, Konsekwencje pragmatyzmu, tłum. C. Karkowski, Warszawa 1998.
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Wiedza polega zatem na odniesieniu języka do języka. Na rekonstrukcji jednolitej
płaszczyzny słów i rzeczy. Na dopuszczaniu wszystkiego do głosu. To znaczy na prowokowaniu narodzin nad całością znamion wtórnego dyskursu komentarza. Istotą
wiedzy nie jest ani wiedzieć, ani dowodzić, ale interpretować14.

4.
Tymczasem opus magnum Tolkiena mogłoby być epicką narracją o (również
historycznym) statusie aktu interpretacji właśnie, a relacja pomiędzy Sauronem,
Jedynym Pierścieniem i Gollumem znajdowałyby przełożenie na kategorie Eco.
Pierścień (dzieło) zostaje wykuty w ogniu Orodruiny po to, aby zawładnąć
pozostałymi dziewiętnastoma i zapewnić absolutne panowanie Sauronowi (autorowi). Ekspansywny J e d y n y S e n s zostaje więc obdarzony wolą i możnością wpłynięcia na pozostałe, a one z kolei otrzymują w akcie kreacji jedno tylko
zadanie – podporządkowanie posiadacza woli J e d y n e g o . Zarysowana wyżej,
oczywiście utopijna, wizja dzieła-instrumentu stworzonego przez jednego autora
i użytego tylko w jeden określony sposób, w jednym określonym celu nie zostaje w powieści zrealizowana. W bitwie u stóp Góry Przeznaczenia Isildur odcina
Pierścień z dłoni Saurona, a wydarzenie to wyznacza koniec Drugiej Ery Śródziemia, koniec nienaruszalnego związku dzieła i autora, który musi odsunąć się
w cień. Trzecia Era to okres sporu o sens i walki o zawładnięcie dziełem, z którym
obsesyjnie i nieskutecznie mierzą się kolejni interpretatorzy.
Przez lata wiedza o pierścieniu żyje tylko w kronikach i wspomnieniach, ale
zostaje on w końcu wydobyty z dna Anduiny, dzieło zaczyna pasożytować na słabym czytelniku, w końcu ten zostaje całkowicie nim owładnięty, ale odizolowani
od świata w jaskiniach Gór Mglistych interpretator i tekst skazani są tylko na siebie. Wydaje się, że oczyszczony z błota, wygrany od Golluma i w końcu wydobyty
przez Bilba na świat skarb zacznie przemawiać sam, wybierać sobie właściciela
i w końcu wróci do autora, ale nic podobnego w powieści również miejsca nie ma.
Do walki o Jedyny Pierścień stają niemal wszystkie ludy i stworzenia uniwersum,
ale jego władzy – co symptomatyczne – opierają się jedynie przedstawiciele rasy
chyba najmniej dotychczas zaangażowanej, ale jednej z najważniejszych w geopolitycznych stosunkach tamtego świata – Hobbitowie nie są uczonymi, magami ani
wojownikami, a mimo to rozstrzygają o losach całego Śródziemia.
Wojna o Pierścień to spór o wizję świata, ostateczne starcie dwóch biegunowo
odległych żywiołów. Jedna strona chce zdobyć i użyć przedmiot pożądania, jakim
jest Pierścień – druga pragnie koniecznie temu zapobiec. Jedynym sposobem na
uratowanie wolności jest zniszczenie klejnotu – tak, aby nikt nie mógł go posiąść,
albo żeby to on nie mógł nikim zawładnąć. Zachowanie wolności interpretacji
musiało zostać okupione zniszczeniem J e d y n e g o S e n s u . Ów sens był jednostkowy, ponieważ pochodził od pojedynczego autora – taka instancja również
14

L. Witkowski, Uniwersalizm pogranicza: o semiotyce kultury Michała Bachtina w kontekście edukacji, Toruń 2000, s. 99.
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musiała zostać zniesiona. Sauron umiera wraz ze zniszczeniem jego dzieła, Elfowie wraz z Gandalfem, Frodem i Bilbem opuszczają Śródziemie, Saruman ginie,
Hobbitowie wracają do Shire, Aragorn poślubia Arwenę – świat jest bezpieczny.
W momencie, w którym nie istnieje już Jedyny Pierścień, uśmiercony został autor, nie żyją ci, których klejnot najbardziej opętał, powiernik i Wiedzący również
zniknęli z horyzontu, powieść musi się zakończyć. Musi, gdyż zakończyła się wojna o postrzeganie świata, nie można już użyć Pierścienia do złych celów, ponieważ
został on zniszczony – nie istnieje już więc zła (właściwa) interpretacja, ale tym
samym nie może istnieć interpretacja dobra (niewłaściwa).
Spostrzegawczy czytelnik zauważy w pierwszych i ostatnich akapitach powieści pewien odautorski sygnał, informację, która wskazuje na to, że Hobbit oraz
Władca Pierścieni oparte są na fragmentach Czerwonej Księgi Marchii Zachodniej,
ta z kolei jest relacją spisaną „tak, jak te sprawy przedstawiły się oczom hobbitów;
według pamiętników Bilba i Froda z Shire’u, uzupełnionych relacjami przyjaciół
i nauką Mędrców”15, a więc interpretacją fikcjonalnej interpretacji fikcyjnych wydarzeń. Dopiero śmierć Autora i zniszczenie Dzieła pozwalają na interpretację, na
swobodne prze-pisanie sensów, ponieważ nie istnieje już instancja mogąca kontrolować ów wtórny dyskurs, ich pierwotny porządek nie ma już – również na
gruncie semiologii – znaczenia. Tekst wyzwala się z okowów, a osobie Czytelnika
inkarnuje się Autor.
5.
Skoro „teoria nie może być zawsze spóźniona wobec tego, co aktualne i żywotne”16, należy w tym momencie wrócić do kultury, jej definicji i ich dzisiejszej
rewizji17, przyjmując za Ryszardem Nyczem wstępne założenie, że k u l t u r ą będzie autonomiczna sfera ludzkiego bytu odrębna ontologicznie od sfery naturalnej, a odrębność ta – według dominujących w drugiej połowie XX wieku definicji
– polegałaby na wytworzeniu stabilnego systemu referencji i kontroli. Kluczowe
więc według Nycza okazałyby się stanowiska takich badaczy, jak: Talcott Parsons,
według którego kultura jest tym, co jest przekazywane, wyuczone i podzielane
w określonym środowisku, a więc stanowi produkt i determinantę systemów społecznej komunikacji; Claude Lévi-Strauss, który uważał kulturę za zbiór elementów porządkujących struktury ludzkiej egzystencji; w końcu Clifford Geertz, dla
którego kultura to system znaczeń i symboli, w którego terminach jednostki definiują świat, wyrażają uczucia i dokonują sądów. Takie myślenie o aktywnościach
kulturowych jest jednak dzisiaj głęboko rewidowane ze względu na konieczność
uchwycenia w owym systemie zjawiska zmiany kulturowej, aktualnych praktyk
i działań. Współcześnie należałoby jednak wrócić do myśli Georga Simmela i za
15
16
17

M. Foucault, Słowa i rzeczy, tłum. T. Komendant, t. 1, Gdańsk 2000, ss. 67–68.
J. R. R. Tolkien, Powrót Króla, tłum. M. Skibniewska, Warszawa 1990, s. 393.
Por. A. Burzyńska, Kulturowy zwrot teorii, [w:] Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. M. P. Markowski, R. Nycz, Kraków 2012, s. 80 i nast.
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kulturę uznać raczej k u l t y w a c j ę , a więc wszelkie działania na tym, co istniało
wcześniej w stanie niekultywowanym18.
Proces powstawania, recepcji i (re)interpretacji dzieł literackich, jak każda inna
aktywność kulturowa, nie finalizowałby się więc w pojedynczym i zamkniętym dziele, a raczej nosił znamiona współczesnych sylw19 – między innymi z powodu fragmentaryczności, skomplikowanych relacji intertekstualnych i związanych z nimi
zakłóceniami klasycznej relacji nadawczo-odbiorczej. Teksty pierwotne, w naszym
przypadku Władca Pierścieni właśnie i jego profesjonalne opracowania, nie stanowią już uprzywilejowanej, nadrzędnej i absolutnej instancji kontrolującej wtórny
dyskurs interpretacji i obróbki kulturowej. Wszystkie te wypowiedzi coraz częściej
funkcjonują na prawach równych z konstruowanymi na ich podstawie narracjami –
jako składniki globalnego systemu znaczeń, w którym jesteśmy zawieszeni20.
Aparat pojęciowy, służący opisowi kultury, a więc i literatury w XXI wieku,
tworzony jest nieodmiennie w oparciu o diagnozę modernizmu (lub szerzej: nowoczesności) oraz w opozycji do niego. Jeden z najnowszych pomysłów opisu
dwudziestowiecznej kultury, nauki i religii autorstwa Michała Pawła Markowskiego, opiera się na kategoriach nowoczesnego eskapizmu – programowej ucieczki
od egzystencji oraz wykluczających się a b s t r a k c j i i e m p a t i i 21. Abstrakcja
polegać miała na odsunięciu się podmiotu od otaczającego świata, empatia natomiast opierałaby się na zadomowieniu podmiotu (badacza, artysty) w świecie i szukaniu przejścia lub ciągłości między jego pozycją i rzeczywistością. Ta
pierwsza związana jest ze sztuką abstrakcyjną (uprawianą w momentach, kiedy
człowiek lękał się zewnętrza), ta druga mimetyczną (kiedy artysta był w stanie
bezpiecznie przedstawiać). Podążając dalej za myślą Markowskiego – chodzi więc
o nowoczesny paradygmat, który ustabilizowawszy się, w pierwszych dwóch dekadach XX wieku w wielu dziedzinach (do którego twórczość J. R. R. Tolkiena
musi należeć), a w którego granicach nadal się poruszamy, wybierający biegun
abstrakcji kosztem empatii oraz przedkładający czystość metody naukowej nad
egzystencjalne uwikłania. Paradygmat, który uznaje za zbędne wszelkie formy
hybrydyzacji ludzkiego doświadczenia, ową „wściekłość materii”22 dziś bardziej
niż kiedykolwiek kłopotliwie obecną w różnych dyskursach, a z którą wreszcie
należałoby się na dobre zaprzyjaźnić, bo nic innego tak naprawdę nie mamy.

18

19
20
21
22

Aby nie mnożyć niepotrzebnie pozycji bibliograficznych odwołuję się do przykładów i komentarza Ryszarda Nycza; wykład Kultura..., szersze konteksty znajdują się przede wszystkim w tomie Kulturowa teoria literatury 2…, ss. 8 i nast.
Por. G. Simmel, Filozofia kultury. Wybór esejów, tłum. W. Kunicki, Kraków 2007.
Por. R. Nycz, Sylwy współczesne. Problem konstrukcji tekstu, Warszawa 1984.
Por. C. Geertz, The Interpretation of Cultures: Selected Essays, New York 1973, ss. 5 i nast.
Wykład pt.: Dlaczego humanistyka nie jest nauką z 11 V 2014 w ramach Copernicus Festival
2014, PWST w Krakowie, [on-line:] http://youtu.be/DyJwwB7L6LQ [15.07.2014]; por. W. Worringer, Abstraktion und Einfühlung, München 1921.
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6.
Takie, z gruntu antropologiczne, spojrzenie na zagadnienia interpretacji nie
usprawiedliwia godzących w etykę narracji, próbuje jedynie wyjaśnić źródło
ich coraz częstszej obecności i coraz szerszego wpływu. Pozornie instrumentalne traktowanie różnych dyskursów należałoby być może tłumaczyć niezgodą na
parcelację współczesnej akademii, zwrot ku egzystencji – praktykowaniem nieunaukowionej humanistyki, badania intermedialne – zorientowaniem na ontologię aktualności23; za zmieniającą się literaturą, którą być może również trzeba już
rozumieć czasownikowo, musi podążać jej – „żyjąca po śmierci” – teoria.
Wszelkie zaangażowane interpretacje należałoby więc uznać za egzystencjalną
negocjację podmiotu ze światem i z sobą samym, za chaotyczną i dynamiczną, ale
też jednostkową i efemeryczną, osobistą, a nierzadko intymną relację podmiotu
z tekstem, której nowoczesny, abstrakcyjny, esencjalistyczny paradygmat próbował nas pozbawić, a w której odżywa, oddzielany od nas barierą obiektywności
i czystej metody, nieodłącznie uwikłany przecież w kategorie aksjologii, tekst.
Klęska człowieka ze wsi i klęska każdego interpretatora nie polega ostatecznie na
tym, że nie podejmują decyzji o wejściu do prawa, ale na tym, że nie wiedzą, iż stoją
w obliczu poważnego problemu, którego nie można rozwiązać raz na zawsze, lecz
trzeba się z nim mierzyć za każdym razem, gdy zaczynamy interpretować literaturę,
za każdym razem, gdy wkraczamy w obszar humanistyki, za każdym razem, gdy
upolityczniamy naszą wrażliwość24.

Abstract
The Lord of the Rings and interpretation in verbal understanding of culture
The author, coming from analytical reflection about fan’s interpretation of
J.R.R. Tolkien’s major works, tries to describe how an act of interpretation functions in non-academic communities in order to make a further revision of the
definitions of culture and interpretation. Discourse analysis and anthropological reflection from the latest works on humanities, literary and culture theory of
M.P. Markowski and R. Nycz bring the major thesis of this text – literature should
be understood as a chain of activities and the act of interpretation is an existential
negotiation between the subject and external reality.

23
24

Wüten der Materie, por. H. von Hofmannsthal, Buch der Freunde, Leipzig 1922, s. 72.
M. Kwiek, „Znak historii” (Lyotard, Rorty, Foucault), [w:] idem, Rorty i Lyotard. W labiryntach
postmoderny, Poznań 1994, ss. 168 i nast.
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Literatura grenlandzka
jako literatura przekraczania granic
narodowych i tożsamościowych

Tematy związane z Grenlandią – byłą duńską kolonią, a obecnie terytorium autonomicznym w ramach Duńskiej Wspólnoty – zwłaszcza dotyczące literatury tego
kraju, posiadają peryferyjne umiejscowienie na polskiej mapie mentalnej1. Celem
niniejszego artykułu jest zaprezentowanie czołowych przedstawicieli historii literatury grenlandzkiej wraz z próbą interpretacji ich twórczości z wykorzystaniem
narzędzi dostarczonych przez krytykę postkolonialną.
Podstawą dla dalszych rozważań jest założenie, że następstwem prawie trzystu
lat duńskiej dominacji nad największą wyspą świata był nie tylko asymetryczny
układ sił w obustronnych relacjach między kolonizatorem a skolonizowanym, ale
także liczne spotkania kulturowe i będąca ich konsekwencją wymiana myśli i idei.
Duńska badaczka postkolonialna, Kirsten Thisted, twierdzi, że historię Grenlandii można interpretować jako serię przesunięć, w wyniku której Grenlandczycy,
w procesie głębokiej zmiany, przyswoili sobie nowe i obce elementy, na nowo dokonując autointerpretacji. Thisted nazywa ten proces „przekładem kulturowym”
[ang. cultural translation], odnosząc się do myśli teoretyków postkolonialnych takich jak Stuart Hall, Homi K. Bhabha czy Robert J.C. Young.
Przekład kulturowy polega na przemieszczeniu form kulturowych do nowych
kontekstów i reżimów politycznych – przekładowi podlegają nie tylko wiedza,
idee czy pogląd na świat, ale także ludzie oraz ich tożsamości2. „Proces głębo1
2

M. P. Markowski, Polityka wrażliwości, Kraków 2013, s. 426.
O marginalności tematu świadczy skromna liczba publikacji i przekładów najnowszej literatury
na temat Grenlandii i jej mieszkańców dostępnych na rynku polskim oraz zupełny brak przekładów literatury pięknej i faktu bezpośrednio z języka grenlandzkiego. Osoba pragnąca zgłębić
wiedzę dotyczącą kultury współczesnej Grenlandii częstokroć odsyłana jest do polskojęzycznych
publikacji z lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, a nawet literatury, która ukazała się jeszcze
w czasach przedwojennych. Tematyka polarna zaczyna jednak coraz częściej być przedmiotem
zainteresowania środków masowego przekazu. Jest to następstwem wzmożonej rywalizacji krajów
posiadających terytoria arktyczne o prawo do bieguna północnego, a także ważnej roli Grenlandii
w kontekście globalnego ocieplenia. Równolegle z tą tendencją następuje wzrost zainteresowania
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kiej zmiany”, o którym mówi Thisted, polegający na przyswajaniu sobie przez
Grenlandczyków nowych elementów kulturowych, obrazuje myśl wspomnianego wcześniej Homiego Bhabhy na temat zjawiska hybrydowości, które określa on
jako „trzecią przestrzeń”, czyli niekończący się proces powstawania kultur – zawsze wymieszanych ze sobą i zanieczyszczonych, nigdy „czystych”, statycznych
i po prostu istniejących3. Według Bhabhy zmiany kulturowe są wynikiem procesów zachodzących w przestrzeniach liminalnych między ustalonymi społecznie
sensami kulturowymi. Owe „miejsca kultury” rozumieć można jako konkretne
miejsca postkolonialne, ale należy je równocześnie postrzegać jako nieustanny
ruch w procesach tożsamościowych4. Postkolonialne podejście Bhabhy pociągnęło za sobą bardziej ogólną zmianę w postrzeganiu tożsamości będących wynikiem spotkań kulturowych, gdzie dawna stygmatyzacja została określona jako
„niesprawiedliwy produkt etnocentryzmu” i zastąpiona afirmacją5.
Obierając za punkt wyjścia rozważania cytowanych powyżej badaczy, niniejsza refleksja skupia się na kwestii hybrydowości, czyli rodzaju zanieczyszczenia
i niejednoznaczności tekstów literackich, będącego nieuchronną konsekwencją
spotkania kulturowego kolonizatora ze skolonizowanym6. Jej celem jest próba
wykazania umiejscowienia literatury grenlandzkiej na pograniczu między utwierdzonymi przez dawny dyskurs kolonialny Innym i Toż-Samym7 oraz zbadania
sposobu, w jaki grenlandzcy autorzy dokonują kulturowego przekładu własnej
tożsamości, zachodzącego między tym, co grenlandzkie i duńskie.
Literatura grenlandzka
Kirsten Thisted zwraca uwagę na dwa pojęcia funkcjonujące w duńskiej historii literatury: „literatura o Grenlandii” [duń. grønlandslitteratur] i „literatura grenlandzką”
[duń. grønlandsk litteratur]8. Pierwsze z nich odnosi się do długiej tradycji duńskiego
pisarstwa obejmującego zarówno beletrystykę, jak i literaturę faktu. Pojęcie drugie natomiast oznacza literaturę tworzoną przez autorów z Grenlandii – zarówno w języku
grenlandzkim, jak i duńskim. W niniejszym artykule uwaga w pierwszej kolejno-

3

4
5
6
7
8

Arktyką wśród środowisk naukowych z dziedziny politologii i stosunków międzynarodowych,
o czym świadczą coraz liczniejsze publikacje i rozprawy naukowe oraz organizowane konferencje
naukowe. Oczekiwać zatem można, że tylko kwestią czasu będzie szybki wzrost zainteresowania
tematyką arktyczną (w tym także grenlandzką) wśród badaczy literatury.
K. Thisted, Discourses of Indigeneity. Branding Greenland In The Age Of Self-Government And
Climate Change, Farnham, Burlington 2013, s. 251. Autorką wszystkich tłumaczeń opracowań
naukowych oraz literatury grenlandzkiej (z duńskich przekładów) jest A. Lubowicka.
D. Huddart, Homi K. Bhabha, London and New York 2006, s. 126.
Ibidem, s. 7.
D. Brydon, H. Tiffin, Decolonising Fictions, Sydney 1993, s. 132.
H. Bhabha, Miejsca kultury, Kraków 2010, s. 109.
Pojęcie „Innego” rozumiane jest jako wszystko, co inne wobec cech, za pomocą których kolonizatorskie narody definiują własne rozumienie nadrzędności i normalności. Por. E. Boehmer,
Colonial & Postcolonial Literature, Oxford & New York 1995, s. 21.

– 94 –

Literatura na granicach

ści poświęcona zostanie temu drugiemu zjawisku, następnie pierwszemu z nich, by
w końcowej refleksji nad tematem dokonać próby problematyzacji obu pojęć, coraz
bardziej tracących kontury w świecie niestałych granic i zmiennych tożsamości.
Grenlandczycy posiadają długie tradycje literackie, które przez wiele wieków
dotyczyły wyłącznie przekazu ustnego – dawnych podań, mitów, legend, bajek
i opowieści. Literatura pisana przybyła do Grenlandii wraz z misją luterańską:
syn „apostoła Grenlandii” Hansa Egede, Poul (1708‒1789) w 1750 r. wydał pierwszy słownik języka grenlandzkiego, w 1760 r. pierwszą gramatykę, zaś grenlandzka pisownia została usystematyzowana w 1851 r. przez Samuela Kleinschmidta
(1814‒1886), potomka niemieckiego misjonarza hernhuckiego.
Skutkiem działań misjonarzy luterańskich, mających na celu umożliwienie
Grenlandczykom czytania Pisma Świętego w ich własnym języku, już na początku
XIX wieku w Grenlandii Zachodniej całkowicie zniknął analfabetyzm. Pierwszymi tekstami, jakie powstawały w języku grenlandzkim, były listy, artykuły prasowe, opowiadania, które m.in. ukazywały się w redagowanej i drukowanej przez
Grenlandczyków od 1861 roku gazecie Atuagagdliutit. Od roku 1820 mieszkańcy
brali aktywny udział w pierwszych szeroko zakrojonych inicjatywach spisywania
dawnego folkloru słownego; w drugiej połowie XIX wieku ważną dziedziną literatury była także twórczość psalmiczna, która odegrała istotną rolę w budowaniu
grenlandzkiej tożsamości.
Wraz z początkiem XX wieku i debatą, jaka rozgorzała zarówno w Danii, jak
i na Grenlandii na temat przyszłości duńskiej kolonii, pojawiła się gwałtowna
potrzeba znalezienia nowego, innego niż dotychczas, wyrazu literackiego. Młode
pokolenie grenlandzkich autorów przejęło europejskie gatunki powieści, noweli
i dramatu, za których pośrednictwem podejmowano tematykę aktualnych problemów społecznych. Wzorem innych krajów skandynawskich można zatem mówić
o grenlandzkim „przełomie nowoczesnym” w literaturze9.
Grenlandzka tożsamość w przekładzie kulturowym
nowoczesnej literatury grenlandzkiej
Znamiennym jest fakt, że pierwsze grenlandzkie powieści – Sinnattugaq
(Sen, 1914) Mathiasa Storcha (1883‒1957) oraz Ukiut 300-ngornerat (Trzysta lat
później, 1931) Augo Lynge (1899‒1959) były utworami stanowiącymi projekcję na
temat przyszłości, w których receptą na wyrównanie szans między Grenlandczykami a Duńczykami był jak najszybszy postęp i w jego konsekwencji wymieszanie
obu kultur. Grenlandczycy nie pozostawali zatem w żadnym razie bierni wobec
duńskiej dyskursywizacji grenlandzkiej tożsamości i historii, ale za pomocą literatury aktywnie usiłowali wpłynąć na przypisaną im rolę mniejszości we własnym
kraju. Jako potomkowie nieustannych spotkań kulturowych, które miały miejsce
na Grenlandii na przestrzeni wieków, proponowali model rozumienia tożsamości
9

K. Thisted, Hvem går qivittoq? Kampen om et litterært symbol eller relationen Danmark – Grønland i postkolonial belysning, „Tidschrift voor Scandinavistiek”, 2004, Vol 25, nr 2, s. 134.
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grenlandzkiej, w którym nie zostaje ona przeciwstawiona duńskości, ale – wręcz
przeciwnie – czerpie z obu tradycji i kultur.
Postawa afirmacji w stosunku do hybrydowości widoczna jest także w twórczości poetyckiej pierwszych dekad XX wieku dwóch czołowych liryków grenlandzkich – Henrika Lunda (1875–1948) oraz Jonathana Petersena (1881–1961). Wiersz
Lunda zatytułowany Nunarput utoqqarsuanngoravit (Kraju nasz, stałeś się stary,
1912), obecnie będący grenlandzkim hymnem narodowym, z jednej strony utrwala grenlandzką tożsamość, z drugiej – wzywa rodaków do odnowy tego, co stare
z wykorzystaniem nowych idei spoza Grenlandii, bowiem tylko w ten sposób może
dokonać się postęp10. Nieco innym podejściem do kwestii narodowości i wpływów
z zewnątrz charakteryzuje się twórczość Jonathana Petersena. Według poety grenlandzcy łowcy muszą zachować swój tradycyjny styl życia bez obcych wpływów,
których nie należy jednak zupełnie odrzucać, bowiem powinna je wykorzystać z pożytkiem dla przyszłych pokoleń grupa wykształconych Grenlandczyków. Petersen
podkreśla wyraźnie, że nie ma mowy o biernym naśladowaniu obcych wpływów:
To, co nowe, przyjmujemy dobrze,
Wychodząc od zwyczajów naszych przodków11.

Podejście Jonathana Petersena stało się dominujące zwłaszcza w późniejszych
dziesięcioleciach, kiedy w wyniku intensywnej modernizacji i danizacji wielu
mieszkańców Grenlandii stało się biernymi obserwatorami zmian odbywających
się bez ich własnego udziału. W sferze duchowej nastąpił powrót do korzeni,
wyrażający się odkrywaniem na nowo przedchrześcijańskich tradycji inuickich
w połączeniu z coraz dobitniej artykułowanym niezadowoleniem z duńskiej
władzy politycznej. Duńska badaczka literatury grenlandzkiej, Karen Langgård
zauważa, że powieści te cechował romantyzm narodowy, ale bez nacjonalistycznych tonów – wobec niezrozumiałych procesów modernizacyjnych wielu Grenlandczyków „chwytało się kurczowo” dawnej grenlandzkiej tożsamości12. Zwrot
ten jednak można również interpretować jako przykład uprawianej przez Grenlandczyków postkolonialnej mimikry, świadczącym o umiejętnym wykorzystaniu
do własnych celów wzorców dostarczonych przez dawnego kolonizatora. Wykorzystując tradycje XIX-wiecznego duńskiego dyskursu krytyki cywilizacji, polegającego na gloryfikacji dumnych łowców żyjących zgodnie z rytmem przyrody
z dala od szkodliwego wpływu zachodniej cywilizacji, twórcy tacy jak Otto Rosing
(1896‒1965), Frederik Nielsen (1905‒1991), Ole Brandt (1918‒1991) kwestionowali zasadność działań współczesnej duńskiej administracji, wykazującej się bra10

11
12

Pojęciem „przełomu nowoczesnego/modernistycznego” [duń. det moderne gennembrud] w literaturach skandynawskich określa się lata 1870‒1890 w związku z pojawieniem się prądów
pozytywistycznych i naturalistycznych. Zaangażowanie społeczne i polityczne grenlandzkiej
literatury pięknej miało miejsce trzy dekady później, na początku XX wieku.
Chr. Berthelsen, Grønlandsk litteratur. En kommenteret antologi, København 1983, s. 65.
Ibidem, s. 79.
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kiem poszanowania i zrozumienia lokalnych tradycji. Równocześnie stanowiło
to propozycję alternatywnego podejścia do przeprowadzania zmian, które w dalszym ciągu uważane były za nieuniknione, co stwierdza Otto Rosing w przedmowie do powieści Taseralik (Taseralik, 1955):
Mam nadzieję, że ta książeczka nie tylko będzie służyła rozrywce, ale także objaśni
młodszemu pokoleniu ważność tego, by poważać przodków. Kroczmy do przodu,
nie naruszając połączenia z tym, co minęło; dopiero kiedy zrozumiemy naszą narodową specyfikę i wyciągniemy z niej korzyści, będziemy mogli na właściwym fundamencie wyjść przyszłości naprzeciw13.

Lata siedemdziesiąte w literaturze grenlandzkiej, w przeważającym stopniu zaangażowanej w polityczną walkę o autonomię, przyniosły przede wszystkim rozkwit liryki,
w której dominował ton nostalgii za przeszłością bądź otwarta krytyka nierówności
społecznych jako wynik decyzji politycznych odgórnie narzucanych przez Duńczyków.
Wśród nielicznych prozatorskich utworów grenlandzkich z lat siedemdziesiątych, podejmujących problematykę duńsko-grenlandzkich relacji we współczesnej
perspektywie, należy wymienić powieść Seqajuk (Seqajuk, 1979) Hansa Anthona
Lynge (ur. 1945). Główna tematyka utworu oscyluje wokół odczuwanej przez Grenlandczyków pustki i związanego z nią problemu samobójstw wśród młodych ludzi.
Bohaterem powieści nie jest jednak charakterystyczny dla literatury grenlandzkiej
poprzednich dekad silny, zwycięski mężczyzna, lecz tytułowy metaforyczny „kiepski łowca” o imieniu Juuna. Upatruje on przyczyny słabości grenlandzkiego społeczeństwa w rozwarstwieniu spowodowanym nierównym traktowaniem obywateli ze
względu na kryteria językowe. Dla Juuny Grenlandczykami są zatem także ci, którzy
jak on sam po odbytej w Danii edukacji, czują się wyobcowani we własnej ojczyźnie.
Powieściowy bohater nie żałuje ukończenia studiów, ale decyduje się na to, aby
zamieszkać na grenlandzkiej prowincji po to, by nabyte przez niego umiejętności
służyły miejscowej ludności, wśród której pragnie odtworzyć utracone więzi społeczne. Przyczyna wykorzenienia młodych Grenlandczyków zostaje zdiagnozowana jako narzucanie im duńskiego modelu edukacji, zakładającego konieczność
porzucenia własnego języka i wyjazdu z kraju z dala od bliskich i rodzimej kultury.
Według Lynge receptą na przetrwanie jest zaprzestanie usiłowań uczynienia
z Grenlandczyków „północnych Duńczyków” [duń. norddanskere], jak nazywano
w Danii Grenlandczyków do czasu uzyskania przez Grenlandię autonomii. Pomimo silnie nacjonalistycznej wymowy utworu Lynge nie wypowiada się jednoznacznie przeciwko modernizacji i wpływom duńskim jako takim, uważa jednak,
że warunkiem koniecznym do tego, by zakończyły się powodzeniem, jest aktywne uczestnictwo Grenlandczyków14. W duchu Jonathana Petersena twierdzi, że
przyszłość narodu i jego rozwój możliwe są wyłącznie z wykorzystaniem wiedzy
starszych pokoleń i poszanowaniem lokalnych tradycji.
13
14

K. Langgård, Nationalromantik i den grønlandske skønlitteratur, København 2010, s. 86.
O. Rosing, Taseralik. En roman hvis begivenheder udspiller sig omkring 1845‒50, Nuuk 2005, s. 5.
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Uzyskanie przez Grenlandię autonomii w 1979 roku i stopniowe odchodzenie od politycznego radykalizmu przyniosło literaturze grenlandzkiej w latach
osiemdziesiątych początkowe wyczerpanie, po którym pojawiła się niespotykana wcześniej różnorodność twórców i ich literackiego wyrazu. Coraz silniejsza
indywidualizacja życia zaowocowała skupieniem się na tematyce życia uczuciowego jednostki, wzięcia odpowiedzialności za własną egzystencję czy wreszcie
kwestiach tożsamościowych związanych z napięciem między tradycją i nowoczesnością. Literaturę grenlandzką do mniej więcej roku 2000 można zdefiniować
jako literaturę pisaną w języku grenlandzkim, o tematyce zrozumiałej przede
wszystkim dla Grenlandczyków, jednakże w ostatniej dekadzie tradycyjny do tej
pory podział między wspomnianą wcześniej „literaturą o Grenlandii” i „literaturą
grenlandzką” staje się coraz bardziej problematyczny. Dzieje się tak nie tylko dlatego, że urodzeni w Grenlandii autorzy coraz częściej wybierają język duński jako
środek wyrazu artystycznego, ale także starsi, uznani autorzy jak Ole Korneliussen (ur. 1947) odżegnują się od potrzeby definiowania własnej skomplikowanej
tożsamości przez odwoływanie się do przynależności narodowej:
Czy człowiek posiada tylko jedną tożsamość, jeśli również brać pod uwagę jego
przodków i potomków? Czy człowiek bez przeszłości i przyszłości nie posiada żadnej
tożsamości? Czy jest jej pozbawiony ktoś, kto opuścił swoich rodziców? Nie i jeszcze
raz nie, dopiero teraz jego tożsamość naprawdę się pojawia, teraz jest sobą, nie będąc dłużej kurczowo uczepiony rodziców. Dawno temu ściąłem piłą motorową swoje
drzewo genealogiczne, za pomocą dynamitu wysadzając w powietrze jego korzenie15.

Narrator powieści Tarrarsuummi tarraq / Saltstøtten (Cień w lustrze, 1999 /
Słup soli, 2000)16, obecnie mieszkaniec skandynawskiej metropolii, którą postrzega przez pryzmat zapamiętanych wcześniej rodzimych krajobrazów arktycznych,
postrzega określanie własnej tożsamości niczym więzy krępujące jego wolność
osobistą. To, co według Juuty z Seqajuka Hansa Anthona Lynge hamowało rozwój
społeczeństwa i stawało się przyczyną tragedii wielu jednostek – „wzięto nas za
włosy i wrzucono w otwartą przestrzeń”17 – w powieści Korneliussena postrzegane jest jako ideał, do jakiego dąży jego bohater.
Sprzeciw wobec dawnego myślenia na temat narodowości, polegającego na kategorycznym i jednoznacznym definiowaniu grenlandzkości jako zbioru stałych
i niezmiennych cech, nie oznacza jednak, że najmłodsze pokolenie grenlandzkich
twórców literatury, tak zwane „dzieci autonomii”18, nie odczuwa potrzeby dyskursywizowania własnej tożsamości. Urodzona w 1982 roku Katti Frederiksen, która
określa swoją twórczość jako rodzaj „pojednania”, ale także buntu przeciw „kolo15
16
17
18

H. A. Lynge, Seqajuk, Godthåb 1979, s. 66.
O. Korneliussen, Saltstøtten, Nuuk og København 2000, s. 14. Ostatniego zdania brak w wersji
grenlandzkojęzycznej.
Powieść ukazała się w 1999 r. w języku grenlandzkim, natomiast w 2000 r. została wydana po
duńsku pod zmienionym tytułem, co wyraźnie sugeruje różnice między obydwoma tekstami.
Ibidem, s. 65.
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nialnemu poczuciu niższości”, które wciąż odczuwają niektórzy Grenlandczycy19.
Jednym z jej najbardziej znanych utworów jest wiersz zatytułowany Muszę przyznać:
Muszę przyznać, że mam ci coś do powiedzenia.
Muszę przyznać, że urodziłam się w Grenlandii i mam duńskie obywatelstwo.
Muszę przyznać, że jestem w stu procentach Inuitką i nie jem surowego mięsa.
Muszę przyznać, że jestem Grenlandką i nigdy nie widziałam niedźwiedzia polarnego.
Muszę przyznać, że wierzę zarówno w angakkoqów jak i w Boga.
Muszę przyznać, że myślę po grenlandzku i piszę po duńsku.
Muszę przyznać, że nie przepadam za mówieniem po duńsku.
Muszę przyznać, że kocham swój język.
Ja i mój kraj rozmawiamy po grenlandzku.
W jakim języku rozmawiasz z moim krajem?20

Tożsamość, będąca tematem utworu Katti Frederiksen, zawiera zarówno pierwiastki grenlandzkie, jak i duńskie, co dla podmiotu lirycznego zdaje się nie stanowić
problemu. Czerpiąc to, co najlepsze z obu kultur, tworzy rodzaj nowoczesnej tożsamości, w ramach której możliwa jest do pogodzenia zarówno wiara w szamanów, jak
i w chrześcijańskiego Boga, gdzie o przynależności narodowej decyduje szczególna
więź uczuciowa łącząca ją z „jej krajem”, czyli Grenlandią, a nie tradycyjne wyróżniki etniczności. Paradoksalnie jednak, przez odwoływanie się do dawnych symboli,
utwór jest wciąż bardzo zakorzeniony w lokalności, rozumianej przez pryzmat postkolonialnych i globalnych zmian, jakim nieustannie podlegała i podlega.
Współczesna duńska literatura o Grenlandii
jako „trzecia przestrzeń”
Problematyczność omawianego wcześniej podziału na „literaturę o Grenlandii” oraz „literaturę grenlandzką” zyskuje jeszcze większą wyraźność, jeśli do rozważań włączyć twórczość pisarzy duńskich Iben Mondrup i Kima Leine, którzy
zaledwie kilka lat temu zaistnieli na skandynawskiej scenie literackiej. Pisarstwo
obojga autorów radykalnie odcina się od tradycyjnych duńskich narracji na temat Grenlandii i jej mieszkańców, na co w dużej mierze może mieć wpływ fakt,
że spędzili oni w dawnej kolonii kilkanaście lat swego życia i łączą ich bliskie
relacje z Grenlandczykami. Pomimo iż ani Kim Leine (ur. 1961), ani Iben Mondrup (ur. 1969) nie roszczą sobie pretensji do tego, by zostać zaliczonymi w poczet
autorów grenlandzkich, ich twórczość posiada wiele cech wspólnych z literaturą
tworzoną przez Grenlandczyków – krytyka duńskiej dominacji, także wyobrażeniowej, nad Grenlandią przy jednoczesnym poszanowaniu lokalnej specyfiki,
naznaczonej obustronnymi wpływami kulturowymi i wynikającą zeń hybrydowością rozumianą w sposób pozytywny jako przyczynek zmian i rozwoju. To właśnie z kontaktów z innymi kulturami główne postaci Profeterne i Evighedsfjorden
19
20

Określenie to pochodzi od książki-reportażu duńskiej dziennikarki Tine Bryld Hjemmestyrets
børn – årgang ’79 (Dzieci autonomii – rocznik ’79, 2002).
K. Thisted, Mine digte er også en form for oprør! Interview med Katti Frederiksen, 2013, s. 291.
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(Prorocy z Fiordu Wieczności, 2012), bestsellerowego eposu Kima Leine o pierwszym oporze Grenlandczyków przeciwko duńskiej władzy kolonialnej, czerpią inspirację do aktywnego działania. Bez względu na końcowy rezultat tej aktywności
świadczy ona o sile zanieczyszczenia „innością” i potwierdza pogląd postkolonialnych krytyków, że wszelki powrót do „czystego” źródła, zarówno kolonizatora,
jaki i skolonizowanego, po prostu nie jest możliwy.
Kondycja postkolonialna – literatura grenlandzka
jako literatura transnarodowa
W świetle przedstawionych przykładów wywnioskować można, że pokłosiem prawie trzystu lat spotkań kulturowych w grenlandzkiej „strefie kontaktu”
jest kondycja postkolonialna, widoczna zarówno w literaturze grenlandzkiej,
jak i w twórczości duńskich autorów. Znajduje ona wyraz w bardzo różnorodnej
w swoim charakterze hybrydowości – od całkowitej afirmacji duńskości jako koniecznego elementu przyszłej grenlandzkiej kultury (Mathias Storch, Augo Lynge, Henrik Lund), przez jej selektywne i strategiczne wykorzystanie do postępu
społecznego oraz późniejszej walki o autonomię (Jonathan Petersen, Otto Rosing,
Hans Anthon Lynge) aż do całkowitego przenikania się obu kultur w postkolonialnej „trzeciej przestrzeni”, jaką stanowi współczesna grenlandzka przestrzeń
kulturowa (Ole Korneliussen, Katti Frederiksen). Co więcej, ostatnia z omówionych sytuacji dotyczy w dużym stopniu także twórczości autorów związanych
z Grenlandią, lecz tradycyjnie uważanych za pisarzy duńskich21. Przez swe umiejscowienie w przestrzeni pogranicza, gdzie odbywa się nieustanny proces przekładu kulturowego między tym co duńskie i grenlandzkie, postkolonialna literatura
grenlandzka posiada wyraźne cechy transnarodowe: gromadzi istotę doświadczeń
zbiorowości, wyrażającej się nie jako pewna „wyobrażona całość”22, lecz jako hybrydowa i procesualna całość – wyobrażona i uświadomiona.

Abstract
Greenlandic literature as a literature transgressing the borders of nationality
and identity
The article examines the way in which Greenlandic literature can be described
as being situated in the postcolonial “third space” and, as a consequence of this
liminal location, transgressing the borders of nationality and producing hybrid
identities. Starting with an outline of the most important works within Greenlan21
22

R. B. Brodersen, Grønlandsk litteratur og kanon. Interview med Kirsten Thisted, 2013, s. 235.
Pomimo iż zarówno Iben Mondrup, jak i Kim Leine tworzą w języku duńskim, urodzili się oni
i dorastali odpowiednio w Grenlandii i w Norwegii, co nadaje ich hybrydowym tożsamościom
dodatkowy wymiar.
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dic literature from the period 1914 – 2014, the article discusses the identity questions tackled by a number of authors. Within the Greenlandic literary tradition
three strategies related to representing identity are specified. The article concludes that the identities produced by the discussed Greenlandic literary works are
hybrids, drawing both on “Danishness” and “Greenlandicness”, and thus placing
Greenlandic literature in contemporary transnational frameworks.
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Granice zmysłów – granice sztuki?
Wokół poezji w języku migowym.
Studium problemowe

Wstęp. Rys historyczny
Tematem niniejszej publikacji będzie poezja migowa – szczególnie zaś ta, która
dopiero kształtuje się na gruncie polskim. W artykule chciałabym pokazać szeroko rozumianą graniczność tej formy sztuki. Przedmiotem moich dociekań będzie
poetyka utworów migowych – zarówno tych będących przekładami, jak i tych powstających oryginalnie jako migowe. W ostatniej części artykułu, na przykładzie
wybranych utworów Juliana Tuwima, które zostały przetłumaczone na język migowy, zaprezentuję praktyczny wymiar przekładu tekstów fonicznych (i pisanych)
na migowe oraz konsekwencje z owego przekładu wynikające.
Graniczność poezji migowej wiążę przede wszystkim z problematycznością samego medium, czyli języka migowego, który dla osób go badających (dla których
nie jest on językiem ojczystym) pozostaje niezgłębionym i niepoznanym, przez
co wymyka się jakimkolwiek jednoznacznym (i systemowym) kategoryzacjom.
Przez graniczność poezji migowej rozumiem także jej intersemiotyczność oraz
równoległą i jednoczesną przynależność do co najmniej kilku form artystycznego
wyrazu, do kilku dziedzin sztuki (między innymi: literatury, teatru, performansu). Owa graniczność i poliwalentność poezji migowej z perspektywy osoby ją
badającej prowadzi do trudności (między innymi) klasyfikacyjnych, interpretacyjnych i translatologicznych.
Początków poezji migowej należałoby upatrywać w latach siedemdziesiątych
ubiegłego stulecia w amerykańskim obszarze kulturowym. Można przyjąć, że
znaczne zainteresowanie tworzeniem i publikowaniem poezji w języku migowym
w drugiej połowie XX wieku wiązało się z rozwojem nowych mediów, w szczególności zaś z rozpowszechniającą się technologią video. Prekursorem badań nad ASL
Poetry (ang. American Sign Language Poetry) był wybitny głuchy językoznawca
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i poeta, autor dwóch najbardziej znanych utworów w ASL: Dandelions i Cow and
Horse – dr Clayton Valli1, który dzięki swoim analizom i osiągnięciom zainicjował proces stopniowego włączania poezji do sfery osób niesłyszących. Wydarzeniem przełomowym w pracach nad sztuką w języku migowym było spontaniczne
przetłumaczenie przez Patricka Geybilla kluczowej strofy utworu Howl (pol. Skowyt)2 – jednego z najbardziej znanych poematów autorstwa Alena Ginsberga –
lidera amerykańskiego ruchu beatnikowskiego. Przetłumaczenie fragmentu tego
utworu miało miejsce w 1984 roku podczas cyklu warsztatów i wykładów poświęconych tematyce głuchoty. Stało się ono przyczynkiem do intensywnego tworzenia dzieł w ASL – nie tylko tłumaczonych na ASL z angielskiej poezji pisanej, ale
także powstających od początku jako migowe3. Na marginesie zaznaczyć można,
że niebagatelne znaczenie posiadała także sama wymowa wcześniej wspomnianego poematu Howl, który oprócz tego, iż zawierał pesymistyczną diagnozę współczesnego, konsumpcyjnego świata, poruszał także problem outsiderów – kategorii
osób wykluczonych, do której należą przecież (dzisiaj w mniejszym może stopniu
niż wówczas) Głusi4.
Graniczność poezji migowej
Język migowy – ze względu na swoją ikoniczność, pantomimiczność oraz
utrudnione wyrażanie treści złożonych i abstrakcyjnych – dopiero kilka lat temu,
w wyniku badań psycholingwistycznych, zyskał status języka5. Na tak późnym
uznaniu języka migowego za język (w takim znaczeniu jak na przykład foniczna
polszczyzna) zaważył stereotyp systemu wizualno-przestrzennego jako nienaturalnego – takiego, w którym nie wszystkie treści możliwe są do wyrażenia.
Jak zostało wcześniej wspomniane, do podstawowych cech języka migowego
należą ikoniczność i – w dużym stopniu – pantomimiczność. Z uwagi na jego
imitacyjny charakter, granica pomiędzy językiem migowym a pantomimą istnieje, ale bywa płynna. Imitacyjność oznacza bowiem, że w języku migowym istnieją znaki, które nie funkcjonują samodzielnie, lecz odmieniają się przez obiekt
i przyjmują różne znaczenia w zależności od kontekstu – w zależności od przed1
2
3
4

5

D. Kołodziejczyk, Literatura porównawcza i studia postkolonialne – nowe otwarcie dla komparatystyki?, 2008, s. 59.
J. Lapiak, Poetry in Sign Language, [on-line:] http://www.handspeak.com/study/culture/index.
php?study=p&ID=79, [16.12.2013].
Zob. L. Hawk, American Sign Language Poetry: „Hearts and Hands”, [on-line:] http://lifeprint.
com/asl101/topics/poetry.htm, [16.12.2013].
L. R. Felder, Elements of ASL Poetry and Culture, [on-line:] https://sites.google.com/site/
lenarosefelderms/scholarly-research/poetic-parallelism-gesture-and-metaphor-in-the-historyof-american-sign-language, [16.12.2013].
Zapis wyrazu „Głuchy” wielką literą oznacza nie tylko osobę głuchą w znaczeniu – niesłyszącą,
ale także głuchą kulturowo. Głuchota kulturowa jest pojęciem szerszym niż samo niesłyszenie.
Wiąże się głównie ze świadomością bycia Głuchym, przede wszystkim – ze świadomością językową. Język migowy staje się dla Głuchych elementem silnie wspólnototwórczym, konstytuującym
interpersonalne więzi. Jest tym samym nadrzędnym czynnikiem formującym kulturę Głuchych.
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miotu, z którym są semantycznie powiązane (do takich wyrazów należą między
innymi tak zwane czasowniki obiektowe, inaczej zwane czasownikami wbudowanymi). W praktyce oznacza to, że jeśli w wierszu pojawi się na przykład czasownik
„jeść”, to aby w pełni ów czasownik wyrazić, należy połączyć go z dopełnieniem,
z obiektem, który w tym wypadku „jest jedzony”6. W konsekwencji, kilka słów zastąpionych zostać może jednym znakiem, w przekładzie zaś wystąpić mogą pewne
zmiany ilościowe w stosunku do tekstowego oryginału.
Poza wcześniej wymienionymi immanentnymi cechami zarówno języka migowego, jak i tworzonej w nim poezji, warto zwrócić uwagę na performatywny
charakter sztuki migowej. Przestaje ona być czystą poezją, a staje się przedstawieniem – pokazem nie tylko tekstu, ale także indywidualnych cech prezentującego. Można postawić tezę, że poezja migowa stanowi po części realizację założeń
liberatury7, czyli nowatorskiej poezji synkretycznej – wykorzystującej zarówno
semantyczny, jak i formalny potencjał utworu, łączącej warstwę „ideologiczną”
dzieła z jego „oprawą”, z wymiarem zewnętrznym (wpływającym w dużym stopniu na recepcję).
Performatywność poezji migowej wiąże się z kolejnym problem granicznym
– ze ścisłym powiązaniem migowego utworu poetyckiego z osobą poety lub tłumacza. W wypadku poezji migowej sens dzieła czy sposób jego odczytania nie
do końca tkwi w potencjale interpretacyjnym odbiorcy, lecz zostaje przypisany
w bardzo dużym stopniu autorowi lub tłumaczowi. Trudno w kontekście poezji
migowej mówić o postulowanej przez Barthesa „śmierci autora”8 czy proponowanej przez Derridę „metafizyce nieobecności”9 (ze względu na ścisłą zależność osoby głuchej od migającego „prezentera)”. Głuchy zostaje bowiem niejako „skazany”
na osobę wykonującą dany utwór, która całym swoim ciałem, gestami, mimiką
wpływa na odbiór i interpretację przedstawianego dzieła. Podczas gdy czytanie
utworu poetyckiego przez osobę słyszącą zależy wyłącznie od jej sposobu rozumienia i interpretowania (a interpretacja utworu wynika nie z przekazu autora,
lecz z samego tekstu oraz z kulturowych i czytelniczych uwarunkowań odbiorcy), osoba głucha nie posiada dostępu do pierwotnej postaci dzieła poetyckiego,
lecz jedynie do jego przetworzonej (przez tłumacza) wersji. Tym samym zdolność
Głuchego do samodzielnej interpretacji utworu zostaje znacznie ograniczona; interpretacja zostaje mu niejako „narzucona” przez tłumacza. Interpretacją jest już
bowiem samo tłumaczenie z tekstu na język migowy.
6

7

8
9

Język a kultura, red. J. Anusiewicz, J. Bartmiński, t. 1, Wrocław 1991, s. 9, cyt. za: Słowo wstępne,
[w:] Polski język migowy. Słownik języka migowego, oprac. Polski Związek Głuchych Oddział
Łódzki, Warszawa 2010, s. 4.
Dla przykładu wyrażenie „jeść kanapkę” będzie znacząco różniło się od sformułowania „jeść
hamburgera” czy „jeść ziarenka” (mimo że w każdym z połączeń wyrazowych pojawia się ten
sam czasownik: „jeść”).
Prekursorem, twórcą i teoretykiem liberatury w Polsce jest Zenon Fajfer – autor m.in. Oka-leczenia i Powiek.
R. Barthes, Śmierć autora, tłum. M.P. Markowski, „Teksty Drugie”, 1999, nr 1‒2, s. 247‒251.
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Za najistotniejszy punkt „graniczny” poezji migowej należałoby uznać – jak
sądzę – szereg problemów translatologicznych, związanych z przekładem na język migowy utworów istniejących pierwotnie jako pisane. Podstawowa trudność
przekładu wierszy tekstowych na migowe nie polega jedynie na najodpowiedniejszym i najbardziej ekwiwalentnym doborze słów, mogących najpełniej oddać
sens pierwowzoru. W istocie tłumaczenie utworu tekstowego na migowy oznacza napisanie utworu wyjściowego na nowo – z uwzględnieniem faktu, by był on
zrozumiały dla Głuchego, by nie stanowił przekładu dosłownego, by nie zawierał
zapożyczeń z fonicznej polszczyzny, by – wreszcie – był poezją, a zatem posiadał
cechy dla poezji konstytutywne.
Poetyka utworów migowych
Przechodząc do najważniejszych elementów poetyki utworów migowych,
warto mieć na uwadze fakt, że podstawową cechą poezji migowej jest jej zintensyfikowana obrazowość, wzmagająca dodatkowo siłę poetyckiej ekspresji. Metaforyczny wymiar utworu poetyckiego w języku migowym zostaje dalece bardziej
uzewnętrzniony, unaoczniony i usensualniony, zyskując tym samym (przynajmniej w niektórych przypadkach) bardziej sugestywny charakter.
Tworząc poezję w języku migowym, w celu możliwie najpełniejszego wyeksponowania znaczenia tekstu, jak i jego warstwy językowej, wykorzystuje się większość cech konstytutywnych także dla poezji pisanej i mówionej. Do środków
stylistycznych, na których bazuje zarówno poezja pisana, jak i migowa, należą
między innymi: paralelność (repetition), rym (rhyme), aliteracja (alliteration),
rytm (rhythm) czy wykorzystanie zróżnicowanych konstrukcji metrycznych10.
Paralelność w utworach migowych może zostać znacznie bardziej uwypuklona aniżeli w poezji pisanej (w której to symetria pojawia się głównie w warstwie
leksykalnej, prozodii, fonetyce czy kompozycji utworu). Symetria w poezji migowej osiągana zostaje dodatkowo przez parzystość artykulatorów, czyli – prościej
mówiąc – przez współdziałanie dwóch rąk w harmonijnym wykonywaniu jednego znaku lub w wykonywaniu dwóch różnych znaków jednocześnie11. W konsekwencji, za sprawą włączenia utworu poetyckiego do trójwymiarowej przestrzeni,
nastąpić może wzrost jego potencjału semiotycznego. Niektóre utwory migowe
mogą cechować się bowiem znacznie większą wieloznacznością aniżeli wiersze
tekstowe. Można zatem postawić tezę, iż (przynajmniej pewne) utwory migowe
są wytwarzalne (ang. producerly)12, co oznacza, iż już w samej formie kryje się potencjalna wielość i różnorodność ich odczytań. Do kompetencji i zadań tłumacza
należy zatem taki sposób przełożenia utworu tekstowego, by jego migowa wersja
nie sprowadzała się do jednoznacznej interpretacji, lecz – tak jak w przypadku
tekstu – pozwalała wyprowadzić odbiorcy wiele interpretacyjnych możliwości.
10
11
12

J. Culler, Konwencja i oswojenie, [w:] Znak, styl, konwencja, red. M. Głowiński, Warszawa 1977, s. 147.
L. Hawk, op. cit.
L. R. Felder, op. cit.
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Wielokrotne powtarzanie tych samych znaków nadaje ponadto utworowi migowemu swoistą melodię oraz określony rytm (uzyskiwany najczęściej przez wykonywanie danego znaku w stałym lub zmiennym tempie). Sposobem wytworzenia
rytmiczności w poezji migowej jest między innymi zastosowanie rymu – osiąganego dzięki wykorzystaniu swoistej klamry kompozycyjnej (polegającej na rozpoczynaniu i kończeniu danego znaku w tych samych miejscach w przestrzeni), przez
prezentowanie za pomocą dłoni symetrycznych względem siebie znaków (tak zwanych odbić lustrzanych) czy przez dodatkową pracę artykulatorów niemanualnych
– takich jak ruchy ciała (kołysanie, obracanie się), ruchy głowy, mimika.
Jakkolwiek powtarzalność, rytm czy rym wydają się być możliwe do wytworzenia w utworach migowych, znacznie większy problem pojawia się podczas przygotowania utworu opierającego się na metrum (na przykład w próbie przełożenia na
język migowy regularnego wiersza sylabicznego czy sylabotonicznego). Zgodnie
z wynikami badań przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych, do tworzenia
regularnych konstrukcji metrycznych zdolni są jedynie poeci potrafiący płynnie
pisać i czytać13. Konstruowanie wierszy regularnych pod względem sylabicznym
czy sylabotonicznym opiera się bowiem na zdolności do „usłyszenia” melodii tekstu, czyli de facto na umiejętności nieosiągalnej dla osób niesłyszących14. Warto
jednakże wspomnieć, że pewnym wyjątkiem od wyżej wspomnianej reguły może
być przykład Laury C. Redden – głuchej poetki, tworzącej zarówno pisaną, jak
i migową poezję metryczną15. Jej wiersze, publikowane początkowo pod pseudonimem, były doskonale dopracowane pod względem metrycznym. Krytycy dopiero po wyrażeniu przychylnej opinii na temat dzieł Redden, dowiedzieli się, że
autorką utworów jest osoba głucha16.
Poezja „tekstowa” a poezja migowa – o przekładzie na
przykładzie utworów Juliana Tuwima
Ostatnim tematem, który chciałabym poddać refleksji w moim artykule, jest
wspomniany już wcześniej przekład poetyckich utworów tekstowych na język migowy. W moich analizach posłużę się przykładami kilku wybranych wierszy autorstwa Juliana Tuwima, które zostały przetłumaczone na język migowy z okazji
minionego Roku Tuwima (rok 2013) i następnie zamieszczone na stronie inter13
14

15

16

J. Fishke, Teksty popularne, [w:] idem, Zrozumieć kulturę popularną, tłum. K. Sawicka, Kraków
2006, s. 107.
Elements of ASL Poetry and Culture, [on-line:] https://sites.google.com/site/lenarosefelderms/
scholarly-research/poetic-parallelism-gesture-and-metaphor-in-the-history-of-american-signlanguage, [16.12.2013].
„One point to consider in looking at the history of deaf poetry is that not all poetry by deaf poets
is signed, as most Deaf persons who are literate enough to sign poetry are also fluent in the written
language context surrounding them. Poets such as Laura C. Redden (1839-1923) incorporated
meter into their written poetry, as was the fashion for the day”. Cyt.za: L.R. Felder, op. cit.
J. Berke, People – Laura C. Redden Searing – Deaf Journalist and Poet, [on-line:] http://deafness.
about.com/od/peopleindeafhistory/p/laurasearing.htm, [20.05.2014].
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netowej w postaci krótkich materiałów wizualnych17. W każdym z omawianych
przeze mnie utworów zaobserwować można odmienny problem translatologiczny, u źródeł którego leży zarówno trudna w przekładzie forma i stylistyka danego
wiersza, jak i swoista aporetyczność samego języka migowego.
Pierwszym, chyba najbardziej znanym utworem Tuwima, na który chciałabym
zwrócić uwagę, jest Lokomotywa. Elementami najtrudniejszymi do wyeksponowania w wersji migowej są bez wątpienia wszelkie obecne w oryginale onomatopeje, takie jak na przykład: Buch!, Uch!, Puff!, Uff!. Elementy dźwiękowe, zawarte
pierwotnie w tekście, w przekładzie migowym zostały przeliterowane. Jakkolwiek
dla osoby słyszącej litery te układają się w pewną zrozumiałą całość, dla osoby
głuchej, która nigdy nie poznała wyrazów dźwiękonaśladowczych (do których
należą: „buch”, „uch”, „puff ” czy „uff ”), literowe ciągi znaków pozostają bez znaczenia, tracąc jakikolwiek sens. Ponadto, o ile całe tłumaczenie wykonane zostało
w sposób bardzo plastyczny i obrazowy, o tyle rym i rytm, tak znamienny dla tego
utworu, dla osoby głuchej wydaje się być trudny do uchwycenia. Mimo że tłumaczka stara się wyrazić miarowy ruch kół lokomotywy przyspieszając lub zwalniając tempo ruchu dłoni, rytm jadącego pociągu, wpisany w formę Tuwimowego
wiersza, dla Głuchego pozostaje nieosiągalny.
Kolejnym utworem, który chciałabym omówić, jest wiersz zatytułowany Colloquium niedzielne na ulicy. Jak się okazuje, utwór ten jest właściwie nieprzetłumaczalny na język migowy – a jeśli przetłumaczalny, to na pewno w dużej mierze
niezrozumiały dla osoby głuchej. Obecna w wersji oryginalnej, charakterystyczna dla Tuwima ironia, na której w istocie oparta została cała wymowa utworu,
w wierszu migowym w zasadzie nie może zostać oddana. Znajdujące się w tekście
frazeologizmy, takie jak na przykład: istota pusta, puch marny, szanowny tatuś
powiększył grono aniołków, nie posiadają swoich odpowiedników w języku migowym, przez co cały utwór przetłumaczony w sposób dosłowny na język wizualno-przestrzenny (zamiast utworu poetyckiego) przypomina bardziej (nomen
omen) rozmowę czy „rozmówkę”. Wiersz pozbawiony ironii, frazeologizmów, także zwrotów adresatywnych (jak na przykład proszę pani) nie przekazuje w pełni
wpisanych weń sensów – na tyle oddala się od Tuwimowego oryginału, że traci
z nim jakąkolwiek łączność.
W wierszu pt. Okulary zaobserwować można podobny problem związany ze
zbyt literalnym przekładem wiersza tekstowego na migowy. Przekład, szczególnie
w początkowych wersach utworu, staje się bowiem kalką fonicznej polszczyzny
– chociażby na poziomie składni nie uwzględnia gramatycznych reguł Polskiego
Języka Migowego18. Nie respektuje tak istotnej w języku migowym zasady pozy17

18

„Redden's poetry was praised initially under the pen name „Howard Glyndon”. Critics knew she
was a woman, but they did not know she was deaf. When they learned of her deafness, there
was little acclaim to be had, thus demonstrating the bias for written poetry to be sound-based.
When free verse came into fashion, the writings of deaf poets were released from some of the
prejudices that inform what was then thought to be an acoustic art”. Cyt.za: L. R. Felder, op. cit.
Tuwim dla niesłyszących, [on-line:] http://rok-tuwima.pl/dla-nieslyszacych-1, [20.05.2014].
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cyjności, to znaczy właściwego dla języka migowego szyku zdania – odpowiedniej kolejności poszczególnych jego elementów. Inicjalny wers oryginału: Biega,
krzyczy pan Hilary zostaje oddany w przekładzie w sposób dosłowny, podczas
gdy zdanie poprawne powinno rozpoczynać się od opisania podmiotu, następnie
przechodziłoby do orzeczenia. Tak skonstruowany składniowo utwór z punktu
widzenia głuchego odbiorcy przestaje być zrozumiały.
Interesującym przykładem – głównie ze względu na dość nietypowe przedstawienie sytuacji dialogu między tytułowymi bohaterami utworu – wydaje się być
także tłumaczenie wiersza O Grzesiu kłamczuchu i jego Cioci. Naprzemienność ról –
tradycyjnie oddawana przez pojedynczego tłumacza przez zmianę strony i zmianę
kierunku migania – w przekładzie zastąpiona została podziałem ról między dwoje
tłumaczy odgrywających w zasadzie przypisane im kwestie. Tym samym utwór nie
jest już dziełem poetyckim, lecz staje się mikroprzedstawieniem. Poezja wykracza
poza swoje ramy, stając się przedstawieniem, jedną z form teatralnych.
Podsumowanie − problemy graniczne
W podsumowaniu chciałabym zastanowić się nad relacją zachodzącą pomiędzy granicami zmysłów a granicami sztuki. Z rozważań zawartych w artykule wynika, że uszkodzenie czy też brak któregoś ze zmysłów (w tym wypadku – brak
słuchu) w znaczącej mierze determinuje możliwość odbioru sztuki, pełnego jej
odczytywania i interpretowania. Choć wiele mówi się współcześnie o sztuce wielozmysłowej (ang. multisensory art19), w której percepcja odbywa się za pośrednictwem kilku zmysłów równocześnie lub w której jeden zmysł zastępowany zostaje
innym, wydaje się, że w wypadku poezji migowej tłumaczonej z poezji fonicznej
zastąpienie zmysłu słuchu substytutem w postaci obrazu wizualnego nie pozwala
osobie głuchej w pełni uczestniczyć w odbiorze prezentowanego utworu.
Badanie poezji migowej jest zadaniem trudnym, interdyscyplinarnym, wymagającym od badacza kompetencji w przynajmniej kilku obszarach wiedzy (między
innymi: literatury, językoznawstwa, wiedzy o teatrze). Problemy, które nazwałam
na wstępie artykułu granicznymi, wiązałyby się po pierwsze z samym statusem
języka migowego, który jako medium sytuuje się na granicy między systemem
językowym, pantomimą a komunikacją niewerbalną. Opisywanie i zgłębianie
poezji migowej zostaje znacznie utrudnione przez jej medium – język migowy,
który (nawet dla tłumacza) zawsze pozostanie obcy i do końca niepoznany. Po
drugie, do kategorii problemów granicznych należałaby także poetyka twórczości migowej, a zatem kwestia zastosowania szeregu środków stylistycznych, które
spowodowałyby, że prezentowany utwór z czystego komunikatu stałby się poezją. Trudność związana z przekładem utworów pisanych na migowe wynikałaby
z rozdźwięku między środkami stylistycznymi konstytuującymi poezję tekstową
a tymi, które istotne są w przypadku poezji migowej. Dla przykładu, tak ważne
w wierszu Tuwima onomatopeje, będące kluczowym elementem opisu tytułowej
19

Zob. Słowo wstępne, [w:] Polski Język Migowy…, op. cit., s. 6, 11‒33.
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lokomotywy, w utworze migowym przestają pełnić tak relewantną rolę, stają się
dlań jedynie swoistym „dodatkiem” czy „ozdobnikiem”. Najistotniejszym bowiem
problemem, wobec którego staje zarówno poezja migowa, jak i jej badacze i tłumacze, jest sama metoda przekładu najbardziej znanych i popularnych utworów
– metoda, dzięki której utwory przekazywane osobom głuchym byłyby możliwie
jak najbliższe tekstowego oryginału, by możliwie najpełniej przekazywały treści
(semantyczne i formalne) pisanych wierszy, wreszcie – by były one zrozumiałe
i „czytelne” dla głuchego odbiorcy.

Abstract
The boundaries of senses – the boundaries of art? On the sign poetry. The study
of the problem
The author of the paper considers the Polish Sign Language and its inclusion to
the art, especially to the poetry. The relationship between disabilities of senses (in
this case – deafness) and the reception of some sign poems which were originally
written texts is analysed, and the question whether the sign poetry is still poetry
is asked.
There are some distinctive features of the sign poetry like inter alia: its performativity and unsystematicity which may be significant for the viewers, and the way of
their comprehension. The author analyses poems by Julian Tuwim translated to sign
language, indicating simultaneously the most relevant problems of their translation.
The paper presents how sign language influences the poetry comprehension
and how it can affect “the reader” who is in fact “the spectator”.
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Polak przebywający za granicą.
Uwagi o przekraczaniu granic kultury
w poezji Stanisława Barańczaka

W 1980 roku Stanisław Barańczak otrzymał propozycję pracy na Uniwersytecie
Harvarda i od tamtego czasu przebywał w Stanach Zjednoczonych. Wydarzenia
polityczne w kraju wpływały na zmiany statusu jego pobytu. Z nastaniem stanu
wojennego w 1981 roku wykładowca slawistyki stał się w powszechnej opinii emigrantem politycznym, a transformacja ustrojowa z 1989 roku (która przywróciła
mu możliwość powrotu, ale tego powrotu za sobą nie pociągnęła) przyniosła kolejną zmianę – od tej pory sam Barańczak, próbując określić swój status, mówił
o sobie jako o Polaku przebywającym za granicą1. Doświadczenie przekraczania
granicy nie tylko politycznej, ale i kulturowej stało się w konsekwencji wymienionych wydarzeń jednym z tematów poezji Barańczaka. Twórczość poznańskiego
poety wciąż konstytuuje pragnienie uchwycenia świata na gorącym uczynku, na
dzianiu się, zmianie natomiast ulega rzeczywistość, z której materii utkane są jej
sensy. Miejsce wschodnioeuropejskiego, ściślej: peerelowskiego miasta2 zajmują
amerykańskie przedmieścia. Dlatego okno, przez które poeta patrzy na świat, od
tej pory będzie „podciągnięte – a nie uchylone”3.
Punktem wyjścia dla rozważań podjętych na łamach niniejszego artykułu są
dwa założenia. Pierwsze z nich dotyczy wpływu wyjazdu do Stanów Zjednoczonych na poezję Barańczaka, który widoczny jest szczególnie wyraźnie w kontekście całości jego dorobku artystycznego. Namysł nad wszystkimi amerykańskimi
tomami poznańskiego twórcy wymagałby jednak opracowania znacznie szerszego, dlatego przedmiotem dociekań staną się tutaj jedynie teksty reprezentatywne
dla najważniejszych zmian, jakie ukształtowały tę poezję.
1
2
3

S. Barańczak, Zaufać nieufności: osiem rozmów o sensie poezji 1990 – 1992, red. K. Biedrzycki,
Kraków 1993, passim.
Ibidem, s. 77.
S. Barańczak, Okno, [w:] idem, Wiersze zebrane, red. R. Krynicki, Kraków 2007. Wszystkie cytaty wierszy Stanisława Barańczaka pochodzą z wyżej wymienionego zbioru. W dalszej części
artykułu w nawiasach podaję tylko tytuły.
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Drugie założenie związane jest z przekonaniem, że język wyznacza granice
doświadczenia świata, zaś jednym z głównych zadań poezji jest próba ich przekroczenia. W sytuacji, w której poeta po wyjeździe z kraju zaczyna funkcjonować
w nowym, obcym świecie, pojawia się pytanie o możliwości zapisu doświadczenia
innej kultury w rodzimym języku. Pisanie o Ameryce po polsku rozumiane będzie jako gest przekraczania granic za pomocą słowa.
Artykuł ten pomija polityczny wymiar wyjazdu Barańczaka z Polski w przededniu stanu wojennego. Związane z nim kwestie zostały już szeroko omówione przez
recenzentów i komentatorów dwóch pierwszych napisanych w Stanach Zjednoczonych tomów: Atlantydy i innych wierszy z lat 1981‒1985 oraz Widokówki z tego
świata i innych rymów z lat 1986‒19884. Opuszczenie kraju i osiedlenie się w nowym miejscu jest więc rozpatrywane jako doświadczenie, a nie fakt biograficzny.
W tym kontekście należy zwrócić uwagę na to, że decyzja o wyjeździe pociąga za
sobą konieczność pozostawienia tego, co znane, i próby poznania nowego i obcego. Rzeczywistość opuszczona, zderzenie z nową rzeczywistością i jej oswojenie
– te trzy komponenty gestu przekraczania granic (geograficznych, kulturowych
czy językowych) staną się osią konstrukcyjną niniejszego artykułu. Punktem wyjścia zaś będą trzy wiersze, odpowiednio: Dyletanci, Druga natura oraz Podnosząc
z progu niedzielną gazetę. Dwa pierwsze utwory pochodzą z tomu Atlantyda i inne
wiersze z lat 1981‒1985, zaś ostatni z nich z drugiego zagranicznego zbioru Widokówka z tego świata i inne rymy z lat 1986‒1988.
Rzeczywistość opuszczona
Dedykowany Zbigniewowi Herbertowi i, zdaniem Krzysztofa Biedrzyckiego,
herbertowski w nastroju wiersz5, pochodzi z pierwszej, zatytułowanej Przywracanie porządku, części tomu Atlantyda i inne wiersze z lat 1981 – 1985. Podobnie jak
inne teksty, wśród których został umieszczony, jest zapisem wspomnień i obserwacji dotyczących opuszczonej niedawno Polski. Znaczenia Dyletantów konstruowane są wokół dwóch charakterystycznych dla całego tomu aspektów mówienia
o Ojczyźnie. Pierwszy z nich zasygnalizowany jest już w incipicie utworu:
Pozbawieni zaślepienia historycy niewątpliwie wydobędą na jaw
zastanawiającą cechę tego społeczeństwa,
która stawia w określonym świetle całą jego manię wielkości:
4

5

Por. m. in.: (Podaję ważniejsze recenzje Atlantydy… i Widokówki…): M. Baran, Autoterapia Barańczaka, „Res Publica” 1988, nr 4; J. Kempiński, Na rogu Brattle i Mielżyńskiego. „Zeszyty Literackie” 1988, nr 23; J. Kornhauser, Życie wewnętrzne, „Zeszyty Literackie” 1987, nr 17; B. Latawiec,
Rzemiosło wygnania, „Kultura Niezależna” 1988, nr 44; K. Koehler, Utracona dziwność istnienia,
„Brulion” 1989, nr 10; T. Komendant, His Master’s Voice, „Twórczość” 1989, nr 5; J. Łukasiewicz,
Ja – zdanie, „Odra” 1990, nr 1; T. Nyczek, Jakieś Ty, „Zeszyty Literackie” 1989, nr 27. O politycznym wymiarze wyjazdu Barańczaka do Stanów Zjednoczonych pisał także Dariusz Pawelec, por.
D. Pawelec, Poezja Stanisława Barańczaka. Reguły i konteksty, Katowice 1992, ss. 7‒8.
K. Biedrzycki, Świat poezji Stanisława Barańczaka, Kraków 1995, s. 154.
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było to
społeczeństwo dyletantów.
(Dyletanci)

Barańczak amerykański o Polsce zawsze będzie mówił w perspektywie i z perspektywy historii, która pozwala na nabranie dystansu wobec rzeczywistości, którego pomaga nabrać także wyjazd za granicę. Zatem poecie, którego od Polski
dzieli ponad osiem tysięcy kilometrów, łatwiej przychodzi zrozumienie i przyjęcie
perspektywy historyka. Znamienne są tytuły zamieszczonych w pierwszej części
Atlantydy utworów: Historia, Kiedyś, po latach, Cóż dzisiaj oraz wspólna dla nich
wszystkich postawa mówienia o Polsce jako o rzeczywistości odległej nie tylko
geograficznie, ale i czasowo, o Polsce minionej, o kraju dzieciństwa, młodości.
Właściwie więc jest to wspominanie Polski, a wspomnienia mają w sobie zawsze
element komentarza. Od opisywania i obserwowania rzeczywistości, dominujących w poprzednich tomach, poeta przechodzi do interpretacji i próby wyciągania wniosków. W Dyletantach odbywa się to na dwa sposoby. Pierwszy z nich
przybiera formę komentarza opisywanego w utworze społeczeństwa. Tak więc
podmiot utworu wywodzi bunt dyletantów z tradycji romantycznej6, wskazując
na ciągłość pewnych postaw i przekonań:
Rzecz prosta, miały w tym swój udział pewne niedobre tradycje,
Wszyscy Ci poeci liryczni szturmujący bez przeszkolenia Belweder,
nie pilnujący kopyta szewcy z szablami, damy w czerni
skubiące szarpie bez pojęcia o higienie jakby nie można było pozostawić pewnych spraw w ręku ekspertów.
(Dyletanci)

Opisany we wcześniejszej partii utworu zorganizowany, dojrzały i metodyczny
opór jest więc w rozumieniu podmiotu kontynuacją czynów Wysockiego, Kilińskiego i im podobnych, echem romantycznych idei. Drugą część tej tekstowej interpretacji stanowi puenta Dyletantów:
Na takiej amatorszczyźnie oparte, życie nie mogło się toczyć
gładko,
bez przeszkód,
odbierając jak należy z rąk każdego
to, co do niego należało.
(Dyletanci)

Opis społeczeństwa dyletantów prowadzi zatem do postawienia diagnozy, sformułowania głównego problemu i przyczyny klęski.
6

O tym, jak Barańczak definiował romantyzm więcej w: S. Barańczak, Klasycyzmy i romantyzmy
oraz Dwa style myślenia [w:] idem, Nieufni i zadufani. Romantyzm w młodej poezji lat sześćdziesiątych, Wrocław 1972, passim.
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Drugim sposobem interpretacji peerelowskiej rzeczywistości jest znana czytelnikom z twórczości Herberta metoda ironii. Oddanie głosu osobie patrzącej z zewnątrz bądź od środka, ale z pozycji bliskiej władzy (o czym świadczy sympatia do
specjalistów i pogarda dla dyletantów) pozwala na spotęgowanie dystansu wobec
rzeczywistości. Dystansu w tym momencie już potrójnego: podmiot mówi o tym,
co daleko, o tym co już było i ustami tego, który jest inny.
Kolejnym aspektem mówienia o Polsce w Atlantydzie jest zwrócenie się
w stronę jednostki. Szary człowiek z tłumu, który tłumi i tłumaczy (Tłum, który
tłumi i tłumaczy), N.N. (Sztuczne oddychanie), potrącony przypadkowo przechodzień (Spójrzmy prawdzie w oczy) – każdy z nich staje się konkretnym istnieniem7.
Ta zasada konstrukcji sensów najlepiej ujawnia się w pisanym po śmierci żony
przyjaciela utworze zatytułowanym Grażynie. Tutaj bohaterka ma nie tylko imię,
ale cały repertuar cech sobie tylko właściwych8 . W Dyletantach jednostka nie
jest wyeksponowana aż tak wyraźnie, ale opis społeczeństwa jest opisem istnień
naznaczonych konkretnymi, choć uproszczonymi i zaledwie zasygnalizowanymi
biografiami. Zbierająca podpisy i składki aktorka, krytyk literacki udzielający porad prawnych, zasiadająca przy stole konferencyjnym suwnicowa, fizyk jądrowy
konstruujący powielacze, postaci paradoksalne, ale równocześnie prawdziwe do
szpiku kości, istniejące w rzeczywistości KOR-u i Solidarności. Realne i konkretne. Wspomnienie Polski jest więc wspomnieniem ludzi, a właściwie osób, wspomnieniem przyjaciół. Poezja Barańczaka przebyła zatem drogę od obserwacji do
interpretacji, od tłumu do jednostki.
Barańczak przebywający za granicą nie poprzestaje jednak na mówieniu o Polsce. Wkraczając w nową rzeczywistość, zaczyna zmagać się z codziennością, która
diametralnie różni się od tej, pozostawionej w Ojczyźnie. Oto jeden z dyletantów, przyzwyczajony do życia w peerelowskim świecie absurdów, nie musi już
stać w kolejkach do pustych sklepów, wychodzić do kiosku po gazetę i oglądać się
przez ramię, sprawdzając, czy nikt go nie śledzi. Zakupy robi w supermarkecie,
gazetę podnosi z progu, a na ulicy zatrzymuje się tylko po to, „aby zawiązać sznurowadło” (Druga natura).
Zderzenie z nową rzeczywistością
„Po paru dniach oko się przyzwyczaja […] po paru tygodniach przyzwyczaja
się ręka […] po paru miesiącach nawet język […]” (Druga natura). Tak Barańczak rozpoczyna trzy pierwsze strofy Drugiej natury, wiersza stanowiącego zapis
doświadczenia zderzenia z Nowym Światem, w którym dziwią właściwie tylko
proste, banalne rzeczy, normalność, obca przybyszowi zza Muru Berlińskiego.
Zderzenie z nową rzeczywistością najbardziej doskwiera w zwykłych sytuacjach, rytuałach codzienności, których trzeba nauczyć się od nowa, bo zdobyte
7
8

Por. S. Barańczak, Zmieniony głos Settembriniego [w:] idem, Etyka i poetyka, Kraków 2009, s. 35.
Por. idem, Zemsta ręki śmiertelnej [w:] idem Tablica z Macondo. Osiemnaście prób wytłumaczenia, po co i dlaczego się pisze, Londyn 1990, passim.
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w kraju kwalifikacje i osiągnięcia marnują się tutaj „gdzie wolność i gdzie wszystko
gra jak w kwarcowym zegarku” (Résumé). A że przyzwyczajenie jest drugą naturą
człowieka, to właśnie przyzwyczajenia stają się punktem odniesienia dla obserwacji
Nowego Świata. Samochody są więc „przeciętnie o półtora metra za długie” (Druga
natura) w stosunku do samochodów w Polsce, wiewiórki za mało rude w stosunku
do wiewiórek polskich, powietrze zbyt czyste, w stosunku do powietrza polskiego.
Wyrażenie „w stosunku” określa sytuację przybysza, który już i jeszcze nie jest u siebie. Potrzeba znalezienia punktu odniesienia prowadzi do nieustannych porównań.
Aż wreszcie, siłą nowego przyzwyczajenia, wiewiórka staje się w sam raz szara, samochód odpowiedniej długości, a powietrze całkiem znośne. Ręka i język przyzwyczajają się do nowego języka, a nieufny i zalękniony człowiek – do bezpiecznego
świata, do mieszkania, w którym powiedzieć można wszystko.
I kiedy już zaczyna się czuć prawie jak u siebie, przychodzi sen. Leśniczówka pod Sierakowem, w której bohater już zawsze będzie młody i nieszczęśliwie
zakochany. Nieoczekiwane i nagłe wspomnienie które uświadamia, że nie ma
możliwości powrotu. Przebudzenie, zderzenie z rzeczywistością, które ciągle, jak
w poprzednich, dawnych wierszach (Zbudzony w jeszcze większy sen, Śpiący, N.N.
budzi się) jest bolesne. Jest tak, jak zauważył Krzysztof Biedrzycki, autor książki Świat poezji Stanisława Barańczaka: „Wątpliwości w szarym człowieku rodzą
się o szarej godzinie. Zły to czas, pełen niepokoju i złowrogiej ciszy. I nie tylko
sumienie jest wtedy dolegliwe, również pamięć w nieoczekiwany sposób potrafi
przyprawić o ból”9. Zmieniła się rzeczywistość, zmieniły się nawet przyzwyczajenia, ale odczuwanie świata zostało takie samo. Pierwszą naturą pozostała ta,
która zawiera w sobie doprowadzone po perfekcji umiejętności odmowy składania zeznań, zdobywania miejsca w kolejce, czekania na autobus. I – jak napisze
Barańczak w Resume:
W dodatku młodość zeszła na nabywaniu tamtych kwalifikacji
i już się nie nauczę (nie to zdrowie i nie ta głowa, panie)
nowych, bardziej przydatnych na tutejszym rynku:
sztuki nieskrępowanego uśmiechu i niezachwianej pewności,
że można być tym, kim się chce być.
(Résumé)

A „być tym, kim się chce być” oznacza także być sobą. Już nie anonimowym
mieszkańcem jednego z polskich miast, ale konkretnym człowiekiem. Podmiot
poezji Barańczaka przechodzi znamienną transformację: zyskuje nazwisko autora, zmienione przez angielski, pozbawiony znaków diakrytycznych alfabet (Druga
natura), przekręcane i trudne do wymówienia dla mieszkańców Ameryki (Garden Party, Poczta) ale konkretne. Poeta, obserwator rzeczywistości, mieszkaniec
peerelowskiej Polski po wyjeździe do Stanów staje się tym, kim jest, kim można
być w kraju, w którym nie trzeba się ukrywać.
9

K. Biedrzycki, op. cit., s. 16.
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Druga natura stała się jego codziennością. Zamieszkał w domu z podciągniętymi – a nie uchylonymi – oknami, przystrzyżonym równo trawnikiem i opasłym
zwojem niedzielnej gazety lądującym co tydzień na progu. Ciągle jest Polakiem
przebywającym za granicą, ciągle trudno przypisać konkretne miejsca do „tam”
i „tutaj”, ale czuje się jak u siebie. I Podnosząc z progu niedzielną gazetę rozpoczyna
kolejny dzień.
Oswajanie nowej rzeczywistości
Wiersz, o którym mowa, pochodzi z drugiego, napisanego przez oswojonego
już z Nowym Światem Barańczaka, tomu Widokówka z tego świata i inne rymy
z lat 1986‒1988. Wiersze składające się na tę książkę nie stanowią już „autoterapii Barańczaka”10. Doświadczenie zderzenia z nowym zostało już przepracowane. Bohater, podmiot Barańczaka zadomowił się i wynikające z tego poczucie komfortu pozwoliło mu powrócić do ważnej, a w pewien sposób porzuconej
w wierszach z Atlantydy jakości: otwarcia jej znaczeń na uniwersalia, wartości
i aksjologiczny wymiar świata. Ten filozoficzny porządek widoczny jest we wspomnianym wierszu. Pierwsza strofa pozostaje jeszcze w obszarze świata realnego.
Podmiot zwraca się do człowieka „oddzielonego przez strefy czasu, sześć strzępiastych klinów skórki zdzieranej z pomarańczy globu” (Podnosząc z progu niedzielną gazetę), człowieka żyjącego w tym samym czasie, ale w innym miejscu.
Granica oddzielająca ich od siebie wyznaczona jest przez wydarzenia polityczne,
różnice kulturowe, diametralnie odmienne realia życia. I kiedy podmiot mówi:
„Przyznaj się, tylko nie kręć, tylko nie kłam: / tam, gdzie żyjesz, nie macie podobnej gazety” (Podnosząc z progu niedzielną gazetę) ma na myśli konkretną prasę,
którą jeszcze kilka lat wcześniej sam kupował w kiosku, i z której języka zbudował
znaczną część swojej poezji. Gazetę pełną kłamstw i przeinaczeń, którą kupuje się,
jak w wierszu But why? tylko ze względu na nekrologi i dział sportowy.
Druga strofa przynosi nową perspektywę i wyznacza nową granicę, tym razem
przebiegającą w poprzek, a nie wzdłuż ziemi. Jej adresat jest „odgrodzony przez
złoża ziemi, sześć stóp zbitej gleby” (Podnosząc z progu niedzielą gazetę). O ile
przekroczenie poprzedniej granicy, po pokonaniu pewnych trudności, mieściło
się w obrębie możliwości podmiotu czy bohatera, o tyle tutaj takiej możliwości
nie ma. Tym razem barierą jest nie tylko przestrzeń, ale także czas. Nadawca i adresat nie mają ze sobą nic wspólnego – prócz doświadczenia życia. Nie znali się,
nie mogli czytać tych samych gazet. Mimo to połączy ich jeszcze jedno wspólne
przeżycie – śmierć, która w poezji Barańczaka „wykracza daleko poza konkret
samego faktu umierania”11.
Dopiero ostatnia strofa przynosi nową (starą w kontekście całej twórczości Barańczaka) jakość. Tym razem mówiącego i słuchającego dzielą „strefy
nieba, sześć (czy ile ich tam jest u Ptolemeusza) przezroczystych kopuł” (Pod10
11

Por. M. Baran, op. cit., passim.
K. Biedrzycki, op. cit., s. 59.
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nosząc z progu niedzielną gazetę). Nie mają już nawet wspólnych doświadczeń.
Nie skończą tak samo. Ich relacja jest asymetryczna, i nawet, jeżeli forma „Ty”,
za pomocą której mówiący zwraca się do słuchającego wskazuje na pewną poufałość, to dzielące ich sfery nieba są odległością nie do przekroczenia. Dialog jest strategią która pozwala na wprowadzenie w obręb świata poezji Boga,
Absolutu, bez konieczności nazywania go i określania jego cech. Ale dialog,
w którym mówi tylko jedna osoba, uwydatnia przepaść dzielącą rozmówców.
Granicy pomiędzy tym światem a tamtym pokonać nie można, choć poezja jest
tym, co ustanawia nieustanny i zawsze niedokonany gest przekraczania.
Tutaj – czyli gdzie?
Kondycja człowieka skazanego na bycie pomiędzy wpłynęła na kształt poezji
autora Widokówki. Barańczak nabiera dystansu do rzeczywistości peerelowskiej.
Dystansu potrójnego: przestrzennego, czasowego i ironicznego, zaś szary człowiek, bohater krajowej poezji Barańczaka ustępuje miejsca konkretnym jednostkom, wspominanym przez podmiot.
Zmiana zaszła również w obrębie dominanty sensotwórczej. Jeżeli wcześniej
Barańczak eksploatował potencjał semantyczny słowa, umieszczając je w nowych
kontekstach, poszukując jego nowych znaczeń, to w tomikach wydanych po 1980
roku punkt ciężkości przesuwa w stronę sytuacji. Codzienne czynności, przedstawione tak, że można by je było sfotografować, prowadzą do zaskakujących niekiedy
konkluzji. Wystawiając na próbę gesty i rytuały, podważając ich znaczenie, stawiając
je w nowym kontekście, poeta otwiera przed czytelnikiem nowe sensy poezji.
Jedna zmiana w wierszach Barańczaka nie zaszła. Przebywający za granicą polski poeta nie zaczął pisać po angielsku (choć, biorąc pod uwagę jego twórczość
tłumaczeniową, można przypuszczać, że poradziłby sobie również z materią drugiego języka). Co więcej, niechętnie i bardzo oszczędnie wprowadza do swoich
wierszy zwroty w języku angielskim. Zasłuchany w język ulicy Nowego Świata,
w poezji tłumaczy wszystko to, co usłyszał (Garden Party, Small Talk). Z języka
angielskiego pochodzą tylko niektóre tytuły jego wierszy, i bodaj jedno, wtrącone
mimochodem słowo fun. Co interesujące, wszystkie te sformułowania odnoszą
się do najbardziej charakterystycznych elementów życia na amerykańskich przedmieściach: mamy więc garden party, small talk, yard sale.
Barańczak zatem przekracza granicę w dwóch kierunkach: wpadając w rytm
życia w Nowym Świecie i pisząc po polsku dla Polaków w Polsce. To spostrzeżenie
prowadzi do postawienia niezwykle ważnego, wymagającego szerszego omówienia problemu, który na koniec tylko zasygnalizuję.
Przyjrzyjmy się wspominanemu już w niniejszej pracy wierszowi pochodzącemu z pierwszego z napisanych w Stanach Zjednoczonych tomu:
I opuszczenie będzie odpuszczeniem.
Przez podciągnięte – a nie uchylone –
okno dobiegnie obcy idiom popołudnia,
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pomruk strzyżonych trawników, tuż obok,
miękkie trzaśnięcie drzwiczek samochodu,
gardłowy głos sąsiada z naprzeciwka
pozdrowi po imieniu przybysza, w języku,
w którym „sąsiad” i „bliźni” to jedno i to samo
słowo, w języku, który nie byłby twój własny
nawet gdyby, nawet gdyby był twój.
I opuszczenie będzie odpuszczeniem.
(Okno)

Podmiot utworu podnosi okno i słyszy obcy idiom popołudnia. Słyszy sąsiada mówiącego w języku, który nie gdy nie będzie jego. Ale jest w swoim domu.
Jest u siebie. A „u siebie”, znaczy „tutaj”. Tylko dla człowieka, który przekroczył
granicę, „tutaj” i „tam” zamieniło się miejscami. Więc „tutaj”, czyli gdzie? Tam,
gdzie czytają i rozumieją moje wiersze, czy tam, gdzie żyję? I nawet jeżeli bohater,
skazany na nieustanne i zawsze niedokonane przekraczanie granicy między „tu”
i „tam”, gdzieś na chwilę poczuje się u siebie, to przecież, jak napisze w jednym
w wierszy „i tak nikt dziś wieczór nie zaśnie na własnej Ziemi” (Na pustym parkingu za miastem, zaciągając ręczny hamulec).

Abstract
Polish man in the United States. On crossing borders in poetry of Stanisław
Barańczak
In 1981 Stanisław Barańczak was offered a job as a lecturer at Harvard University. The acceptance of tree-year contract changed both his personal and professional life. The article is an attempt to consider the role of crossing cultural
borders in Stanisław Barańczak’s poetry. The analysis of selected poems is formed
by two main assumptions: the first one concerns real influence of decision to leave
homeland on the shape of Barańczak’s work, whereas the second one is connected with conviction that the language sets limits of experience of the world and
the main task of poetry is to go beyond those limits. Writing about America in
Polish language is considered to be an attempt to cross borders. Current analysis
is concentrated on three poems: Dyletanci, Druga natura and Podnosząc z progu
niedzielną gazetę.
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