38
2/2018

ISSN: 1898-5947

tożsamość - podmiotowość

38/2018

Tożsamość – Podmiotowość

Kraków 2018

„Maska” nr 38
Kraków 2018
ISSN: 1898-5947
Nakład: 100 egzemplarzy
Egzemplarz bezpłatny
„Maska” jest recenzowanym czasopismem naukowym. Zgodnie z wymogami MNiSW pełna lista
recenzentów artykułów w danym roku jest dostępna
na stronie: www.maska.psc.uj.edu.pl/maska/listy-recenzentow.
Wszystkie teksty i materiały ilustracyjne
(jeśli nie podano inaczej) udostępniane są
w trybie otwartym z zachowaniem praw
autorskich w użyciu niekomercyjnym
(Creative Commons BY-NC 4.0).
Pełne teksty oraz streszczenia opublikowanych prac
są dostępne online w międzynarodowej bazie danych
The Central European Journal of Social Sciences
and Humanities (cejsh.icm.edu.pl).
Adres redakcji:
ul. Grodzka 52
II piętro, s. 102
31-044 Kraków
redakcja.maska@gmail.com
www.maska.psc.uj.edu.pl
Publikacja finansowana przez:

Druk:
AT Wydawnictwo
www.atwydawnictwo.pl

Redaktor naczelna:
Katarzyna Kleczkowska
Redaktor prowadzący numer:
Tomasz P. Bocheński
Zespół redakcyjny:
Marta Błaszkowska
Dominika Ciesielska
Agnieszka Kiejziewicz
Anna Kuchta
Maciej Kuster
Igor Łataś
Aleksandra Łozińska
Joanna Malita-Król
Wawrzyniec Miścicki
Elżbieta Musialik
Maciej Nawrocki
Filip Nowak
Agnieszka Urbańczyk
Piotr Wajda
Magdalena Wąsowicz
Kama Wodyńska
Adam Woźniak
Agnieszka Wójcik
Redakcja językowa:
Marta Błaszkowska
Tomasz P. Bocheński (kierownik)
Dominika Ciesielska
Aleksandra Łozińska (adiustacja streszczeń)
Joanna Malita-Król
Maciej Nawrocki
Agnieszka Urbańczyk
Redakcja tekstów obcojęzycznych:
Agnieszka Kiejziewicz
Maciej Nawrocki
Redakcja techniczna:
Izabela Pisarek
Karol Ossowski
Okładka:
Maciej Godawa

Spis treści

Tomasz P. Bocheński
Wstęp. Pytania o kondycję ludzkości i samych siebie

7

Joanna Hańderek
Tożsamości zamknięte

19

Alicja Kowalczewska
Medieval wives and mothers becoming holy women. Female identity defined
by religion based on the examples of Birgitta of Sweden, Margery Kempe, and
Dorothea of Montau

31

Patrycja Laskowska-Chyła
Stalowa Wola – refleksje o kreowaniu tożsamości

45

Anna Kubinka 
Alternatywni na wsi – rozpoznanie

55

Paulina Ornatowska
#selfish – o tożsamości w czasach pochwały masowej przeciętności

69

Ewa Łączkowska
Living Transnational, Becoming Cosmopolitan? Before Method: Recasting
Transmigrant Identities in the Face of the Nation-State Hegemony

85

Barbara Cyrek
Pierwotne imiona psów a granice upodmiotowienia

99

Katarzyna Bolęba-Bocheńska
Wpływ polityki językowej na poczucie tożsamości Kaszubów

113

Krzysztof Żwirski
127
Tożsamość widzenia. O roli Ormian w upowszechnieniu fotografii na Bliskim
Wschodzie
Katarzyna Pasternak
143
Zbyt żydowska na Żydówkę. Oznaki żydowskiej tożsamości na podstawie Barbed
Hula (Kolczaste Koło) Sigalit Landau

3

Agnieszka Kiejziewicz
Tożsamość sztucznego człowieka. O zetknięciu z mechanicznym Innym
w kontekście sztuki robotycznej

159

Edyta Skoryna
Konstruowanie podmiotowości w listach z emigracji Hugona Kołłątaja
z lat 1792‒1794

173

Joanna Stożek
187
Czy podróż tylko „do Tatrów”? Problematyka podmiotu autorskiego w Dzienniku
podróży do Tatrów Seweryna Goszczyńskiego
Martyna Ujma
Romantyczna integralność kultury w myśli filozoficznej Karola Libelta
(z perspektywy badań literaturoznawczych)

201

Marta Anna Zabłocka
Fascynacja, adaptacja, hybrydyzacja. O Angliku, który był Indusem

215

Agnieszka Urbańczyk
227
Od nomadyzmu do mocnej podmiotowości. Wielojęzyczność Brunona Jasieńskiego
Adam Woźniak
245
Między ustrojem a środowiskiem. Zielona godzina Bolesława Leśmiana w świetle
filozofii doświadczenia Johna Deweya
Tomasz P. Bocheński
261
Tożsamość emigranta na przykładzie Autoportretu z kanalią Jacka Kaczmarskiego
Piotr Wajda
277
Dzieciństwo w objęciach państwa dobrobytu. Tożsamość dziecka oczami Lukasa
Moodyssona

4

Table of contents

Tomasz P. Bocheński
Introduction. The Questions of Human Condition and Oneself

7

Joanna Hańderek
Closed Identities

19

Alicja Kowalczewska
Medieval wives and mothers becoming holy women. Female identity defined
by religion based on the examples of Birgitta of Sweden, Margery Kempe, and
Dorothea of Montau

31

Patrycja Laskowska-Chyła
Stalowa Wola – Considerations About Vreation of Identity

45

Anna Kubinka 
The Rural Alternative – Recognition

55

Paulina Ornatowska
#selfish – On Identity in the Times of Praise of Mass Mediocrity

69

Ewa Łączkowska
Living Transnational, Becoming Cosmopolitan? Before Method: Recasting
Transmigrant Identities in the Face of the Nation-State Hegemony

85

Barbara Cyrek
The Original Dog Names and the Limits of Empowerment

99

Katarzyna Bolęba-Bocheńska
The Impact of Language Policy on the Identity of Kashubians

113

Krzysztof Żwirski
The Identity of Seeing. The Role of Armenians in the Development of
Photography in The Middle East

127

Katarzyna Pasternak
Too Jewish to be Jewish. Signs of Jewish Identity Based on Barbed Hula
by Sigalit Landau

143

5

Agnieszka Kiejziewicz
159
The Identity of an Artificial Human. The Problem of Encountering the Mechanical
Other in the Context of Robotic Art
Edyta Skoryna
Creating Subjectivity in Letters from the Exile Written by Hugo Kołłątaj in
1792–1794

173

Joanna Stożek
A Journey to the Tatra Mountains Only or Beyond? The Problem of
Narrator-as-Author in Seweryn Goszczyński’s Dziennik podróży do Tatrów

187

Martyna Ujma
The Romantic Integrity Culture and National Identity in the Writings of
Karol Libelt

201

Marta Anna Zabłocka
215
Fascination, Adaptation, Hybridisation. Of an Englishman Who Was an Indian
Agnieszka Urbańczyk
227
From Nomadism to Strong Subjectivity. The Multingualism of Bruno Jasieński
Adam Woźniak
245
Between the System and the Environment. Bolesław Leśmian’s Zielona Godzina
[‘The Green Hour’] from the Perspective of John Dewey’s Philosophy of Experience
Tomasz P. Bocheński
261
The Émigré’s Identity in Jacek Kaczmarski’s Autoportret z kanalią [‘Self-Portrait
with a Scumbag’]
Piotr Wajda
277
Folkhemmet Embracing Childhood. The Identity of a Child in Lukas Moodysson’s
Films

6

Tomasz P. Bocheński

Wstęp. Pytania o kondycję ludzkości
i samych siebie
Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Marcie Błaszkowskiej
Nie, nie chcę wpływać i należeć!
I tak beze mnie – o mnie – gra.
Jednego nikt mi nie odbierze:
Ja jestem ja! ja! ja!1
–Jacek Kaczmarski

I
Usiłując zdefiniować „podmiotowość” (‘to, co określa podmiot; to, co przynależne
podmiotowi; to, co charakterystyczne dla podmiotu’), należy sprecyzować, czym jest
„podmiot”. Punktem wyjścia warto tu uczynić dwie, przenikające się zresztą wzajemnie i uzupełniające, orientacje: literaturoznawczą czy wręcz kulturową – ponieważ
człowiek, zanim nauczy się czytać i mówić, poznaje już pierwsze terminy literackie,
a ich gromadzenie w toku życia, doświadczania i kształcenia pozwala na orientację
w szeroko pojętej humanistyce2 – oraz filozoficzno-psychologiczną.
1
2

J. Kaczmarski, Ja [w:] idem, A śpiewak także był sam, wstęp S. Stabro, Warszawa 1998, s. 221. Utwór
pochodzi z wykonywanego przez Jacka Kaczmarskiego, Przemysława Łapińskiego i Zbigniewa Łapiśnkiego programu Wojna postu z karnawałem.
Por. A. Nawarecki, Zamiast wstępu [w:] Ilustrowany słownik terminów literackich. Historia, anegdota,
etymologia, red. Z. Kadłubek, B. Mytych-Forajter, A. Nawarecki, Gdańsk 2018, ss. 5‒12. Ze względu
na to, że pojęcia i terminy o charakterze teoretycznoliterackim de facto można zastosować do opisu
innych dziedzin szeroko pojętej kultury (muzyki, filmu, sztuki, mediów itd.), śmiało można by mówić
wręcz o orientacji kulturowej.
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Orientacja literaturoznawcza czerpie w materii objaśniania kategorii „podmiotu”
z filologii i filozofii. Łacińskie subiectum, które dało podstawy określeniom podmiotu w wielu językach europejskich (angielski: subject, niemiecki: das Subjekt, rosyjski:
субъект, francuski: sujet, hiszpański: sujeto), kojarzone z ‘rzucaniem pod’, wykształciło się później niż grecki odpowiednik – ὑποκείμενον (hypokeímenon), leksem pochodzący od czasownika ὑπόκειμαι (hypokeimai) ‘leżę pod’, mającego źródło prawdopodobnie w praindoeuropejskim rdzeniu ki-, oznaczającym zarówno ‘leżeć’, jak
i ‘dom’ czy ‘obozowisko’. Od „podrzutka” blisko więc do „podwaliny”, „podstawy” czy
„materii” – w jakich znaczeniach używał słowa ὑποκείμενον Arystoteles. Czas (podczas którego „podmiot” utożsamiany był często z „przedmiotem”) zatarł jednak nieco
pierwotne znaczenie i – tutaj etymologię zastępuje filozofia – za sprawą Kartezjusza
nastąpiła resemantyzacja subiectum, który od tej pory sytuował się poza doświadczeniem3. Podmioty i podmiotowość – oraz ich konstrukcje – zaczęły być obiektami
trwającego do dziś głębokiego namysłu, który uprawnia do stwierdzenia, że w orientacji filozoficzno-psychologicznej podmiot jest – nomen omen – subiektywnie doznającym bytem. Podmiotowością nazwać więc można poczucie tożsamości pozwalającej
na różnicowanie jednostki od innych – dzięki temu podmiot dąży do indywidualizacji, ale jednocześnie jest w stanie wchodzić w relacje z innymi bytami4.
Coraz rzadziej chyba zdajemy sobie sprawę z obciążeń etymologiczno-semantycznych „podmiotu”, pojęcia nadużywanego we współczesnym dyskursie, a przecież
na co dzień mamy do czynienia z podmiotami w znaczeniach językoznawczym, literaturoznawczym, administracyjno-prawnym, psychologicznym, filozoficznym i tym
podobnych. Mimo to problematyka podmiotowości nie traci na wartości, a zainteresowanie badaczy zawdzięcza nie tylko strukturalizmowi czy późniejszym przełomom
postmodernistycznym, ale przede wszystkim atrakcyjnemu rozmyciu znaczeniowemu
(pozwalającemu na coraz to nowe dookreślanie pojęcia) oraz kondycji ponowoczesnego społeczeństwa, które coraz częściej zadaje pytania o samego siebie. Nie możemy
bowiem zapominać, że tak bardzo frapująca choćby lacanistów5 podmiotowość jest też
3
4
5
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Por. P. Bogalecki, Podmiot [w:] Ilustrowany słownik terminów literackich. Historia, anegdota, etymologia,
red. Z. Kadłubek, B. Mytych-Forajter, A. Nawarecki, Gdańsk 2018, ss. 380‒385.
Por. m.in. M. Adamiec, Podmiotowość – formy i zmiany, Z. Spendel, Kulturowe funkcje psychologii podmiotowości [w:] Podmiotowość człowieka. Szanse rozwoju i zagrożenia, red. Z. Ratajczak, Katowice 1992,
ss. 11‒31, 32‒47.
Komentatorzy myśli Jacques’a Lacana wielokrotnie wskazywali na istotną rolę filozoficznych (czy
też ogólnie – humanistycznych) studiów nad podmiotem i podmiotowością w jego koncepcji (oraz
innych koncepcjach poststrukturalistycznych) – por. m.in. B. Choińska, Podmiot i dyskurs w świetle
myśli wybranych przedstawicieli poststrukturalizmu francuskiego, Kraków 2014; M. Gusin, Symptomy
psychoanalizy. Jacques Lacan: od filozofii do antyfilozofii, Kraków 2018; M. Drwięga, Wszystko to dzieje
się na innej scenie. Podmiotowość w psychoanalizie Jacques’a Lacana i kwestia odpowiedzialności oraz motywów działania, „Anthropos?” 2012, nr 18‒19, ss. 128‒151.
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przedmiotem zainteresowania każdego człowieka i sprowadza się do bardzo podstawowych kwestii: różnic indywidualnych, religii i seksualności, granic strefy komfortu,
sposobów wyrażania siebie i (re)konstruowania własnych (i kolektywnych) tożsamości.

II
Anthony Giddens i Philip W. Sutton definiują roboczo „tożsamość” jako „charakterystyczne aspekty charakteru jednostki lub grupy, związane z ich poczuciem własnej
jaźni”6, a jako ważne dla rozwoju naukowego postrzegania jaźni i tożsamości wskazują teorię jaźni odzwierciedlonej Charlesa H. Cooleya7 i pierwszą usystematyzowaną
teorię powstawania i tworzenia jaźni George’a Herberta Meada8. Brytyjscy socjolodzy precyzują też, że tożsamość człowieka to „zasadniczo jego przekonania na temat
tego, kim jest się jako jednostka”9, a rozpatrywać ją należy w aspekcie społecznym – ze
względu na silne interakcje tożsamości poszczególnych jednostek ze sobą.
Analogicznie do socjalizacji pierwotnej i wtórnej wyróżniane są także pierwotne
i wtórne tożsamości. Te pierwsze, obejmujące choćby aspekty płciowe, kształtują się
we wczesnej fazie życia, dopiero później pojawiają się tożsamości wtórne, zawierające
status społeczny, zawody i – co chyba najważniejsze – role społeczne10.
Manuel Castells odnosi tożsamość do aktorów społecznych i rozumie ją jako „proces konstruowania sensu na podstawie pewnego atrybutu kulturowego lub powiązanego zbioru atrybutów kulturowych, któremu/którym przyznaje się pierwszeństwo
przed innymi źródłami sensu”11. Ta definicja nawiązuje do znanej z teorii Ervinga Goffmana sceny teatru życia codziennego, gdzie aktor (podmiot) społeczny – rozumiany
jako jednostka, grupa lub instytucja – interaguje z innymi podmiotami, odgrywając
określone role12. Castells przekonuje, że „tożsamości są silniejszymi źródłami sensu niż
role”13 społeczne, choć niektóre spośród tych ról mogą być zbieżne z autodefinicjami.
Teoretycy są zgodni co do niejednolitości i niejednostkowości tożsamości. Giddens i Sutton zauważają, że „tożsamość rzadko bywa ustalona raz na zawsze i stanowi raczej proces nieustannych przemian”14, a tożsamości pozwalają na zauważenie
6
7
8
9
10
11
12
13
14

A. Giddens, P. W. Sutton, Tożsamość [w:] eidem, Socjologia. Kluczowe pojęcia, tłum. O. Siara, P. Tomanek, Warszawa 2014, s. 211.
Por. C. H. Cooley, Human Nature and the Social Order, New York 1902.
Por. H. G. Mead, Umysł, osobowość i społeczeństwo, tłum. Z. Wolińska, Warszawa 1975.
A. Giddens, P. W. Sutton, op. cit., s. 212.
Por. ibidem, s. 212‒213.
M. Castells, Siła tożsamości, tłum. S. Szymański, Warszawa 2009, s. 22.
Por. E. Goffman, Człowiek w teatrze życia codziennego, tłum. H. Datner-Śpiewak, P. Śpiewak, przedm.
J. Szacki, Warszawa 2011.
M. Castells, op. cit., s. 23.
A. Giddens, P. W. Sutton, op. cit., s. 213
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międzyludzkich podobieństw i różnic, Castells dopowiada, iż „z perspektywy socjologicznej wszystkie tożsamości są konstruowane”15. Hiszpański socjolog zwraca jednak
uwagę, że świadomość konstrukcyjności tożsamości stanowi w zasadzie najpoważniejszy problem, z jakim zmagają się badacze zjawiska – pozwala bowiem na postawienie pytań o przyczyny, źródła i cel konstruowania tożsamości. Dlatego właśnie
Castells w Sile tożsamości rozważa, że to, kto i po co konstruuje tożsamość zbiorową,
może determinować symboliczną treść i znaczenie tej tożsamości – również dla osób
nieidentyfikujących się z nią16.
Autor Społeczeństwa sieci wyróżnia trzy formy i źródła konstruowania tożsamości
w kontekście wyznaczanym przez stosunki władzy. Pierwszą z nich jest tożsamość
legitymizująca, służąca wprowadzającym ją dominującym instytucjom społeczeństwa
do zracjonalizowania ich dominacji wobec aktorów społecznych – podobnie do ujęcia
Richarda Sennetta17 czy teorii nacjonalistycznych18. Druga forma to tożsamość oporu,
budowana przez stygmatyzowane jednostki przeciwko logice dominacji. Natomiast
trzecie źródło stanowi tożsamość projektu, konstruowana przez budujących nową
tożsamość na podstawie dostępnych narzędzi kulturowych aktorów społecznych. Ich
nowo skonstruowana tożsamość ponownie ustala pozycję w społeczeństwie, ale ponieważ tożsamość działa również w relacji z innymi – redefiniowana jest cała struktura społeczna19. To właśnie ten proces konstruowania tożsamości wytwarza podmioty,
czyli zbiorowego aktora społecznego, dzięki któremu jednostki mogą osiągnąć sens20.
Castells przekonuje wreszcie, że w zdecentralizowanym społeczeństwie sieci dostrzeżenie nowych projektów tożsamościowych jest niezwykle trudne:
Ponieważ nasza wizja historyczna przyzwyczaiła się tak bardzo do uporządkowanych batalionów, kolorowych transparentów i napisanych wcześniej proklamacji zmiany społecznej, czujemy
się zagubieni, kiedy stajemy w obliczu subtelnego rozszerzania się narastających zmian symboli
przetwarzanych przez wielokształtne sieci, z dala od siedzib władzy. Właśnie w tych bocznych
zaułkach społeczeństwa, czy to w alternatywnej elektronicznej sieci, czy w oddolnych sieciach
wspólnotowego oporu, wyczuwam zalążki nowego społeczeństwa, wypracowane na polu historii
przez siłę tożsamości21.

15
16
17
18

M. Castells, op. cit., s. 23.
Por. ibidem, s. 23.
Por. R. Sennett, Authority, New York 1980.
Por. B. Anderson, Wspólnoty wyobrażone. Rozważania o źródłach rozprzestrzeniania się nacjonalizmu, tłum.
S. Amsterdamski, Kraków 1997; E. Gellner, Narody i nacjonalizm, tłum. T. Hołówka, Warszawa 1991.
19 Por. M. Castells, op. cit., ss. 23‒24.
20 Por. ibidem, s. 25; por. także A. Touraine, Critique de la modernité, Paris 1992; idem, La formation du
sujet [w:] Penser le sujet, éd. F. Dubet, M. Wieviorka, Paris 1995, ss. 29‒30.
21 M. Castells, op. cit., s. 387.

10

MASKA 38/2018

Giddens i Sutton zwracają uwagę, że sprzężenie tożsamości indywidualnych i zbiorowych następuje w ramach ucieleśnionej jaźni, za przykład połączenia ucieleśnienia
i tożsamości społecznej słusznie podając napiętnowanie – dostrzegalne gołym okiem
ułomności fizyczne utrudniają autokreację, czyli de facto zarządzanie własną tożsamością, w przeciwieństwie do łatwych do ukrycia ułomności natury psychicznej22.
Zgodnie z teorią Goffmana jednostki odgrywają swoje role w zależności od sytuacji
społecznej, w jakiej aktualnie się znajdują i jakie przewidują w swojej autokreacji,
czyli tożsamości.
Tożsamość była także przedmiotem badań psychologicznych. Heinz Kohut,
znany z opracowania teorii narcyzmu, łącząc klasyczną psychoanalizę i teorie relacji
z obiektem i analizując płynące z tego skrzyżowania wnioski, opisał teoretycznie tożsamość osobistą23. Jednak dużo większy wpływ wywarła na współczesne nauki o człowieku teoria rozwoju psychospołecznego człowieka Erika H. Eriksona, według której
zasadniczym momentem w rozwoju osobowości na przestrzeni całego życia jest formowanie się tożsamości podczas dorastania24. Konfrontacja własnej tożsamości z innymi prowadzi natomiast do formowania się tożsamości społecznej, „co wyraża się
poznawczymi powiązaniami własnej osoby z innymi ludźmi oraz identyfikowaniu się
z ich celami, wartościami, zasadami postępowania”25.
Widać więc wyraźnie, że teorie socjologiczne i psychologiczne są w gruncie rzeczy zgodne co do ogólnego postrzegania tożsamości, które jest reprezentowane przez
niezliczoną ilość bohaterów tekstów kultury, umożliwiając metadyskurs – analizując
tożsamość takich postaci, zadajemy tak naprawdę pytania o kondycję ludzkości i samych siebie.

III
Podmioty rozważają własne tożsamości, permanentnie zadając pytania o samych siebie.
Sprzyjają temu zjawiska społeczne i sytuacja polityczno-kulturowa zmieniającego się
świata. Ten namysł powoduje nie tylko próby zarysowania własnych projektów tożsamościowych, ale także powszechniejszą dyskusję na temat rozmaitych koncepcji podmiotowości czy różnych ujęć tożsamości. W projektach tożsamościowych coraz częściej
22 Por. A. Giddens, P. W. Sutton, op. cit., s. 213; por. także E. Goffman, Piętno. Rozważania o zranionej
tożsamości, tłum. A. Dzierżyńska, J. Tokarska-Bakir, Gdańsk 2005.
23 Por. P. K. Oleś, Wprowadzenie do psychologii osobowości, Warszawa 2011, ss. 70‒71; por. także: H. Kohut,
The Restoration of the Self, New York 1977.
24 Por. P. K. Oleś, op. cit., ss. 105 ‒107; por. także: E. H. Erikson, Dzieciństwo i społeczeństwo, tłum.
P. Hejmej, Poznań 1997; idem, Dopełniony cykl życia, tłum. A. Gomola, Poznań 2002.
25 M. Jarymowicz, Psychologia tożsamości [w:] Psychologia. Podręcznika akademicki, t. 3, red. J. Strelau,
Gdańsk 2000, s. 117; por. eadem, Psychologiczne podstawy podmiotowości. Szkice teoretyczne, studia empiryczne, Warszawa 2008.
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wyrażamy więc własne przekonania, orientacje, ale także lęki i uprzedzenia – otwartość granic i postęp technologiczny tylko temu sprzyjają. Obecność w dyskursie wielu
ujęć koncepcji tożsamości i podmiotowości pozwala na wygodne poruszanie się między
nimi i umożliwia wybranie najkorzystniejszych dla jednostek i zbiorowości opcji. Życie
w wielokulturowym świecie wymaga nie tylko samookreślenia się, ale także – a może
przede wszystkim – ustanowienia własnych granic i zasad relacji międzyludzkich.
Tym chętniej i częściej analizowane są więc rozmaite czynniki mające wpływ na
kształtowanie się tożsamości. Badacze zwrócili już uwagę nawet na to, że lokalna muzyka może kształtować tożsamość miejską, gdyż mieszkańcy lub twórcy są w stanie
„wytworzyć specyficzną relację z konkretnym miejscem poprzez odczuwanie powiązania z muzyką wyraźnie związaną z miastem czy regionem […], poprzez słuchanie
albumu oddającego charakterystykę miejsca lub poprzez działalność muzyczną danego miasta”26. O aspektach tożsamościowych traktują teksty najważniejszych postaci
polskiej sceny muzycznej – poza cytowanym w motcie Jackiem Kaczmarskim kwestie te poruszali między innymi Grzegorz Ciechowski i Republika czy Artur Rojek
i Myslovitz27 – a najważniejsze wiersze Stanisława Barańczaka, Zbigniewa Herberta
czy Czesława Miłosza są tak naprawdę (de)konstruowaniem jakiegoś projektu tożsamościowego, pytaniem o kondycję podmiotu lub zbiorowości albo tej kondycji diagnozą28. Nieprzypadkowo też laureatką Międzynarodowej Nagrody Bookera została
w tym roku Olga Tokarczuk wespół z Jennifer Croft za książkę Bieguni (Flights)29 –
opowieść o tożsamościach podróżników.
Również badania nad literackimi zapisami doświadczeń traumatycznych pozwalają na rekonstruowanie dotkniętej traumą tożsamości, wyrażającej się choćby w tak,
wydawałoby się, błahych aspektach, jak formy gramatyczne:
Czas podmiotu przeżywającego doświadczenie traumatyczne przypomina pełne przerażenia zapętlenie w „teraz”, umieszczone pomiędzy utraconą bezpowrotnie przeszłością, zbyt wcześnie
przerwaną przez wydarzenie traumatyczne, a zdającą się nie istnieć, nieskończenie odległą przyszłością, do której wkroczyć bez skażenia teraźniejszością można dopiero wtedy, gdy trauma zostanie przepracowana. […] Przeżycia podmiotu i bohaterów wyrażane są przy pomocy różnych
26 M. Smółka, Nuta po nucie. Lokalność muzyki popularnej a miejska tożsamość, „Kultura Popularna” 2017,
nr 3, s. 68. Maciej Smółka jako przykład konstruowania tożsamości miasta i mieszkańców przez muzykę popularną podaje piosenkę New York, New York w wersji Franka Sinatry – ludzie utożsamiają się
z wykreowanym w utworze obrazem Nowego Jorku, albo wizja ta ich odrzuca (por. ibidem).
27 Por. np. utwory Grzegorza Ciechowskiego jako Obywatela G. C. oraz Republiki: Józef K., Tak, tak… to
ja, Przyznaję się do winy (czyli zeznania miłosne) czy Śmierć na pięć; Mieć czy być, Nocnym pociągiem aż na
koniec świata Myslovitz. O rozluźnieniu więzi grupy społecznej, czyli dekonstrukcji tożsamości kolektywnej traktują teksty Naszej klasy i Naszej klasy ’92 Kaczmarskiego oraz Białej flagi i Białej flagi ‘91 Republiki.
28 By wymienić tylko cykl Pan Cogito Herberta, tom Sztuczne oddychanie Barańczaka i Traktat poetycki
Miłosza.
29 Por. O. Tokarczuk, Bieguni, Kraków 2007; eadem, Flights, tłum. J. Croft, London 2017.
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czasów gramatycznych, które występują osobno lub przeplatają się, oddając skomplikowaną panoramę doznań psychicznych człowieka dotkniętego nieodwracalnie traumą30.

Mity osobiste i rozwiniętą historię życiową właśnie w taki sposób zakorzenione w czasowości – spajające zrekonstruowaną przeszłość, przewidywaną przyszłość i doświadczaną teraźniejszość w spójną, ciągłą i celową strukturę narracyjną – zwykło się nawet
traktować jako tożsamość narracyjną31. Dlatego kategorie tożsamości i podmiotowości
nieuchronnie wiążą się z literaturą i kulturą, a spaja je aspekt narracyjny, a nawet metanarracyjny: tożsamość stała się przecież niemal możliwym do czytania tekstem kultury32.
Analizowane kategorie mają ogromne znaczenie dla kształtowania zbiorowości. Interesująca analiza Karen A. Cerulo pokazała, że hymny państwowe, czyli najważniejsze pieśni poszczególnych narodów czy nacji, pod względem muzycznym
odzwierciedlają nastroje społeczne i sytuację polityczną panującą w momencie ich
powstawania33, co ma ogromne znaczenie dla konstruowania tożsamości zbiorowej
mieszkańców poszczególnych państw. Równie silnym jak muzyka elementem spajającym kolektyw może być także pismo – dzieje się tak w wielu aspektach, bardziej
oczywiste związane są ze skryptem (wspólnota ludzi posługujących się pismem łacińskim, cyrylickim, greckim, arabskim czy ormiańskim oraz pismami niealfabetycznymi czy ideogramami) i językiem, mniej – z typografią. Tymczasem to decyzje
ściśle typograficzne stały się wydarzeniami mającymi ogromny wpływ na tożsamość
zbiorową – zarówno polskiego środowiska zgromadzonego wokół „Solidarności”34,
państwa niemieckiego, w którym narzucono ujednoliconą typografię gotycką (frakturę) w 1933 r., by osiem lat później nagle wycofać się z tej standaryzacji35, jak i społeczeństwa tureckiego, które zgodnie z decyzją Mustafy Kemala Atatürka gwałtownie
zmieniło skrypt (z zapisu arabsko-perskiego na łaciński)36.
30 M. Błaszkowska, Zapętlony czas Apokalipsy spełnionej. O czasach gramatycznych w poezji Krzysztofa
Kamila Baczyńskiego i Tadeusza Gajcego, „Maska” 2017, nr 3 (35): Zagłada – Apokalipsa, s. 62.
31 Por. P. K. Oleś, op. cit., s. 361; D. P. McAdams, The Person. An Introduction to Personality Psychology,
Forth Worth 1994.
32 Aspekt ten można też rozumieć bardziej dosłownie – istnieją bowiem publikacje dotyczące typów
osobowości, pokazujące charakterystyczne cechy różniące ludzi i umożliwiające lepsze zrozumienie
własnego typu (por. np. J. M. Oldham, L. B. Morris, Twój psychologiczny autoportret, tłum. A. Bielik,
Warszawa 2016). Takie rozumienie własnej osobowości jest elementem kreowania, akceptacji bądź
odrzucenia własnych tożsamości.
33 Por. K. A. Cerulo, Identity Design. The Sights and Sounds of a Nation, 1995; por. także R. Woś, Co mówią
nam hymny, „Dziennik Gazeta Prawna” 2018, nr 110 [8‒10 czerwca], s. A33.
34 Por. A. Szydłowska, Od solidarycy do TypoPolo. Typografia a tożsamości zbiorowe w Polsce po roku 1989,
Wrocław 2018.
35 Por. H. P. Willberg, Fraktur and Nationalism [w:] Blackletter. Type and National Identity, eds. P. Bain,
P. Shaw, New York 1998, ss. 44‒49.
36 Por. A. Szydłowska, op. cit., s. 6.
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Pokazane w tym krótkim przeglądzie obszarów zainteresowań badaczy podmiotowości i tożsamości przykłady są jedynie pewnym wyimkiem, bowiem analizy tych
kategorii stały się przedmiotem powszechnych dyskusji w naukach humanistycznych
i społecznych – można wręcz zaryzykować stwierdzenie, że „tożsamość” i „podmiotowość” to najważniejsze pojęcia współczesnej humanistyki, a próby określenia własnego „ja”, stawianie pytań o samych siebie i diagnozowanie społeczeństwa stanowią
(często nieuświadomioną) codzienność każdego człowieka.

IV
Również „Maska” włącza się aktywnie w dyskusje na temat kategorii tożsamości
i podmiotowości. Tom pomieścił – poza niniejszym – dziewiętnaście tekstów, których
autorzy rozważają różne aspekty wspomnianych kategorii. Znajdzie tu więc Czytelnik
szkice poświęcone tożsamościom zamkniętym, średniowiecznym świętym kobietom
i matkom, kreowaniu tożsamości mieszkańców Stalowej Woli, alternatywnym na wsi,
płynnym tożsamościom transmigrantów, granicom upodmiotowienia w kontekście
pierwotnych imion psów, wpływu polityki językowej na kaszubskie poczucie tożsamości oraz roli Ormian w upowszechnieniu fotografii na Bliskim Wschodzie. Znalazło się tu także miejsce na analizy wskazanych problemów na przykładzie twórczości
Sigalit Landau, sztuki robotycznej, emigracyjnych listów Hugona Kołłątaja, zapisów
diarystycznych Seweryna Goszczyńskiego, pism Karola Libelta, powieści Rudyarda
Kiplinga, utworów Brunona Jasieńskiego, Zielonej godziny Bolesława Leśmiana i filozofii doświadczenia Johna Deweya, Autoportretu z kanalią Jacka Kaczmarskiego oraz
filmów Lukasa Moodyssona. Z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie.
Te artykuły, ale też inne teksty, w których rozważane są kategorie podmiotowości i tożsamości mogą stanowić dla Czytelnika znakomity punkt wyjścia do refleksji
nad własną tożsamością indywidualną i zbiorową, nad autokreacją i uczestniczeniem
w życiu społecznym – do zadania pytań o samego siebie.
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Streszczenie
Autor podejmuje próbę wyjaśnienia kategorii „podmiotowości” i „tożsamości”. Punktem wyjścia dla rozważań są etymologiczna i filozoficzna analiza kategorii podmiotu,
prowadząca do objaśnienia pojęcia „podmiotowości”, oraz rekonstrukcja znaczenia
pojęcia „tożsamości” na podstawie definicji Anthony’ego Giddensa, Philipa W. Suttona i Manuela Castellsa, a także orientacji psychologicznych. Podbudowa teoretyczna zostaje skonfrontowana z codziennymi pytaniami o tożsamość indywidualną
i kolektywną jednostek oraz rozmaitymi tekstami dotyczącymi konstruowania tożsamości, zwłaszcza zbiorowych, w kontekście muzyki regionalnej czy typografii.
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Summary
Introduction. The Questions of Human Condition and Oneself
The text aims to explain briefly the categories of “subjectivity” and “identity”. The
starting point for the reflections are ethymological and philosophical analysis of the
cathegory of subject which leads to an explanation of the notion of “subjectivity”
and a reconstruction of the meaning of the word “identity” as defined by Anthony
Giddens, Philip W. Sutton and Manuel Castells and psychological orientations. The
theoretical background was confronted with everyday questions concerning individual and collective identity of people and with various texts dealing with construction
of the identity, especially collective ones, in context of regional music and typography.
Translation: Maciej Nawrocki

Joanna Hańderek

Tożsamości zamknięte
Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Tożsamość [identity] może być zrozumiana tylko jako proces, jako istnienie lub stawanie się. Tożsamość człowieka – czy tożsamości – mamy tu bowiem do czynienia
z liczbą pojedynczą, jak i mnogą – nigdy nie jest ostateczna i zdefiniowana. Nawet
śmierć nie petryfikuje tego dziania się: tożsamość może być bowiem reprodukowana
bądź dopiero pośmiertnie nadawana1.
Tożsamość własna: zwerbalizowane poglądy danej jednostki na jej temat oraz emocjonalna
identyfikacja z tymi opisami […] Tożsamość społeczna: oczekiwania i opinie innych wobec
danej osoby2.

Gdy David Hume w swoim Traktacie o naturze ludzkiej napisał, że nie ma czegoś
takiego jak stałe i niezmienne „ja”, nie wszyscy myśliciele zrozumieli siłę tego stwierdzenia i jego konsekwencje. Europejska filozofia przyzwyczajała bardzo długo do
opowieści o niezmiennej podmiotowości, substancjalności „ja”, koncepcji osoby i duszy, co miało gwarantować nie tylko stałość natury ludzkiej, ale również stałość tożsamości (często w pakiecie z nieśmiertelnością). Osiemnastowieczny szkocki myśliciel
rzucił wyzwanie metafizycznej tradycji i dowodził, że stałość naszej tożsamości jest
jedynie naszym marzeniem, często nie uświadamiamy sobie też, że tożsamość sami
budujemy jako swoiste narracje. Poszczególne aspekty osobowości i bycia sobą człowiek składa w świadomości w jeden spójny akt percepcji, aby czuć się bezpiecznie
i stabilnie oraz osiągnąć jedność wizji tego, kim jest3.
1
2
3

R. Jenkins, Social Identity, London–New York 2003, s. 5 [tłum. filologiczne własne – J. H.].
Ch. Barker, Studia kulturowe. Teoria i praktyka, tłum. A. Sadza, Kraków 2005, s. 250.
Por. D. Hume, Traktat o naturze ludzkiej, tłum. C. Znamierowski, Warszawa 1963.
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Można by oczekiwać, że w wieku dwudziestym, w którym miały miejsce między
innymi rewolucja kulturowa, przekształcenia społeczne, multikulturalizm, globalizacja i wszelkie idące za tym zmiany naszego życia – zreformowało się przekonanie
o stałości i niezmienności ludzkiej tożsamości. Zdawałoby się, że Hume wreszcie
znalazł odbiorcę swojej filozofii zakładającej, że nie ma stałego „ja”, a istnieje jedynie
szereg poszczególnych jego odsłon, i że nastał czas, by w pełni przyjrzeć się konsekwencjom tego stanu rzeczy. Jednakże, jak pokazał Richard Jenkins, tożsamość w dużej mierze ma charakter negocjacyjny i fakt, że budujemy ją w swoistej dialektyce tego,
kim widzimy się sami i jak jesteśmy postrzegani, nie zmienia prób scalenia opowieści
o sobie samym. Niektórzy negocjują sami ze sobą, chcąc zbudować stałą tożsamość.
Zdarza się również, że ludzie potrzebują bardzo mocno poczuć się „kimś” i znaleźć
swoje miejsce w świecie, co oznacza, że chcą postrzegać się w konkretny i jasno określony, a przez to niezmienny sposób. Dlatego odrzucają wszelką płynność4 tożsamości, zaprzeczają jej narracyjnemu5 czy wydarzającemu się charakterowi. W wypadku
takiej postawy wobec własnej tożsamości starają się za wszelką cenę negować zmianę
i nowe procesy zachodzące w zewnętrznym świecie jako nieistniejące lub złe moralnie, a więc takie, którym trzeba się koniecznie przeciwstawić. Taką postawę wobec
tożsamości – niekiedy związaną z wręcz obsesyjnym trzymaniem się wizji stałości
i niezmienności – oraz wiarę w niezmienność ludzkiej natury, a co za tym idzie: deprecjację różnorodności modeli budowania tożsamości, będę nazywać z a m k n i ę t ą
t o ż s a m o ś c i ą i jej poświęcę niniejszy artykuł. Zamknięte tożsamości, choć wydają
się we współczesnym różnorodnym i dynamicznym świecie niemożliwe do utrzymania, ciągle jednak funkcjonują, stanowiąc jedną ze strategii budowania tożsamości.
To właśnie one stają się podstawą zamknięcia, ksenofobii oraz negatywnego wartościowania tego, co inne i obce. Nienawiść do migrantów, uchodźców i „wewnętrznie”
obcych – nieheteronormatywnych czy otwarcie myślących – ludzi jest tego konsekwencją. Tożsamości zamknięte rodzą w człowieku nienawiść i odrzucenie. Jednym
słowem: jako relikt dawnego myślenia o człowieku w kategoriach stałości i klasycznej
metafizyki (zakładającej stałe i niezmienne człowieczeństwo każdego człowieka) stają się dzisiaj niebezpieczne czy wręcz zagrażające budowaniu relacji z innymi ludźmi.
Definicja Richarda Jenkinsa przedstawiająca tożsamość jako proces, nieustanne poszukiwanie i stawanie się sobą, z ciągłym otwieraniem się na kolejne zmiany
i możliwość, stanowi moim zdaniem klasyczne rozumienie tożsamości charakteryzujące dwudziestowieczne podejścia do „ja”. Na takie współczesne rozważania o tożsamości przygotowuje rozwijająca się już w pierwszej połowie XX wieku filozofia
egzystencjalna, która pojmowała człowieka jako przygodę, ciągłą zmianę i nieustającą
4
5
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realizację stawianych przed nim zadań – według egzystencjalistów człowiek jest nieustannym przepracowywaniem siebie, a procesu tego nie da się ani zatrzymać, ani
spetryfikować6. Co więcej, wedle takich myślicieli jak Jean-Paul Sartre, człowiek
jest też zadaniem postawionym przed nim samym, a samorealizacja jest tego zadania spełnieniem. Fakt, że nie jesteśmy w stanie do końca zrealizować siebie, stać się
sobą, świadczy o nieusuwalnej kreatywności i możliwościach konstytuowania siebie.
Człowiek jest procesem, ciągłą, dążnością i to jest najważniejsza myśl dziedziczona
po dwudziestowiecznych egzystencjalistach.
Wraz ze zmianą filozoficznego podejścia do człowieka nastąpiło przeobrażenie
doświadczenia codziennego, bowiem inność czy nowość stały się elementami rzeczywistości. Ten fenomen dobrze ilustruje klasyczna już dzisiaj metafora Zygmunta
Baumana o płynności współczesnego świata, kultury i tożsamości7. Jak pokazał w swej
analizie Bauman, wiek XX ewoluował w kierunku przyspieszenia, wzmocnienia oczekiwań wobec człowieka, dostarczając mu coraz więcej zadań i możliwości. Człowiek
stał się podróżnikiem przez swoje życie i świat kultury, a podróż ta oznaczała permanentne zaglądanie do miejsc nieoswojonych, dziwnych i niebezpiecznych8. Wymaga
ona też otwarcia i wrażliwości, stała się więc niezwykle trudna dla niektórych, a przez
to – negowana i odrzucana.
Takie dynamiczne podejście do tożsamości pozwala dostrzec złożoność osobowości,
pokazuje, że nasze „ja” nie jest jednoznaczne, a przez to właśnie wymaga nieustannej
pracy i negocjacji. Dlatego też Jenkins wskazuje na konieczność mówienia o t o ż s a m o ś c i a c h. Ta liczba mnoga jest tu konieczna, ponieważ ludzi nie da się zredukować
do jednej społecznej funkcji, do jednej kulturowej roli, jaką przyszło im odgrywać.
W myśli Chrisa Barkera, która bardzo dobrze koresponduje z badaniami Jenkinsa,
podkreślona została emocjonalna identyfikacja z tożsamościami nadawanymi sobie
przez człowieka. To właśnie emocjonalne nastawienie może okazać się dla ludzi ograniczające czy wręcz zamykające. Świadomość ciągłego stawania się, przetwarzania samego siebie, uprzytomnienie sobie ciągle otwierających się nowych możliwości może
być wzbogacające, ale również przerażające, a dla niektórych nawet paraliżujące. Nie
każdy może znajdować w sobie siłę na negocjację tożsamości, prawie codzienne poszukiwanie i wytwarzanie raz jeszcze własnego „ja”. Nie każdy konfrontuje się z nowoczesnością w sposób bezkonfliktowy. Nie każdego cieszy różnorodność, nie każdy
widzi w niej pozytywne możliwości. Pluralizm tożsamości, ich nieustanne przepracowywanie i świadomość faktu, że proces ten nie zatrzyma się nawet wraz ze śmiercią,
mogą stać się ogromnym obciążeniem. W parze z dynamicznością tożsamości idzie
6
7
8

Por. J. P. Sartre, Byt i nicość, tłum. P. Mróz, J. Kiełbasa, Kraków 2007.
Por. Z. Bauman, Płynna nowoczesność, tłum. T. Kunz, Kraków 2006.
Por. J. Clifford, Routes. Travel and Translation in the Late Twentieth Century, Cambridge, Mass. 1997.
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fluktuacja świata. Tożsamości negocjacyjne czy wieloaspektowe wyrastają z bycia
w ruchu i zmieniającej się rzeczywistości, świata, który – jak opisał to Clifford Geertz – coraz bardziej przypomina bazar, a coraz mniej uporządkowaną rzeczywistość9.
Ludzie zmęczeni zmianą, nieradzący sobie w zglobalizowanym świecie, bojący się
inności, czujący się obco sami ze sobą uciekają w marzenie o stałości i niezmienności,
w mit i narracje rekompensujące im brak umiejętności radzenia sobie ze współczesnością. Z dzisiejszej perspektywy marzenia o stałości i niezmienności kultury czy
tożsamości mają charakter założeniowy i życzeniowy, trudno bowiem – nawet w najbardziej tradycyjnej społeczności – o brak zmian i homogeniczność kulturową. Jednakże myślenie o tożsamości jako o czymś stałym jest dla wielu nieradzących sobie
ze współczesnością osób jedyną drogą do odszukania wewnętrznego spokoju. Z tej
bezradności wobec współczesnego świata, z tej chęci zatrzymania tradycji jako niezmiennej i ponadczasowej rodzi się t o ż s a m o ś ć z a m k n i ę t a.
U podłoża tożsamości zamkniętej leży ludzka potrzeba stabilizacji, posiadania
pewności, stabilności, wewnętrznego przekonania, że jest dokładnie tak, jak być powinno. To postawa, w której oczekuje się stałości jako pewnego elementu rzeczywistości, co nierzadko wiąże się z postrzeganiem jej jako wartości samej w sobie, podczas gdy zmienność oceniana jest negatywnie. Nie jest to jednak jedyna potrzeba
warunkująca pojawienie się tożsamości zamkniętej. Chęć poczucia, że jest się „kimś”,
że przynależy się do danej społeczności, do danego miejsca w sposób nienegocjowalny, że jest się na właściwym miejscu również stanowią bardzo silną motywacje do
budowania tożsamości zamkniętej.
Jedną z cech tożsamości zamkniętej jest założenie niezmienności: historii, wartości i tradycji. Zmiana traktowana jest w tym przypadku jako niebezpieczna aberracja,
zagrożenie najwyższych wartości. Założenia te prowadzą do sytuacji, w których człowiek o tożsamości zamkniętej rości sobie prawo do posiadania wiedzy na temat życia,
społeczeństwa, wartości, a tym samym: prawo do waloryzowania postaw, oceniania
siebie i innych. W tym roszczeniu leży największe zagrożenie płynące ze strony zamkniętej tożsamości, która staje się nietolerancyjna, co z kolei może prowadzić do
aspołecznych zachowań czy propagowania skrajnych idei. Doszukując się w przejawach inności zagrożenia, ale również nienormalności, perwersji czy zła, człowiek
o zamkniętej tożsamości może deprecjonować każdego, kto odbiega od przyjmowanej przezeń normy, kto nie spełnia jego oczekiwań.
Opisywane w tym artykule tożsamości zamknięte pojawiają się w momencie,
w którym człowiek odrzuca negocjacje tożsamości i traktuje je jako dane raz na zawsze i sformułowane w tradycji rozumianej jako przestrzeń niezmiennych wartości.
Przy czym i tradycja, i wartości zakładane są jako stałe, niezmienne i niezależne od
9
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ludzkich wyborów czy interpretacji. Tożsamości zamknięte nie negocjują, nie są wydarzeniem, przez co człowiek podchodzi do kultury i jej wzorców jako do stabilnego
zespołu znaczeń, a – uświęcając tradycję – samą kulturę i to, co ona w sobie niesie,
traktuje jako świętą. Kult tego, co zostało w ten sposób wyniesione do rangi ważnego (czasami wręcz uświęconego) modelu, łatwo może przerodzić się w poczucie
konieczności obrony zagrożonych wartości, a stąd już tylko jeden krok do zachowań
ksenofobicznych, nacjonalistycznych czy fanatycznych. Negocjacja, jako niebezpieczna możliwość przekreślenia uświęconych w tradycji wzorców, zostaje w takim przypadku odrzucona. Tożsamość zamknięta żywi się założeniem ładu społecznego jako
nieodmiennego, przekonaniem, że odrzucenie tradycji bądź zmiana wzorców i norm
oznaczają zagrożenie, regres czy chaos.
Kłopoty z tożsamością to problem z wartościowaniem i możliwością wzbudzania konfliktów w relacjach międzyludzkich. Jak pokazuje Richard Jenkins, człowiek,
odwrotnie niż zwierzęta, w relacjach z drugim człowiekiem polega nie na zmysłach,
a na racjonalnym rozpoznaniu „atrybutów” i „znaków”, które mogą mu pokazać kim
jest Inny. Zamiast wzajemnie się obwąchiwać, oglądamy ubiór, postawę ciała, wsłuchujemy się w akcent, analizujemy sposób wyrażania się, obserwujemy to, co pokazuje
nam drugi człowiek10 – ocenianie i próba odkrycia tożsamości drugiego człowieka
stanowią naturalny proces. U ludzi o tożsamościach zamkniętych proces ten – moim
zdaniem – przebiega w sposób konfrontacyjny oraz deprecjonujący. Nie jest już neutralnym sposobem poznania drugiego człowieka czy próbą zrozumienia, na czym
polega jego inność, ale egzaminem: sposobem sprawdzenia, czy mamy do czynienia
z prawym obywatelem, czy może z niebezpieczną jednostką.
Jenkins wymienia pięć strategii kształtowania się tożsamości: językową, polityczną, genderową, ekonomiczną, podróżniczą11. Ponieważ wedle angielskiego socjologa tożsamość kształtuje się w swoistej dialektyce jednostka–społeczeństwo, te
pięć strategii dotyczy kształtowania przez daną osobę tego, kim chce być, i odbiorze
jej przez innych. Powyższe strategie pozwalają na ekspresję „ja”, prezentację walorów tożsamości, dobór wzorców zachowań, kształtowanie świadomości, budowanie
stałych elementów i wartości, do których człowiek się odwołuje. Wiążą się też ze
stosunkiem do tradycji, kształtowania własnego podejścia wobec oczekiwań społeczeństwa i własnych potrzeb. Analiza Jenkinsa cały czas kładzie nacisk na możliwość negocjacji. Strukturyzowanie zakorzenione jest już w języku narodowym, choć
równocześnie – jako plastyczne, ulegające ciągłym przemianom medium – pozwala
on na tworzenie własnego sposobu wyrażania. Polityka natomiast jest sferą ideologii
i idei, kształtowania wizji społeczeństwa i świata, w którą wpisuje się jednostka albo
10 Por. R. Jenkins, op. cit., s. 6.
11 Por. ibidem, ss. 227‒230.
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wobec której się buntuje. Płeć, w niejednej kulturze bardzo restrykcyjnie rozumiana,
w świecie zachodnim staje się performansem, kształtowaniem seksualności i cielesności, ale równocześnie – walką z akceptacją bądź odrzuceniem. Status ekonomiczny
nie tylko określa stan posiadania, ale również – poprzez tworzenie możliwości lub ich
odbieranie – wyznacza miejsce w społeczeństwie. Bycie w podróży kształtuje doznanie zmiany i rozumienie inności, tak samo jak pozwala w odmienny sposób spojrzeć
na „dom” – miejsce, do którego się wraca i które definiuje się jako własne. Za każdym
razem strategie te zmuszają do ustosunkowania się wobec przeszłości i tradycji, a co
za tym idzie: wobec tego, co normatywne, akceptowalne, oczekiwane, determinujące,
narzucające się i wymagające przepracowania. Strategie te prowadzą również do ciągłej polaryzacji pomiędzy inkluzją w rzeczywistość społeczną i ekskluzją związaną
z odrzuceniem wzorców w niej obowiązujących.
Moim zdaniem w skrajnych postawach, do jakich prowadzić może tożsamość zamknięta, na przykład w nacjonalizmie, szowinizmie gatunkowym i kulturowym, seksizmie i fanatyzmie, na pierwszym miejscu występuje paniczny wręcz strach wobec
Inności, która staje się widomym znakiem nietrwałości tego, co w założeniu wyżej
wymienionych grup miało być święte i nienegocjowalne. Nacjonalista odrzuca mniejszości narodowe, uchodźców, migrantów, ludzi z innych grup etnicznych, ponieważ,
chorując na ideę wyobrażonej homogeniczności własnej kultury, czuje się w obowiązku chronić jej niezmienności i stałości. Człowiek z innej kultury, migrant, przedstawiciel mniejszości narodowej podsyca ten lęk stanowiący świadectwo różnorodności,
domagając się od tożsamości zamkniętej otwarcia na Inność. Inny uosabia nowe modele, zmianę, przewartościowanie. Lęk przed zmianą to lęk przed utraceniem tego,
co pewne, jasne, wieczne. Dlatego wszelka Inność jest postrzegana jako zagrożenie
i piętnowana jako zło. Inny reprezentuje nie-ludzkie wartości, zostaje uprzedmiotowiony i sprowadzony do roli niemoralnego, wroga, zagrożenia, „insektów”, „zarazków”, które mogą „zainfekować” „zdrowy” naród. Tym samym tożsamość zamknięta
przeradzająca się w tożsamość nacjonalistyczną będzie ślepa na fakt, że ona sama
również ukształtowała się w procesie i negocjacji, będzie też negowała fakt istnienia
różnorodności jako immanentnej cechy każdej kultury.
Tożsamości zamknięte kształtuje silna potrzeba przynależności do danej grupy
społecznej, często wiążąca się z wymogami integracji, ścisłej wspólnotowości, braku
wyróżniania na tle innych oraz kultywowaniem ról społecznych jako stałych i fundamentalnych. Tożsamość zamkniętą kształtuje również duch powagi, dlatego jakakolwiek ironia czy uwaga krytyczna przyjmowana jest jako obraza najwyższych wartości.
Człowiek jako stadne zwierzę posiada naturalną potrzebę przebywania z innymi.
Jenkins analizuje strategie przyjmowane przez człowieka w celu osiągnięcia kompromisu pomiędzy potrzebą bycia sobą, a potrzebą bycia częścią większej społeczności.
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W tym aspekcie można powiedzieć, że bycie poza grupą staje się dla kształtowania
tożsamości wręcz niemożliwe. Tożsamość jest bowiem swoistym luksusem kulturowym, kiedy człowiek ma zabezpieczone takie potrzeby, jak stabilizacja, bycie z innymi, bezpieczeństwo. Pragnienie bycia w grupie, stanowienia części większej społeczności – bez krytycznego ustosunkowania się do niej może nieść w sobie zagrożenia
dla postaw życiowych czy moralności. Zbyt duża tęsknota za jednością może sprawiać, że zamiast stawać się sobą, staniemy się niebezpiecznym tłumem.
Od czasu wydania Psychologii tłumu Gustave’a Le Bona czy oskarżycielskich
analiz José Ortegi y Gaseta w Buncie mas12 trudno jest negować zmianę nastawienia
człowieka znajdującego w tłumie i jako tłum działającego. Tłum stanowi stan świadomości, ma aodpowiedzialne i ajednostkowe działanie. Dlatego też będąc w nim,
człowiek zyskuje poczucie tożsamości z innymi, ale równocześnie traci swoją tożsamość indywidualną, co z kolei może prowadzić do działań destrukcyjnych czy wręcz
niemoralnych. Takie apodmiotowe mechanizmy postępowania są więc dla jednostki
największym zagrożeniem. Jak pokazał Le Bon, tłum bywa zbrodniczy, ponieważ nie
posiada podmiotowości; po prostu wie, co jest prawdą i co jest dobre, nie ma żadnych wątpliwości. Tożsamość zamknięta korzysta z pewności, jaką daje bycie z innymi, bycie częścią zamkniętej społeczności. W takiej sytuacji człowiek bez zastrzeżeń
przyjmuje modele postępowania i wartości, nie zastanawiając się nad tym, co robi i do
czego jego działanie i postawa zmierzają.
Nacjonalizm, poczucie wyższości rasowej, wyrasta z braku krytycznego myślenia,
ślepego zawierzenia, że istnieje jedyny model kulturowy, jedyna dominująca grupa
społeczna i jedyne wartości. Gdy człowiek całkowicie podporządkowuje się przynależności do społeczności, traktuje ją jak świętą. W wielu społeczeństwach można
wskazać narracje i mity potwierdzające supremację danej grupy. Przyjęcie ich jako
pewników, tak samo jak założenie, że inni są źli, niemoralni i nieludzcy, prowadzi
w prosty sposób do zamknięcia się w monolitycznej, zamkniętej tożsamości.
Tożsamość budowana w strategiach językowych, politycznych, genderowych, ekonomicznych i podróżniczych wytwarza się wraz ze statusem przyznawanym jej przez
społeczeństwo i stanowiącym cel jej dążeń. Lęk o status Alaina de Bottona jest książką, która traktuje status jako społeczny wyraz bycia w świecie – ma go każdy i każdy
ulega marzeniom o podniesieniu go13. Innymi słowy: status może być traktowany jako
jeden z istotnych czynników kształtujących relacje społeczne i wpływających na naszą
tożsamość. Colin Bird, analizując relacje statusu i tożsamości, pokazuje, iż egalitarność

12 Por. G. Le Bon, Psychologia tłumu, tłum. B. Kaprocki, Kęty 2007; J. Ortega y Gasset, Bunt mas, tłum.
P. Niklewicz, Warszawa 1997.
13 Por. A. de Botton, Lęk o status, tłum. H. Pustuła-Lewicka, Warszawa 2012.
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współczesnego społeczeństwa pozwala na nieskrępowane kształtowanie tożsamości
przy równoczesnym zachowaniu wysokiego statusu tych, którzy zasługują na uznanie14.
Tożsamość kształtuje się w odpowiedzi na potrzebę jedności z innymi, poczucie
wspólnoty i w wymagania społeczne, może też stać się elementem gry o status – dla
ludzi o tożsamości zamkniętej wysokie zintegrowanie z kulturową tradycją może
świadczyć o wysokim statusie. Budowanie tożsamości zamkniętej i jej statusu w oparciu o tradycje prowadzi do bezwzględnego przestrzegania tradycyjnych wartości oraz
do uświęcania tradycji – nawet za cenę ekstremalnego odrzucenia wszystkich innych
postaw i wartości. Ponieważ walka o status może przybrać bardzo zdeterminowany
charakter, tożsamość społeczna może zostać całkowicie podporządkowana wymaganiom zewnętrznym (danej grupy społecznej). W ten sposób poglądy danej społeczności stają się wewnętrznym elementem tożsamości, świadcząc o przynależności i wysokim statusie. Dlatego, moim zdaniem, ludzie gotowi umierać za idee, poświęcający
się sprawie, narodowi, wspólnocie – traktowani są jako zasługujący na najwyższy laur.
Równocześnie zachwyt nad takimi osobami może przerodzić się w nieprzejednanie wobec odrzucających taką postawę czy wchodzących z nią w polemikę. Pacyfiści, kosmopolici, osoby otwarte na Inność czy krytykujące społeczeństwo, do którego przynależą – będą budzić podejrzenia i nieufność, podobnie jak ludzie innego
pochodzenia i wyznania. Nacjonalizm często idzie w parze z rasizmem, a ksenofobia – z szowinizmem kulturowym i nienawiścią. Tożsamości zamknięte, zniewolone
walką o status, wizją bohaterstwa, narodu, idei i wartości, tracą perspektywę drugiego
człowieka i budowania z nim relacji jako fundamentów społeczeństwa. Zamknięte
tożsamości nie pozwalają myśleć po prostu o człowieku, a zawsze robią to w kontekście tego, co uznają za sprawę narodową. Tożsamości kształtowane przez idee nacjonalistyczne, fundamentalistyczne stają się zaciekłe w swoim odrzuceniu tego, co jawi
im się jako złe i nieprawe.
Potrzeby budowania tożsamości wobec innych oparte na chęci przynależności do
danej struktury społecznej niekoniecznie muszą przybierać aż tak ekstremalną formę
jak rasizm czy nacjonalizm. Chęć uzyskania akceptacji, bycia w grupie czy niewyróżniania się mogą powodować też paradoksy i samoograniczenia. Potrzeba naśladowania zachowań, stylu bycia, mówienia, ubierania się, wyznawania tych samych
poglądów czy religii może prowadzić do zatracenia własnej egzystencjalnej niepowtarzalności. Z jednej strony człowiek zyskuje poczucie bezpieczeństwa: staje się
nieodróżnialną od innych częścią grupy, z drugiej – przestaje być wyjątkowy i jednostkowy. Choć w tym przypadku nikogo się nie krzywdzi, nie prezentuje się też
negatywnych postaw, można potraktować taki sposób budowania tożsamości również
jako podporządkowany i bezkrytyczny. Można też przenieść to w sferę idei, polityki
14 Por. C. Bird, Status, Identity, and Respect, „Political Theory” 2004, No. 2, s. 14 i dalsze.
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czy religii – zaangażowanie w politykę czy niektóre idee, ideologie, również może być
formą podporządkowania i chęcią sprostania przynależności, zintegrowania z uznawaną za wartościową grupą.
Tożsamość zamknięta kształtuje się na różnych poziomach – od idei narodowych
po idee zamkniętych grup społecznych, od bagatelnych postaw po głębokie przynależności do kościoła lub społeczności religijnej. Za każdym razem uruchamia się ten
sam mechanizm: odrzucenia Inności i kształtowania samego siebie w oparciu o niepodważalne i niekwestionowalne założenia i wzorce. W każdym z tych przypadków
tożsamość zamknięta powoduje, że człowiek podchodzi do wyznawanych przez siebie wzorców i potrzeb ze śmiertelną (nieraz dosłownie) powagą.
Jeżeli można w ogóle poszukiwać antidotum na zamknięte tożsamości, istnieją – moim zdaniem – trzy strategie prowadzące do rozbicia tożsamości zamkniętych.
Pierwsza wiąże się z kwestią szkolnictwa – edukacja kulturowa, pozwalająca na odnalezienie się w świecie różnorodności, oraz etyka powinny zostać wdrożone w system
nauczania już najmłodszych dzieci. Drugim antidotum jest sama etyka – oparcie relacji społecznych na rozumieniu jej jako relacji i odpowiedzialności za drugiego człowieka niezależnie od tego, kim on jest i jaką kulturę reprezentuje. I wreszcie trzecia
strategia związana z ironią. O ile uczenie różnorodności kulturowej i etyki wydają się
dość oczywiste, o tyle ironia może dziwić, dlatego poświęcę jej tutaj więcej miejsca.
Richard Rorty wskazywał na ironię jako nie tylko kategorię filozoficznej analizy
problemów kulturowych, ale i sposób podejścia do świata i drugiego człowieka. Służy
przede wszystkim zakwestionowaniu powagi, która kazała traktować wzorce kulturowe czy własne poglądy niemal jak świętości. Bez ironii człowiek nie potrafi zyskać
dystansu do siebie i do badanych kwestii, stając się przez to całkowicie nieobiektywnym i często kierowanym przez silne emocje15. Daje ona możliwość odwołania się
do innych poglądów czy oglądania rzeczywistości w alternatywny sposób. Śmiertelna powaga, jaka przenika ludzi o tożsamościach zamkniętych, wyklucza jakikolwiek
śmiech z siebie samego. Duch powagi każe z namaszczeniem traktować siebie, własną
tożsamość i kulturę, wspólnotę, naród, z którym człowiek się utożsamia. Ta powaga
cały czas znajduje się na barykadzie, nieustannie pilnuje, aby nikt nie naruszył zasad
traktowanych jako święte. Z taką postawą wiąże się niebezpieczeństwo agresji wobec nie osób nierozumiejących zasad postępowania, dystansujących się od kultury czy
próbujących ją wykpić. Ironia pozwala śmiać się z drugim człowiekiem nawet z siebie
samych. Duch powagi walczy ze śmiechem, pragnąc, by ukochane wzorce stanowiły
świętość. Dla tożsamości zamkniętej wrogiem może stać się przedstawiciel innej kultury, człowiek o innych zasadach, wyznaniu czy sposobie bycia. Taka tożsamość łatwo
rusza na wojnę i łatwo wchodzi w konflikty, niezależnie od tego, czy ma do czynienia
15 Por. R. Rorty, Przygodność, ironia i solidarność, tłum. W. J. Popowski, Warszawa 2009.
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z odrzuceniem społeczności, religii, innego sposobu myślenia czy podejścia do świata.
Zamknięcie tożsamości oznacza oczekiwanie, że wszyscy będą szanować moją własność i wszyscy będą podążać za tym, co przeze mnie uznane. To również zamknięcie
na jakąkolwiek krytykę.
Moim zdaniem tożsamość we współczesnym świecie jest szczególnym zadaniem.
Konstytuując siebie, należy pamiętać o oddziaływaniu na nas kultur, o współbyciu
z innymi, o relacjach, w jakich żyjemy. Przede wszystkim jednak należy sobie uświadomić, że to od każdego człowieka zależy, w jakim stopniu otworzy się na świat,
a w jakim będzie wobec Inności budować mury. Tożsamość zamknięta we współczesnym świecie jest szczególnie niebezpieczna, żyjąc bowiem w rzeczywistości coraz
bardziej przenikających się kultur, coraz większych zależności i możliwości, należy się
nauczyć negocjować ze sobą samym, tak samo jak i z innymi. Tożsamości zamknięte
stanowią niebezpieczną postawę, w której drugi staje się wrogiem, a inność zostaje
napiętnowana. Zapominają, że ironia bywa bardzo dobrym narzędziem w podejściu
zarówno do siebie, jak i do tego, co względem nas obce.
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Streszczenie
Niniejszy artykuł poświęcony jest prześledzeniu tworzenia się tożsamości zamkniętych, a więc takich postaw, w których ludzie nie radzą sobie ze zmianą i wymaganiami współczesnego świata. Podstawę rozważań stanowią standardowe definicje tożsamości, od których następuje przejście do analizy tożsamości jako zadania i procesu,
w toku którego współczesny człowiek zyskuje coraz większą świadomość kulturową.
Pozwala ona odkryć zarówno nowe możliwości, jak i zagrożenia, a także pokazać
różne rodzaje formułowania tożsamości i odpowiedzi na wyzwania współczesności.
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Summary
Closed Identities
The article investigates the emergence of “closed identities” – attitudes which indicate the incapability of dealing with change and the challenges of modern world.
Standard definitions of identity are the basis for the analysis which leads to reflections on the question of identity as a task and a process during which a contemporary
human being gains an increasingly strong cultural awareness. Such awareness enables
to discover both possibilities and dangers, but also to show various ways of forming
the identity and answering the challenges of modernity.
Translation: Maciej Nawrocki

Alicja Kowalczewska

Medieval wives and mothers becoming holy
women. Female identity defined by religion
based on the examples of Birgitta of Sweden,
Margery Kempe, and Dorothea of Montau1
Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Few women in the Middle Ages were able to reconcile following their revelations
with their social roles of wives and mothers. Partaking in the religious way of life
was fairly standard, even the rules of married life were inextricably interwoven with
religious rules that defined specific behavioural commitments between spouses. However, if a married woman had experienced a revelation, and decided to devote her
life to God, then – especially if her husband was still alive – she was in a rather troublesome situation. There were several levels on which such decisions generated unease.
Firstly, the very fact they were wives and mothers was difficult to reconcile with their
attempt to gain the status of holy women, which was usually reserved for virgins,
unequivocally devoted to God. Secondly, unless they were already widowed – a state
ruled by different laws than that of virgins or wives – they would have to convince
their husbands to a vow of chastity, compulsory if the women were to become God’s
brides. Thirdly, they would then have to appease the society, undoubtedly ruffled by
such a break from the established social order. Finally, they would then have to attempt to rework their identity. Embracing their social roles of wives and mothers
and using them to their advantage in their religious attempts would be one option.
Another choice would be to discard those roles entirely, constructing the women’s
identity solely as based in their religious vocation, or transporting issues connected
with their social roles to the space of divine experience.
In this article, I would like to analyze and interpret three extraordinary examples
of such women – Birgitta of Sweden, Margery Kempe, and Dorothea of Montau.
1

Academic work financed with the Polish science budget resources in the years 2015‒2019, as a research
project within the framework of the “Diamentowy Grant” [Diamond Grant] programme.
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The reason for which I have decided to write about these particular mystics is the
rather compelling equilibrium of differences and similarities between the women.
Their lives overlap in the space of fourteenth and fifteenth century, a time of renewed
activity of both Continental and English female mysticism. The example of Birgitta
strongly influenced Dorothea and Margery’s models of religious life. All three mystics experienced revelation, all three were married with kids, and all three decided
to defy social expectations by devoting their lives to God. And yet, they did differ
significantly in their particular choices. Thus, my aim for this article is to describe the
delicate and unusual relationship between the aspects of marriage, motherhood, and
religious strategies, differently represented by the three mystics, despite their numerous similarities. In the article, I rely on both primary2 and secondary sources. As for
the primary sources, I have used Denis Searby’s translation of The Revelations of Saint
Birgitta of Sweden; The life of Dorothea von Montau, a Fourteenth-century recluse translated by Ute Stargardt; and both the original Middle English transcript of The Book
of Margery Kempe, edited by Hope Emily Allen and Stanford Meech, and The Book’s
modern translation by B.A. Windeatt.
Birgitta of Sweden [1303-1373], arguably one of the most recognizable Middle
Ages’ holy women, first experienced a vision of Christ as a child3. Also in her maiden,
and later married life, she remained a deeply religious person. Clarissa W. Atkinson
notes that even though Birgitta was married at the age of thirteen, she and her husband remained chaste for the next two years, and even after that they “maintained
strict sexual morality throughout their lives,” ending with yet another vow of chastity4. Undoubtedly a great role-model for Birgitta was Virgin Mary, who symbolized
not only persistence in refusing to yield to lust, but also the importance of motherhood, mostly in its divine aspect. Birgitta writes in her Revelations:
“Oh sweet Mary,” says the bride, “blessed are you with an eternal blessing, for you were a Virgin
before childbirth, a Virgin after childbirth, a Virgin together with your spouse, an undoubted
Virgin for a doubting spouse.”5.
2

3
4
5
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Yet, it should be noted that in the case of spiritual (auto)biographies of the three mystics, their status as
primary sources is often a difficult one. The Book of Margery Kempe is believed to be the first autobiography
in the English language, and yet it was only dictated by the mystic at the end of her life. There is an ongoing
debate on the issue of authorship of The Book, and the roles of its scribes. Somewhat similarly, Dorothea’s
life and revelation was famously described only after her death by her confessor, Johannes Marienwerder,
in several different versions, likely to have been created for the purpose of her canonization, and as such,
possibly re-arranging Dorothea’s story. The issue of authorship is not, however, the subject of this article.
Atkinson, Clarissa W. Mystic and Pilgrim. The Book and the World of Margery Kempe. Ithaca and London: Cornell University Press, 1983, p. 169.
Ibidem, p. 169.
St. Birgitta of Sweden. Revelations of Saint Birgitta of Sweden, volume 2. Trans. Denis Searby, Oxford:
Oxford University Press, 2008, p. 59.
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In the Middle Ages virginity was a state most wanted and respected. There are two 12th
and 13th century6 texts clearly stating the importance of maidenhood: Hali Meiðhad7 –
a treatise in its stringency truly frightening to a modern reader – and Ancrene Riwle8,
analyzed by such prominent figures as J.R.R. Tolkien9, and Hope Emily Allen10, the
scholar responsible for discovering the manuscript of The Book of Margery Kempe. Ruth
Evans summarizes that Hali Meiðhad explains three kinds of virginity – one only of
the body, one of body and speech, yet not permanent, and the one that is truly valuable,
spiritual virginity11. It would seem that Birgitta, along with other holy women having
had the experience of marriage, did not fall under any of these categories. As Päivi
Salmesvuori describes it: “not being a virgin but the mother of several children and
feeling the call to holiness must have been a contradictory experience for Birgitta in
a time when the official teachings of the church valued virginity as the highest religious state for women.”12 And yet, Birgitta was able to turn her state into an advantage.
She dealt rather swiftly with the matter of her non-existent virginity – in one of her
revelations God explains that not only it is virginity of mind alone that counts, but
“a God-fearing housewife, who is in control of herself and lives according to the rule
of her state, can win equal merit as a humble and modest virgin.”13 Birgitta seems then
to embrace, even though peculiarly, the implications of her social role. Her marriage
can be described as a spiritual one – a chaste marriage, considered to be above sexual
needs and lusts of the spouses, in this context also giving place to religious piety.
The situation changes with the death of Birgitta’s husband and her decision to
devote herself entirely to religious life. Being a widow, she is now able to call herself
6

As far as Ancrene Riwle survives in a number of manuscripts, most of which are dated from thirteenth
century, Hali Meiðhad itself can be dated back to twelfth century, although its most recognizable
version survives in the Katherine Group, dating from c. 1180-1210.
7 Hali Meiðhad, known mostly as a part of Katherine Group, is a text praising the importance and value
of virginity above all other states, depicting earthly marriages in a rather unfavourable light. Directed
at anchoresses, and possibly young women who considered entering the religious life. It draws heavily
on various previous sources that emphasize the value of virginity.
8 Ancrene Riwle, often referred to as Ancrene Wisse, is a thirteenth century guide for female anchoresses and recluses. Known for its characteristic and refined vernacular, and often associated with the
Katherine Group. It was J.R.R. Tolkien who first drew attention to the usage of AB language in both
Ancrene Riwle and Hali Meiðhad.
9 See: Tolkien, J.R.R. “Ancrene Wisse and Hali Meiðhad.” Essays and Studies by Members of the English
Association, vol. 14 (1929), pp. 104–126.
10 See: Allen, Hope Emily. “On the Author of the Ancren Riwle.” PMLA, vol. 44, no. 3 (Sep. 1929),
pp. 635–680.
11 Evans, Ruth. „Virginities.” Cambridge Companion to Medieval Women’s Writing. Ed. Carolyn Dinshaw,
David Wallace. Cambridge: Cambridge University Press, 2003, p. 27.
12 Salmesvuori, Päivi. Power and Sainthood. The Case of Birgitta of Sweden. New York: Palgrave MacMillan, 2014, p. 27.
13 St. Birgitta of Sweden., op.cit., p. 129.
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God’s bride, a name that she consequently uses to describe herself in her Revelations.
Although a resemblance to the thirteenth-century Brautmystik14, represented mostly
by Hadewijch of Antwerp, would be too far-fetched15, the importance of Birgitta
considering herself to be God’s bride should not be underestimated. As far as the
concept of understanding holy women, especially nuns, to be God’s brides is a fairly
common one, it should not be forgotten that Birgitta’s status was of a different sort.
As a widow she refuses to join a convent, instead choosing to remain a public persona. A holy woman heavily immersed in social and political life, responsible for establishing and running her own order. Undoubtedly Birgitta’s noble birth was major
facilitation in achieving social acceptance for such an unusual choice.
Another issue is Birgitta’s motherhood. During one of his lectures16, Philip Morgan discussed a controversial hypothesis that medieval mothers potentially often lacked motherly impulses, a reason for which might have been high child mortality. Yet,
whether or not we accept such a hypothesis as valid – and I would agree with Morgan
that it is a rather unlikely one – there still remains the question of the converted holy
women’s attitude and frequent indifference towards their offspring. Their children
were most certainly not too highly regarded by Dorothea of Montau or Margery
Kempe, who almost did not mention them at all. Most striking example of not even
indifference, but pathological disregard on religious grounds comes in the form of
Angela of Foligno, who “received a great consolation” from the deaths of her mother,
husband and sons, as she considered, for example, her mother “a great obstacle to me
in the way of God”17. Birgitta is far from such a rejection. In the long run, she seemed
to have cared for her children deeply. Moreover, one of her daughters, known as
Catherine of Vadstena, with whom Birgitta seemed to have had a rather strong connection, after her mother’s death went on to become a holy woman herself, devoting

14 Brautmystik – a thirteenth century spiritual movement that supposedly partially evolved from the
Beguines groups; based on the imagery of mystical marriage to God. More widely understood as bridal mysticism. See: Holmes, Urban T., A History of Christian Spirituality: An Analytical Introduction.
Harrisburg, Pa: Morehouse Publishing, 2002, pp. 71–72.
15 Although brautmystik was usually associated with the state of virginity, and not with the less usual
option of becoming a bride of God after entering the state of widowhood, or, even less normatively,
whilst still being an earthly wife – my remark on the movement’s relevance to Birgitta might seem
less random if one were to consider, as noted by Monica Brzezinski Potkay and Regula Meyer Evitt in
“Minding the Body,” how the “celebration of carnal motherhood responds at several levels to »Brautmystik’s« allegorical portrait of the virgin as »mother of virtues«. (p. 176),” especially with regard to
Birgitta’s ultimate attitude towards the importance of motherhood as a spiritual model.
16 A lecture on death in childbirth given by Philip Morgan on 18th August 2017 as a part of lecture series
“Medieval Death and Dying” during the Medieval Studies Summer Programme at Cambridge University.
17 Atkinson, Clarissa W., op.cit., p. 165.
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her life to her mother’s Birgittine order. And yet, on a purely symbolical level, Birgitta
renounced her children. In one of the passages of her Revelations she speaks to God:
Such is the disposition of your daughter now. She surrendered to you the one living thing she
had, that is, the love of the world and of her children18.

What should be emphasized is that the sacrifice of the love for her children is named
by Birgitta as something of immense value. However, regarding it as such at the same
time seemed to have been a great danger. Atkinson writes:
She felt some guilt and anxiety about her children, some of whom were still young and unsettled.
However, she was constantly reassured by the Virgin, and warned that excessive love of her children (excessive if it kept her from God’s work) came from the devil19.

Birgitta is an example of a holy woman who embraced social roles of a mother and
a wife, and turned them into religious ones. Salmesvuori notes that Birgitta “identified herself strongly with Mary and the maternal role became her authorization.”20
This “authorization” seems to be the clue. Birgitta’s marriage remained bound by the
rules of religion and piety, rules highly respected in the Middle Ages. This piety later
enabled her to become God’s bride. Yet, her motherhood was a slightly different story.
Renouncing excessive love for her children, she took from the experience, but most
of all – the idea of motherhood, and implemented this idea into her understanding of
a holy woman. Taking after the example of Virgin Mary, she seemed to understand
motherhood as a religious role. The Holy Mother. Mother of people, rather than her
specific children. Not without reason her true family after her revelation seemed to
have been the spiritual and social famiglia she created – her order.
Margery Kempe [c. 1373-1438] represents a slightly different attitude towards the
issue in question. She started having visions of God after difficult first birth. Prior
to her revelation, she seemed to have had a history of rather pleasant sexual encounters with her husband, John21. Even after her conversion, sexuality was for Margery
a rather complicated issue. Anthony Goodman suggests that “perhaps as a teenager
she found it particularly hard to reconcile sexual impulses with a strong sense or religious duty.”22 This sexual drive Margery supposedly felt from her early years, although
satisfied within the bounds of marriage, was nevertheless not in check with the idea
18
19
20
21

St. Birgitta of Sweden., op.cit., p. 47.
Atkinson, Clarissa W., op. cit., p. 171.
Salmesvuori, Päivi., op. cit., p. 83.
Kempe, Margery. The Book of Margery Kempe. Trans. B.A. Windeatt, London: Penguin Books, 2004,
pp. 58–59, 219–220.
22 Goodman, Anthony. Margery Kempe and Her World. London: Pearson Education Limited, 2002, p. 63.
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of a marriage functioning in accord with the church’s teachings, and certainly not in
check with the idea of a spiritual marriage so important to Birgitta. Goodman elaborates on this subject:
She blames herself for the delectable thoughts, fleshy lusts and inordinate love which she had
then had for her husband’s person – a riotous confession revealing apparently what has probably
been the perennial failure of canonists to police marriage bed23.

Many theories try to analyze what exactly stood behind Margery’s conversion. Personally, I share the belief that at least a part of her reason was a strong wish to emancipate herself, to regain control over her body and her life’s decisions. Atkinson writes
that “holy persons – saints and ecstatic and miracle workers – were the celebrities of
the Middle Ages.”24 Undoubtedly, such a conclusion would not go unnoticed back in
the medieval times. Especially in the Late Middle Ages – with the sudden growth
of individual religion, and a semblance of capitalism that emerged after the Black
Death, which implication was also, as Caroline Barron puts it, “the golden age of
women,”25 that is women’s temporarily increased independence, mostly economic but
also social – there were strong grounds for a middle-class wife such as Margery to
attempt to “break free”, so to speak. Paradoxically, this “breaking free” was most likely
to be achieved by taking a religious path of life. Not only were holy women “celebrities,” they also had the perfect excuse to do what they desired – it was the will of
God, conveniently conveyed to them via their revelations.
It took Margery about twenty years to convince her husband to a vow of chastity.
He persisted that their marital relations were pleasurable to both of them, and as such
there was no reason for them to cease. Christopher Roman notes that “he [ John] is
unable to see that sex for Kempe has become sinful since it is not circumscribed as
a spiritual act.”26 This distinction seems to be crucial. Margery was not able to forsake
sexuality completely. Even later in her life, long after her conversion, in the moments
when she doubted the visions God sent her, her punishment was to be stricken with
“horrible and abominable visions,”, “so she now had as many hours of foul thoughts
and foul recollections of lechery and all uncleanness, as though she would have prostituted herself with all manner of people.”27 This, and Margery’s constant fear of
23 Ibidem, p. 63.
24 Atkinson, Clarissa W., op. cit., p. 160.
25 See: Barron, Caroline M., “The ‘Golden Age’ of Women in Medieval London.” Reading Medieval
Studies, vol. 15 (1989), pp.35-58.
26 Roman, Christopher. Domestic Mysticism in Margery Kempe and Dame Julian of Norwich. The Translation of Christian Spirituality in the Late Middle Ages. Lewiston, New York: The Edwin Mellen Press,
2005, p. 160.
27 Kempe, Margery., op. cit., pp. 183–184.
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being desired by strangers or being raped28, is consistent with a hypothesis of her repressed sexuality. It would be hard to say that Margery was – like Dorothea of Montau, though through different means – able to successfully negate her sexuality. On
the contrary, she never forsook it entirely. If anything, she relocated it onto a spiritual
level of understanding. Hence Roman’s observation about the spiritual aspect of sex
was crucial to Margery. Through her relationship with God, she was able to fuse her
aspiration to holiness with down-to-earth impulses and understandings.
After her conversion and securing a vow of chastity, Margery refused to be voluntarily confined to a convent. The life of an anchoress never quite appealed to her. Instead, she traveled excessively, including a pilgrimage to Jerusalem. She often wandered
around England too, spreading the word of God and creating numerous disruptions
wherever she went. A middle-aged woman, extravagantly pious, clothed in white, weeping at the sight of handsome men, and children – she must have been a sight to
behold. Goodman also mentions “accusations that she disrupted a noble marriage, and
that even when just passing through a town as a stranger she might be credited with
the ability and intention to induce wives to leave their husbands.”29 Clearly, the still
unorthodox independence of Margery was to be feared by men and clergy.
For Margery, her lack of virginity was a serious issue30. Although interestingly
enough, it seems to have had a corporeal meaning. Not only would Margery have
liked God to “have her virginity without end,”31 also her husband, finally promising
her chastity, did so with these words: “may your body be as freely available to God as
it has been to me”32. Nevertheless, similarly to the case of Brigitta, whose works and
legend Margery knew rather well33, God told the mystic not to worry, as he “loves her,
as much as any maiden in the world” and takes “no notice of what a man has been,
but […] of what he will be.”34 Margery took it as confirmation she could consider
herself to be a virgin again, now devoted only to God. Ruth Evans calls her a “willful
virgin,”35 that is a woman who willed herself to become a virgin again, despite obvious
facts to the contrary. Modern interpretations of Kempe tend to interpret her attempt
rather as an “enactment of virginity,”36 again suggesting interpreting her revelation as
a conscious attempt to rewrite her social role.
28 Ibidem, pp. 49–50, 150–151, 281.
29 Goodman, Anthony., op. cit., p. 61.
30 I elaborate on it in more detail in my article “Margery Kempe: Mysticism and the Problem of Identity
and Sexuality of Medieval Women.” Maska, no. 24/2014, pp. 89–96.
31 Kempe, Margery., op. cit., p. 86.
32 Ibidem, p. 60.
33 Ibidem, p. 75, 132, 182.
34 Ibidem, p. 85.
35 Evans, Ruth., op. cit., p. 26.
36 Castagna, Valentina. Re-reading Margery Kempe in the 21st Century. Bern: Peter Lang AG, 2011, p. 71.
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It would seem that in God’s eyes Margery took on every possible familiar role:
When you strive to please me, then you are a true daughter; when you weep and mourn for my
pain and my Passion, then you are a true mother having compassion on her child; when you weep
for other people’s sins and adversities, then you are a true sister; and when you sorrow because
you are kept so long from the bliss of heaven, then you are a true spouse and wife, for it is the
wife’s part to be with her husband and to have no true joy until she has his company37.

And yet, in her everyday life on earth, she did not conform to her socially given roles
of a mother and a wife. Especially the idea of motherhood seemed to be somewhat
foreign to her. Roman notes that “Kempe has used her maternal metaphors to describe her relationship to everyone but her own children.”38 Throughout The Book of Margery Kempe only one of her children is mentioned in more detail. Book II begins with
Margery’s sadness over her eldest son’s lecherous life. When he does not repent, she
prays “God chastise you and punish you for it.”39 When God accepted her prayer and
struck Margery’s son with a semblance of leprosy, she took a rather unusual stand:
Some people, knowing of his [ John, son of Margery’s] lament and pitying his distress, came to
see his mother, saying she had acted very badly, for through her prayer God had taken vengeance
on her own child. Taking little notice of their words, she let it pass as if she didn’t care, until he
would come and pray for grace himself40.

It is striking that she would gladly see her child suffer for the sake of her own understanding of piety. However, what is even more noteworthy, is how Margery perceived
herself as the one with special powers, direct open-line to heaven. It would not suffice
for her son to repent – he had to come to her to be forgiven, and it had to be through
her prayer that he would be cured. Once more, the religious took over the mundane,
despite using the mundane ideas to enhance religious understanding. In yet another
twist, near the end of her life, Margery also ended up nursing her sick and wounded
husband, again living in one house with him. Roman notes that John then became
a child to her41, so perhaps, through that, she was symbolically united with her earthly
role as well as the spiritual one.
Margery’s struggle with her sexuality and agency is perhaps most vividly rendered
in Robert Glück’s modern novel, Margery Kempe. The novel, allowing for a rather
considerable amount of literary freedom, expands the idea of the mystic depending
37
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mostly on a bodily understanding of the divine42. It turns Margery into a self-aware character, obsessed with sexual pleasure and using the incredibly handsome Jesus
as a device for her to gain position in the society – both earthly and divine. In the
novel, it is the flesh that dictates the identity of the mystic43. Interestingly enough,
another holy woman of peculiar habits, counted by Lochrie amongst the mystics
whose “spirituality today [is] viewed as aberrant or excessive,”44 Dorothea of Montau [1347-1394], is also immortalized in the pages of a modern novel, Günter Grass’
The Flounder. Much like Margery, Dorothea was also haunted by fits of weeping,
an expression of her – and Margery’s – revelation. In yet another similarity, she too
forced her husband – much less willing and rather abusive45 – into a vow of chastity.
However, what she differed from Margery in, was her approach towards sexuality, or
rather her complete supersession of it. It is rather peculiar that so many holy women
have had experienced their revelations only after a certain trauma, or – taking from
Karl Jaspers – a “boundary situation.” For Kempe, it was post-partum depression. For
Julian of Norwich – a life-threatening illness. And for Dorothea – being scalded in
boiling water at a very early age46, so that she was near death. In the after-match of
this experience, Dorothea had begun a life-lasting habit of self-chastisement in the
name of religion. David Wallace notes that:
We are several times told, in equivalent of medieval language, that she has no sex drive. Since
she began tormenting and castigating her body before the age of seven, sexual desire (‘nature
corrupted by original sin’) fails to develop. Self-castigation is seen not as a form of sensuality, but
as its negation47.

In this light, it should not be surprising that out of all three mystics it was Dorothea
for whom earthly marriage proved to be most difficult. As far as Brigitta seemed to
have had a rather clear and amicable understanding with her husband from very early
on, and Margery, despite her declarations, seemed to have had a loyal companion
in her husband – the account of Dorothea’s life is understood to have been greatly
42 One of the novel’s most charming reformulations of The Book’s original material is the slightly changed spelling of the inscription on the ring Margery wears as a sign of her devotion to God. Instead of
“Jesus est amor meus,” in Glück’s novel the inscription on the ring says “Jesus is my lover.”
43 I have elaborated on the issue of Kempe’s identity and sexuality in Glück’s novel in a paper titled “Kempe and Glück. Performance of Transgressive Self,” which I gave on 5th April 2018 at the “Margery Kempe
Studies in the 21st Century” conference at University College in Oxford.
44 Lochrie, Karma. Margery Kempe and Translations of the Flesh. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1994, p. 60.
45 Atkinson, Clarissa W., op. cit., p. 179.
46 Wallace, David. Strong Women. Life, Text, and Territory 1347-1645. Oxford: Oxford University Press,
2011, p. 7.
47 Ibidem, p. 34.
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troubled by her earthly marriage. It cannot be clear whether Dorothea’s husband,
Adalbert, indeed was the imposing and threatening figure he was painted to be throughout her biography, or whether his character was slightly overdrawn to emphasize
that Dorothea was overcoming various obstacles on her way to holiness. Nevertheless, from the account of her life that we now have emerges a rather apparent opposition between the earthly reality of Dorothea’s marriage and the spiritual liberation
she aspired to.
Marriage is thus as much a hallmark of Dorothea’s external life as of her spiritual life – indeed,
spiritual marriage is firmly presented as superior to human marriage. This is achieved, in part,
through a series of narratives demonstrating Adalbert’s inferiority: where he uses physical violence to chastise his wife, the divine bridegroom is a source of comfort; moreover, the demands of
the human husband distract Dorothea from engaging with her spiritual bridegroom48.

It would seem that Dorothea’s ultimate goal was to be able to renounce everyday
existence and devote herself to God entirely. And although her extensive pilgrimages49 were in some respects similar to those of Birgitta and Margery – unlike them,
she did not choose to lead a semi-public life after her husband’s death, instead choosing to become an anchoress. On her way to becoming a recluse, she struggled greatly with everything that was associated with earthly existence, especially with the
thing that was most binding – her family. “Dorothea’s desire to be close to her spiritual bridegroom to the exclusion of all worldly distractions causes repeated tension
with her husband and family, whom she neglects when she is seized by her raptures.”50 And yet, despite Dorothea’s explicit wish to cut off all earthly ties, Suerbaum
also notes51 three instances on which the mystic’s visions were able to help her save
her husband and children from imminent death. It is important to emphasize that
in these cases it was the spiritual aspect of Dorothea’s life that proved to be invaluable for saving her earthly family, despite it being what hindered her from devoting
herself utterly to religious life. Nevertheless, it was only after the eventual deaths of
48 Suerbaum, Almut. “An Urban Housewife as a Saint for Prussia: Dorothea of Montau and Johannes
Marienwerder.” A companion to Mysticism and Devotion in Northern Germany in the Late Middle Ages.
Ed. Elizabeth Andersen, Henrike Lähnemann, Anne Simon. Leiden, Boston: Brill, 2014, p. 189.
49 Suerbaum notes interestingly that these pilgrimages would have required substantial economic funds,
likely to have been supplied by Dorothea’s husband. Which might suggest he was not the worst possible husband after all. And as far as funds would not have been a problem for Birgitta, also Margery’s
seeming economic independence is puzzling. It might well be that she received some funds after her
well-off father’s death, yet there are, to my knowledge, no documents that could confirm such a hypothesis. The issue of the pilgrimage funds required by the mystics is, clearly, a very complex one, so
I shall stop myself at this point.
50 Ibidem, p. 188.
51 Ibidem, p. 181.
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her children and husband when Dorothea was able to complete her vocation and
become an anchoress. I do believe that it testifies to the complexity and fragility of
the mystic’s experience.
An experience, however, that she was not necessarily solitary in. Although the
three mystics were each unusual in their behaviour and religious strategies, they did
share characteristic defiance towards accepting their socially given roles. Birgitta, as
the most recognizable amongst them, and anteceding both Dorothea and Margery, had set an example. If not one to be followed, then at least one that was able to
strengthen the younger mystics convictions and legitimize their religious claims. As
Dyan Elliott puts it: “The example of recently deceased Birgitta of Sweden (d. 1373),
who was presented as central in Dorothea’s spiritual development, testified to the
relaxation of pristine prejudices against a sexually active past.”52
However, perhaps not only Birgitta’s story was a beacon of hope to some of the
extraordinary women who wanted to re-contextualize themselves as religious creatures. In the notes to the first edition of The Book of Margery Kempe, Hope Emily Allen
acutely points out as formative influences on Margery not only Birgitta but also Dorothea53. In a compelling succession, first Dorothea, and then Margery – to some respects – follow in Birgitta’s footsteps. Both figuratively, and quite literally – by going
on pilgrimages to Rome, where Birgitta had spent her final years. Yet, not only Hope
Emily Allen’s brilliant intuition and research but also recent studies show that Dorothea’s influence on Margery might have been quite substantial. In a recent plenary
lecture54 given by Liz Herbert McAvoy and Naoë Kukita Yoshikawa, both professors
suggested that Margery might have had a rather decent knowledge of Dorothea.
Their suspicion was that Margery’s German daughter in law, with whom Margery
also traveled to Danzig at the end of her life, was more than likely to have been familiar with Dorothea’s local fame, and certainly would have shared this appreciation
with Margery. Thus, even in their implementations of religious understandings, the
three mystics might seem more connected than ever.
Brigitta of Sweden, Dorothea of Montau, and Margery Kempe represent, in my
opinion, three different approaches to reconcilement of the social roles of mothers and
52 Elliott, Dyan. “Authorizing a Life. The Collaboration of Dorothea of Montau and John Marienwerder.” Gendered Voices. Medieval Saints and their Interpreters. Ed. Catherine M. Mooney. Philadephia:
University of Pennsylvania Press, 1999, p. 171.
53 Allen, Hope Emily. “Notes.” The Book of Margery Kempe, Volume 1. Margery Kempe, Sanford B. Meech,
and Hope Emily Allen. Oxford: Published for the Early English Texts Society by the Oxford University Press, 1982, p. 280.
54 Plenary lecture titled “Many a good boke of hy contemplacyon . . . & swech oþer: The Intertextual
Dialogue and Conversational Theology of Mechthild of Hackeborn and Margery Kempe,” given by
Liz Herbert McAvoy and Naoë Kukita Yoshikawa on 7th April 2018 during the “Margery Kempe
studies in the 21st century” conference at University College in Oxford.
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wives with a religious vocation. Birgitta stands as the one following strictly religious
approach towards marriage, embracing her motherhood as something metaphorically
religious. She enters the life of a holy woman only after she is widowed. Yet, she does
not choose to enter a convent, insteadbecoming the imposing figure responsible for
creating her own order, and influencing the next generations of holy women. Dorothea, from very early age, leads a life of extreme devotion, feeling trapped by her
earthly marriage, and willing to sacrifice everything in the name of God. After being
widowed, she ultimately reaches her goal of becoming a recluse. Despite a turbulent
road, she becomes highly respected, especially in the years following her death. And
then there is Margery – permanently ridden by her sexual thoughts, indifferent to her
earthy family. She cultivates a paradoxical performance of religious devotion, never
letting go completely of her own self, however hard she tries. Despite very vocal piety,
she seems to be striving for recognition. In each case, the religious vocation seems to
tower above the mundane experience. If anything, the three holy women draw deeply
from their earthly experiences, using them as – sometimes negative – templates for
their later religious undertakings. We can be certain that out of the few medieval holy
women, each one of them had to be extremely determined and strong-willed to be
able to overcome numerous obstacles to have her way. Perhaps, in our post-modern
times, they could even be considered peculiar, but still – proto-feminists.
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Streszczenie
Zamierzeniem artykułu jest opisanie osobliwego przypadku średniowiecznych żon
i matek decydujących się na zostanie świętymi kobietami, jak również relacji między
tymi rolami. Analizie poddane zostały biografie Brygidy Szwedzkiej (która po decyzji
o oddaniu życia Bogu postanowiła założyć swój własny zakon, pozostając szanowaną
postacią publiczną, zaś idee bycia matką i żoną traktowała jako religijne metafory
i role) oraz Margery Kempe (po przeniesieniu kwestii związanych ze swoją seksualnością i rolą jako matki i kobiety na poziom duchowy wiodącej niezależne życie)
i Doroty z Mątowów. Te święte kobiety są niezwykłymi przykładami tego, jak w średniowieczu możliwym było zdobycie pewnej dozy emancypacji poprzez oddanie się
życiu religijnemu.

Summary
Medieval wives and mothers becoming holy women. Female identity
defined by religion based on the examples of Birgitta of Sweden, Margery
Kempe, and Dorothea of Montau
This article deals with the peculiar case of medieval wives and mothers becoming holy
women, and the relationship between those roles on the example of Birgitta of Sweden, Dorothea of Montau and Margery Kempe. Birgitta represented throughout her
life an attitude full of piety, living according to the church’s rules. However, after her
conversion she did not choose to join a convent, instead creating her own order, and
remaining a public, widely respected figure. She used the ideas of being a mother and
a wife as religious metaphors and roles, in her Revelations expressing devotion only to
God. Margery Kempe lived a life tormented with sexual temptations and thoughts.
Instead of yielding to them, she chose to transport all the issues connected to her
sexuality, motherhood, and womanhood to a spiritual level. Instead of becoming God’s
bride, she seemed to have considered herself his proper spouse. Similarly to Birgitta,
she too chose to defy social expectations, and after her conversion lead an independent
life. Both holy women are extraordinary examples of how in the Middle Ages a certain
emancipation was to be achieved through devoting oneself to a religious life.

Patrycja Laskowska-Chyła

Stalowa Wola – refleksje o kreowaniu
tożsamości
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Rok 2018 został ogłoszony Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego1. Przez
dekady znaczenie pojęcia „dziedzictwo” ewoluowało, rozszerzył się jego zakres semantyczny, co pozwoliło wprowadzić je w dyskurs przedstawicieli wielu różnych
dziedzin nauki2, również etnologów. W kontekście osiemdziesiątej rocznicy powstania Stalowej Woli, przemysłowego miasta, do którego napływała ludność z terenów
całej Polski, refleksja nad rozumieniem tożsamości prowadzi do wielu intrygujących
badawczo wątków. Celowo w tytule używam określenia „kreowanie tożsamości”,
gdyż, biorąc pod uwagę dynamikę przemian migracyjnych, trudno byłoby opisywać i definiować jedną konkretną „tożsamość zastaną”. Przedstawione poniżej wątki
ukazują różnorodność w pojmowaniu wspólnotowości nowego miasta. Kreacje dokonywane są zarówno przez instytucje publiczne, jak i przez samych mieszkańców,
co niekiedy na stałe zapisuje się jako element określający Stalową Wolę. Dokonując
selekcji wydarzeń i działań związanych z tym tematem, kierowałam się własnymi obserwacjami, a także rozmowami z mieszkańcami miasta i okolic, które prowadzę jako
etnolog od 2011 roku w ramach projektów związanych przede wszystkim z tradycjami
regionalnymi. Artykuł zawiera głównie materiały z lokalnych mediów oraz publikacje
dotyczące historii miasta.
W celu osadzenia tematu w odpowiednich kontekstach teoretycznych należy podjąć refleksję nad rzeczywistością zastaną, w której podejmowane są kolejne działania
1
2

Por. Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego [on-line:] https://europa.eu/cultural-heritage/about_pl
[28.01.2018].
Dziedzictwo przestało być przedmiotem badań wyłącznie historyków sztuki. Rozszerzenie definicji
tego terminu zainteresowało między innymi historyków, biologów, etnografów oraz ekonomistów.
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kreujące tożsamość. Wiąże się z odpowiedzialnością za tworzenie powszechnej interpretacji dość krótkiej historii i wykorzystanie jej w teraźniejszości. Konieczne jest
zwrócenie uwagi na to, które elementy i w jakiej formie powinno się zachować. Jerzy
Szacki wyraził się o tradycji następująco:
Przegląd kilku wybranych koncepcji tradycji […] pozwala nam stwierdzić, że możliwe jest wyodrębnienie trzech zasadniczych płaszczyzn dyskusji. Po pierwsze, w sporach na temat tradycji
może chodzić o orzeczenie, czy dawność jako taka jest cechą podlegającą wartościowaniu. […]
Po drugie przedmiotem sporu może być to, w jakiej mierze – niezależnie od naszych ocen – przeszłość faktycznie ciąży na teraźniejszości, a następnie, w jakim stopniu jednostki i społeczeństwa
są w stanie spod tej presji się wyzwalać. Po trzecie, wreszcie, można spierać się o to, w jakim
stosunku do przeszłości będzie pozostawało przyszłe społeczeństwo3.

W obliczu przemian społecznych i ekonomicznych, otwarcia na edukację, nowych
sposobów zatrudnienia i łatwiejszej migracji można zaobserwować całkowicie nowe
podejście do przeszłości. Janusz Barański pisze:
Konsekwencją tego jest postępująca detradycjonalizacja kultury mieszkańców wsi, utrata dawnej
tożsamości, często bez równoczesnego nabycia nowej, gdy tymczasem postawa przywiązania do
tradycji i jej pielęgnowania wydaje się obecnie bardziej dostrzegalna w środowiskach miejskich4.

Owe przemiany w podejściu do tradycji w środowiskach miejskich i wiejskich są zauważalne w prowadzonych przeze mnie badaniach terenowych, głównie przy projekcie „Wigilia Lasowiacka”. Jest to przedsięwzięcie organizowane cyklicznie, we współpracy z Miejskim Domem Kultury w Stalowej Woli oraz ze starostwem powiatu
stalowowolskiego. Co roku w kolejnej gminie przeprowadzam badania terenowe dotyczące dawnych zwyczajów wigilijnych. Na podstawie przeprowadzonych rozmów
opracowuję scenariusz widowiska, który następnie przekazuję grupie artystycznej.
Jak się okazuje, scenariusz niejako wymusza na uczestnikach projektu refleksję nad
własną historią i określenie swojej przynależności. Zdarzały się sytuacje, w których
organizatorzy chętnie dokumentowali dawne tradycje, ale mocno ingerowali w ich
wizerunek sceniczny po to, by ową historię pokazać na swój sposób.
Takie sytuacje wprowadzają do problematyki relacji między przeszłością, teraźniejszością a przyszłością. Nie ma możliwości stałego utrzymania tych samych wzorców bez dostosowywania ich do współczesnych realiów. Maurice Halbwachs pisze:
Z każdego okresu naszego życia zachowujemy pewne wspomnienia, stale odtwarzane, poprzez
które przewija się jako wynik nieustannej filiacji – poczucie naszej tożsamości. Ale właśnie dlatego,
3
4
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że są to powtórzenia, dlatego, że były kolejno włączane w rozmaite systemy pojęć w różnych
okresach naszego życia, straciły swą dawną formę i wygląd5.

Dynamika w pojmowaniu dawnych historii i postrzeganie ich przez pryzmat własnych doświadczeń wymuszają również zindywidualizowane dokonywanie selekcji
postaci i wytworów kultury, które uznamy za autorytet. W kontekście Puszczy Sandomierskiej na ten problem zwraca uwagę Elżbieta Skromak:
Żywotność tradycji zależy od osób zaangażowanych w przekaz dziedzictwa kulturowego – swoistych liderów kultury ludowej świadomych wartości dziedzictwa. […] Rodzina i społeczność nie
wywierają już tak dużego wpływu na jednostkę w kwestii podtrzymywania zwyczajów, odtwarzania obrzędów, sposobów gospodarowania, jak to było kiedyś. Wynajdowanie tradycji wymaga
więc od badaczy dotarcia do jak najbardziej reprezentatywnej grupy osób dobrze pamiętających
dawną wieś (miasteczko) i identyfikujących się z rodzimą kulturą ludową6.

Powyższe wypowiedzi zwracają uwagę na fakt, iż nawet wspomnienia i rzeczywiste wydarzenia nie kreują tożsamości, o ile nie są rozpowszechniane i akceptowane przez społeczność. Jest to szczególnie istotne przy działaniach mających na celu
zdefiniowanie mieszkańców danego regionu. Ważny jest również kontekst historyczny. Pierwsza połowa XX wieku to czas przełomowych wydarzeń w historii Polski.
Powstanie II Rzeczypospolitej i PRL, wytyczanie nowych granic, akcje przesiedleńcze oraz dynamiczne zmiany ustrojowe i modernizacyjne wpłynęły na współczesny – skomplikowany i różnorodny – obraz polskiej społeczności. W dwudziestoleciu międzywojennym szukano rozwiązań, które pozwoliłyby na zmniejszenie różnic
ekonomicznych i społecznych. Jednym z nich było utworzenie Centralnego Okręgu
Przemysłowego7, w ramach którego w 1938 roku powstało miasto Stalowa Wola. Do
dziś można zaobserwować liczne przemiany ekonomiczne, społeczne i przestrzenne,
obok których podejmuje się próby odnalezienia elementów kształtujących wspólną
tożsamość mieszkańców. Poniżej przedstawione zostaną wybrane wątki, które wytyczają drogę ku zdefiniowaniu wspólnoty stalowowolskiej, opisanej z perspektywy
osoby mieszkającej w tej miejscowości przez dwadzieścia lat i przez ten czas współpracującej z tamtejszymi ośrodkami kultury8.

5
6
7
8

M. Halbwachs, Społeczne ramy pamięci, tłum. M. Król, Warszawa 1969, s. 139.
E. Skromak, Trwanie, odtwarzanie i nowe kreacje kultury ludowej [w:] Źródła kultury ludowej Puszczy
Sandomierskiej, red. K. Ruszel, Kolbuszowa 2014, s. 291.
Por. J. Kółeczko, J. Reszczyński, Stalowa Wola 1938‒1988, Wrocław 1988.
Przede wszystkim jest to Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli, jednakże charakter mojej pracy
wymaga kontaktów z innymi ośrodkami, również spoza miasta.
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Za powstaniem Centralnego Okręgu Przemysłowego stała idea stworzenia niezależnego przemysłu zbrojeniowego w niepodległej Polsce9. Teren leżący w widłach
Wisły i Sanu, będący wówczas centralno-południową częścią kraju, został nazwany
„trójkątem bezpieczeństwa”. W niepodległej Polsce, podzielonej administracyjnie, potrzebna była koncepcja integracji państwa i umocnienia go na arenie międzynarodowej. Dodatkowo zamierzano utworzyć miejsca pracy na obszarach objętych największym bezrobociem. Były to główne powody realizacji planu sześcioletniego w rejonie
kieleckim, lubelskim i sandomierskim. Huta stali wspierająca przemysł zbrojeniowy
była sztandarowym celem. Melchior Wańkowicz w publikacji Sztafeta opisywał wieś
Pławo, obok której na terenach leśnych rozpoczęto budowę Zakładów Południowych10.
To wydarzenie przywoływane jest do dziś i wielu mieszkańców zdaje sobie sprawę
z tego, że Stalowa Wola powstała całkowicie od podstaw, co trwale zmieniło krajobraz
północnej części dawnej Puszczy Sandomierskiej, a także wpłynęło na rozwój migracyjny i przemiany społeczne. Wielu autorów podejmujących tematykę Centralnego
Okręgu Przemysłowego powoływało się na fragment tekstu Wańkowicza:
80 hektarów przeznaczono na budowę tych wielkich zakładów hutniczych. 20 marca 1937 roku
ścięto pierwszą sosnę. Las to bowiem był prawy, na piaseczku rosnący. Jenerał Scaevola-Wieczorkiewicz brnie teraz przy mnie w piasku między stojącymi halami i kręci głową: – W tym roku
jeszcze zimą tu polowałem11.

Symboliczna stała się zarówno data, jak i wspomniana sosna, której wycięcie zapoczątkowało wielkie przemiany na terenie Puszczy Sandomierskiej. W 1999 roku stalowowolska artystka Alicja Czajkowska-Magdziak zaprojektowała statuetkę nazwaną
„Gałązka Sosny”. Jest to wyróżnienie przyznawane co roku przez władze miasta artystom, twórcom oraz instytucjom za „upowszechnianie oraz rozwój kultury w Stalowej
Woli”12. Dzięki temu gałązka sosny na stałe wpisała się w krajobraz miasta, budząc
skojarzenia z kreowaniem jego wizerunku. Również nazwa miasta stanowi odniesienie do ówczesnego języka medialnego i politycznego. Kiedy w latach dwudziestych
ubiegłego wieku przedstawiano plan budowania Centralnego Okręgu Przemysłowego, generał Tadeusz Kasprzycki powiedział, że „jest to stalowa wola narodu polskiego

9

Plan utworzenia COP-u przedstawiono na początku 1937 roku. Por. 5 lutego 1937 r. Przedstawiono plan
budowy COP [on-line:] http://nowahistoria.interia.pl/kartka-z-kalendarza/news-5-lutego-1937-r-przedstawiono-plan-budowy-cop,nId,1602013 [24.01.2018].
10 Dzisiejsza Huta Stalowa Wola.
11 M. Wańkowicz, Sztafeta. Książka o polskim pochodzie gospodarczym, Warszawa 2012 (łamanie wg wydania z 1939), s. 19.
12 Gałązka sosny [on-line:] https://www.stalowka.net/encyklopedia.php?dx=162 [15.06.2018].
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wybicia się w nowoczesność”13. Do dziś w mediach stosuje się podobne sformułowania,
tym razem są to jednak celowe nawiązania do nazwy miasta. Do słów Kasprzyckiego odniósł się prezydent Polski Andrzej Duda 11 listopada 2017 roku, kiedy odwiedził Stalową Wolę i towarzyszył mieszkańcom na V Ognisku Patriotyzmu. Fragment
przemówienia brzmi:
Stalowa Wola, ten symbol, obok Gdyni, II Rzeczpospolitej, Polski odrodzonej, jest także właśnie
symbolem polskiej dumy, tego, że Polak potrafi, tego, że Polak zawsze dąży do siły, do nowoczesności, do wielkości i dumy swojego państwa i swojego narodu, to jest właśnie Stalowa Wola stalowa wola dążenia Polaków do wybicia się na nowoczesność14.

W grudniu ubiegłego roku tradycyjnie zorganizowano wigilię miejską dla mieszkańców. Była to kolejna okazja do sięgnięcia do znaczenia nazwy Stalowa Wola. Podczas
wigilii oficjalnie podziękowano dwudziestu trzem osobom, które dwa miesiące wcześniej były świadkami ataku nożownika w centrum handlowym, pomogły zatrzymać
przestępcę i udzieliły ofiarom pierwszej pomocy. Władze miasta przygotowały dla
nich specjalne medale „Człowiek Stalowej Woli”15. Była to jednak jednorazowa akcja i trudno w tym momencie przewidzieć, czy medale będą jeszcze produkowane
i wręczane na kolejnych uroczystościach. Pewnym jest natomiast, że zachowuje się
narracja związana z symboliczną i wzniosłą nazwą miasta. Trwałość owych zabiegów
retorycznych sprawia, że można ową „stalową wolę” mieszkańców uznać za element
ich tożsamości.
Ważnym procesem związanym z powstaniem i rozwojem miasta Stalowa Wola
są również migracje. Miasto tworzą zarówno mieszkańcy pobliskich terenów, między
innymi wspomnianej już wsi Pławo, ale również inżynierowie sprowadzani z różnych
rejonów Polski w celu dowodzenia i szkolenia pracowników Zakładów Południowych. Autorzy publikacji Stalowowolanie – kim jesteśmy przywołują często historię
Jana Hasnego, który w latach trzydziestych ubiegłego wieku postanowił wyjechać
spod Lwowa i pokonać trasę dwustu kilometrów w poszukiwaniu pracy i bezpiecznego miejsca zamieszkania:
Ojciec wsiadł na rower i wraz z moim chrzestnym Janem Krzysiem, pojechali do Stalowej Woli.
Zajechali w ten sam dzień. Przejeżdżając przez jedną z ulic (dziś ks. Skoczyńskiego), zobaczyli
stojący przed willą samochód z otwartą maską – kierowca próbował coś naprawić, ale mu nie
13 T. Kasprzycki, cyt. za: D. Garbacz, Jak powstała Stalowa Wola [w:] idem, Stalowa Wola narodu polskiego,
Stalowa Wola 1987, s. 37.
14 A. Duda, cyt. za: „Od 1989 budujemy nasze prawdziwie wolne państwo” [on-line:] https://www.tvn24.
pl/wiadomosci-z-kraju,3/andrzej-duda-w-stalowej-woli,789394.html [29.01.2018].
15 Por. „Człowiek Stalowej Woli” – odznaczenia dla Bohaterów z VIVO! [on-line:] https://sztafeta.pl/odwaga-poswiecenie-i-heroizm/ [29.01.2018.].
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szło. Ojciec zapytał, co się stało i zaoferował pomoc. Szybko uruchomił auto. W tym momencie
z willi wyszedł dyrektor i zapytał, co się dzieje. Kierowca wyjaśnił, że miał problem, ale panowie
mu pomogli. – A kim wy jesteście i co tu robicie? – zapytał ich dyrektor. Ojciec odpowiedział, że
przyjechali szukać pracy. Dyrektor z miejsca napisał na kartce polecenie przyjęcia ich do Zakładów. Po tygodniu ojciec sprowadził do Stalowej Woli rodzinę16.

Publikacja, z której pochodzi powyższy cytat, powstała w ramach projektu Stalowowolanie – kim jesteśmy zorganizowanego przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli.
Przeprowadzono rozmowy z potomkami pierwszych mieszkańców, zebrano dokumentację fotograficzną i zorganizowano ekspozycję. Pozwoliło to wykazać różnorodność
migracyjną i etniczną z czasów przedwojennych. Istotne są tu również historie osób
zamieszkujących okolice Stalowej Woli oraz tereny włączone dziś w obręb miasta17.
Moja praca nad projektami, które wymagają kontaktów z mieszkańcami powia18
tu , inspiruje do przyjrzenia się problematyce tożsamości i spojrzenia na własną historię. Stalowa Wola często na mapach mieści się w obrębie tak zwanego obszaru lasowiackiego, a więc przypisuje się jej grupę etnograficzną kiedyś zamieszkującą tereny
leśne w dawnej Puszczy Sandomierskiej, nieco odosobnioną i dostosowującą swój styl
życia do otaczającej przestrzeni. Definicje terminu „Lasowiacy” nie są jednorodne:
istnieje spór dotyczący jego genezy i potocznego użycia. Jest on jednak dość często
wykorzystywany przez mieszkańców do określania swojego pochodzenia bądź w nazewnictwie grup i stowarzyszeń. Nie oznacza to, że często sięga się po pozostałości
lub znane tradycje lasowiackie, które nie przetrwały do lat współczesnych. Mamy do
czynienia z przejściem od nazwy definiującej grupę etnograficzną do terminu określającego mieszkańców danej przestrzeni, bez względu na ich pochodzenie, przynależność czy kultywowane tradycje. W opracowaniach etnograficznych Lasowiaków
jako grupę etnograficzną zaczęto umiejscawiać na obszarach leżących na południe
od Stalowej Woli i zaznaczano brak dostępu do rzek, a więc utrudnione możliwości
komunikacyjne i w konsekwencji dłuższe trwanie rodzimych tradycji. Wilhelm Gaj-Piotrowski zaproponował pojęcia Posaniaków oraz subregionu dolnosańskiego na
określenie nadrzecznych terenów i ich mieszkańców, w tym terenu Stalowej Woli19.
Jednakże nazwa „Lasowiacy” pozostała żywo kojarzona z opisywanym obszarem
16 Cyt. za: A. Garbacz, Stalowowolanie - kim jesteśmy, Stalowa Wola 2015, s. 93.
17 Mowa tu głównie o wsiach Pławo oraz Rozwadowie. Obie te miejscowości dziś są dzielnicami Stalowej Woli, jednakże dysponujemy wieloma materiałami historycznymi i empirycznymi, które pozwalają na ich szczegółowe opisy. W niniejszym artykule nie będę rozwijać tych tematów.
18 Imprezy plenerowe, projekt o ochotniczych strażach pożarnych finansowany ze środków ministerialnych w latach 2012‒2013 i projekt „Wigilia Lasowiacka” trwający od 2015 roku, finansowany ze
środków starostwa powiatowego, to główne przedsięwzięcia. Skupione są one na prowadzeniu badań
terenowych oraz organizacji wydarzeń przybliżających kulturę lokalną.
19 Por. W. Gaj-Piotrowski, Kultura materialna ludu z okolic Rozwadowa, Rzeszów 1975.
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i pojawia się przy różnego rodzaju inicjatywach. Często jednak jest wyłącznie nazwą,
ponieważ nie nawiązuje do lasowiackiej kultury czy zwyczajów20.
Ostatnim z wymienionych tu wątków będzie wybór honorowych obywateli zasłużonych dla miasta Stalowa Wola oraz Ambasadora Stalowej Woli. Pierwsze dwa
tytuły przyznaje obecnie Rada Miasta21 osobom, które przyczyniają się do rozwoju
i promocji miasta. Do tej pory przyznano te tytuły trzystu dwudziestu dziewięciu
osobom22. Ambasadorzy natomiast pochodzą ze Stalowej Woli, identyfikują się z tym
miastem i godnie reprezentują je na zewnątrz23. Są to artyści, dziennikarze, naukowcy,
którzy zdobyli sławę w Polsce i poza jej granicami24. Nadanie tytułu Ambasadora
wiąże się ze zorganizowaniem specjalnego spotkania, podczas którego mieszkańcy
mają możliwość bliższego zapoznania się z twórczością i dorobkiem danej osoby.
Tytuł Ambasadora Stalowej Woli przyznaje od 2008 roku Prezydent Miasta we
współpracy z Miejskim Domem Kultury. Tego rodzaju wyróżnienia w pierwszym
momencie wywołują medialne dyskusje dotyczące zasadności nadawania kolejnych
tytułów. Następnie jednak skłaniają wiele osób do zapoznania się z sylwetkami wybranych postaci, poznania ich dorobku oraz powiązania go z miastem. Najpopularniejsi Ambasadorzy z pewnością wpływają na wizerunek miasta i kreują tożsamość
przynajmniej części mieszkańców poprzez uczestnictwo w lokalnych wydarzeniach
czy też podkreślanie swojej przynależności do stalowowolskiej wspólnoty.
Przedstawione powyżej elementy w skrócie opisują wybrane konteksty i wydarzenia, które podejmowane są przez miejscowe władze i instytucje kultury w celu określenia tożsamości miasta Stalowa Wola. Jednakże znalezienie jednolitej i ostatecznej formuły w tym temacie byłoby niezwykle problematyczne. Znaczenie przedstawionych
działań i koncepcji potrzebuje osadzenia we współczesnym dyskursie dotyczącym
dziedzictwa, pamięci i autorytetów. Dla mieszkańca Stalowej Woli kreowanie własnej
tożsamości opiera się na wspomnianych wcześniej aspektach, którymi są: Centralny
Okręg Przemysłowy i idea powstania miasta, a także jego pionierzy, dziedzictwo lasowiackie i wszystko, co istniało na tych terenach przed zbudowaniem Zakładów Południowych, historie rodzinne z ośrodków migracyjnych, a także szeroko rozumiana
20 Zespół Pieśni i Tańca „Lasowiacy” jak dotąd w swoim repertuarze ukazuje regionalne tańce z całej
współczesnej Polski, prezentując stroje i tańce góralskie, krakowskie, śląskie i wiele innych.
21 Tytuł „Zasłużony dla miasta Stalowa Wola” przyznawany jest od roku 1979, początkowo przez Komitet Miejski PZPR, następnie Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, a od 1990 r. uchwałą Rady
Miejskiej. Por. Wykaz osób zasłużonych dla miasta Stalowa Wola [on-line:] http://bip.stalowawola.
pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1451 [29.01.2018].
22 Por. J. Piechuta, Zobacz kto jest najbardziej zasłużony dla miasta [on-line:] http://stw24.pl/zobacz-kto-jest-najbardziej-zasluzony-dla-miasta/ [29.01.2018].
23 Por. Ambasador Stalowej Woli [on-line:] https://www.stalowka.net/encyklopedia.php?dx=201 [29.01.2018]
24 Wśród Ambasadorów Stalowej Woli znajduje się rodzina Steczkowskich, Grzegorz Rosiński, Maciej
Zakościelny, Omar Sangare. Por. ibidem.
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współczesność. Tożsamość jest tu w dużej mierze oparta na własnych doświadczeniach, motywach i rodzinnych ideach. Jak pisze Gregory Ashworth, „[t]e same zasoby
znajdowane w przeszłości są używane do różnych celów przez różnych użytkowników, niekiedy w tym samym miejscu”25. Powody, dla których dana osoba stała się
mieszkańcem tego miasta, w dużej mierze wpływają na jego postrzeganie i potrzeby
zaangażowania w kreowanie nowych historii. Instytucje kultury podejmują te tematy,
tworząc bazę do szerszego spojrzenia na historię miasta.
Ze względu na krótką historię miasta nie ma możliwości postawienia jasnej diagnozy odnośnie do tego, co pozostanie wyznacznikiem tożsamości Stalowej Woli i co
zostanie uznane za warte ochrony, pomimo wyraźnych – współczesnych i historycznych – zabiegów kreacyjnych. Jest to odpowiedzialność historyczna, ale również ekonomiczna:
Nasza dbałość o przyszłość powinna łączyć się z troską o obciążenie przyszłych pokoleń konsekwencjami naszych wyborów. Naszą spuścizną będą nie tylko materialne rezultaty współczesnych
estetycznych kompromisów, lecz również „bomba zegarowa” zobowiązań finansowych, pominiętych opcji oraz opustoszałych budynków i miejsc26.

Próby zarówno kreowania, jak i odnajdywania tożsamości wśród mieszkańców Stalowej Woli to długi i niedokończony proces. We współczesnym dyskursie ten przykład w wyraźny sposób ukazuje konieczność uwzględnienia wielu aspektów i mocnej
dynamiki w konstruowaniu i definiowaniu wspólnoty. Tworzenie wydarzeń kulturalnych, publikacji czy organizacja badań terenowych to działania wymagające nieustannej selekcji elementów wartych ochrony. Osiemdziesięcioletnia historia pozwala
na wyciągnięcie wstępnych wniosków dotyczących najmocniejszych i pozytywnie
przyjętych elementów kształtujących tożsamość. O ich trwałości zadecydują kolejne
pokolenia.

25 G. Ashworth, Planowanie dziedzictwa, tłum. M. Duda-Gryc, Kraków 2015, s. 36.
26 Ibidem, s. 35.
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Streszczenie
Zadaniem artykułu jest przeanalizowanie problematyki współczesnego dziedzictwa z perspektywy osiemdziesięcioletniego miasta powstałego na terenach leśnych
w widłach rzek Wisła i San. Materiał źródłowy stanowią artykuły internetowe, publikacje dotyczące Stalowej Woli oraz prace antropologiczne podejmujące tematykę
dziedzictwa i pamięci. Skomplikowana sytuacja migracyjna, przemiany społeczne
i ekonomiczne sprawiają, że jednolita tożsamość mieszkańców Stalowej Woli może
być wyłącznie wykreowana, nie zaś odnaleziona. Odpowiedzialność za interpretację
historii i zdefiniowanie tożsamości ponoszą instytucje kulturalne oraz władze miasta,
podejmując szereg inicjatyw i zwracając uwagę na konkretne elementy kształtujące
wizerunek miasta.

Summary
Stalowa Wola – Considerations About Vreation of Identity
This article describes the issue of modern heritage of an eighty-year-old city created
in forest areas. The migation, social and economic changes cause an inability to find
the identity in Stalowa Wola, thus it must be created from scratch. Local cultural
institutions and political authorities are rensponsible for interpreting history and defining identity. The source material consists of online articles, publications about the
town Stalowa Wola and anthropological works concerning the subject of heritage
and memory.

Anna Kubinka

Alternatywni na wsi – rozpoznanie
Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego

I
Krytycy ponowoczesnej podmiotowości stawiają gorzkie diagnozy – kultura indywidualizmu i konsumpcjonizmu, mimo swego emancypującego i rozwojowego potencjału, posiada również destrukcyjny wpływ na człowieka przytłoczonego pełną odpowiedzialnością za własne „ja”, niepewnością i przewlekłym lękiem, poczuciem pustki
i oderwaniem od doświadczenia. W szerszej skali przekłada się to na społeczeństwo
pozbawione stabilnej podbudowy w systemie moralnym, reagujące radykalizacją, separacją, czy unifikacją – agresją skierowaną ku Innemu, a równolegle wewnętrzną
alienacją i rozpadem więzi społecznych. Tym, co interesuje mnie szczególnie, nie jest
jednak forma powielania tego modelu, a próba jego obejścia, budowana na nowych
strukturach wspólnotowości związanych ze specyfiką ponowoczesnego człowieka.
Dążenie do samorealizacji i wykorzenienie ze wspólnot kategorialnych nie musi wcale prowadzić
do zaniku więzi społecznych i całkowitego upadku wspólnotowości. Przeciwnie: jednostkowa
tożsamość bardzo często jest zakorzeniona w relacjach z innymi i potrzebuje wspólnoty – bycia
z innymi czy pośród innych – by móc się w pełni ukształtować2.

1

2

Analizę opieram na wywiadach przeprowadzonych przez Justynę Laskowską-Otwinowską, autorkę
najbardziej kompleksowej pracy poświęconej społecznościom alternatywnym, materiałach zebranych
w prasie i internecie na temat społeczności z Wolimierza, Sokołowska, Nowiny, Gaju, Gorajca, Jabłonki, Dąbrówki i Bartnik. Por. J. Laskowska-Otwinowska, Globalne przepływy kulturowe a obecność
nowoosadników na wsi polskiej, Łódź 2008.
A. Dziuban, Gry z tożsamością. Tatuowanie ciała w indywidualizującym się społeczeństwie polskim, Toruń 2013, s. 382.
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Tak rozumiana wspólnota jest niezbędna w konstytuowaniu jednostkowej podmiotowości i kształtowaniu tożsamości, spełnia funkcję stałego punktu odniesienia
umożliwiającego realizację potrzeb społecznych, jak również formację własnego „ja”
nie tylko w odniesieniu do różnicującego i antagonistycznego „oni”, ale też wobec
włączającego i usieciowiającego „my”.
Z takiej koncepcji wspólnotowości wyrastają na przykład wiejskie społeczności alternatywne – nieformalne grupy osób sprowadzających się z miast na wieś, kontestujące dominujące systemy wartości i wynikające z nich style życia. Rozwój tego typu
wspólnot związany jest z ruchami drugiej połowy XX wieku, głównie hipisowskim.
Wtedy też w Polsce powstają jedne z pierwszych (a funkcjonujące do dziś) społeczności na Lubelszczyźnie i Dolnym Śląsku oraz wykształca się specyficzna dla nich
tendencja do współzamieszkiwania wsi ze społecznością lokalną. Wraz z ostygnięciem nastrojów końca XX wieku charakterystyczne dla pierwszych takich grup kultura buntu, anarchii i radykalna kontestacja w atmosferze wyzwalającego karnawału
twórczości artystycznej połączonego z fascynacją duchowością Wschodu wyparte
zostały przez powstające od lat 90. społeczności skupione w ramach sieci dobrych
praktyk3 i dążące do życia sustainable plus (‘więcej niż zrównoważonego’)4.
Niemniej ciągłość kontrkulturowej narracji umożliwia postrzeganie tych grup
przez pryzmat wspólnych im cech. Społeczności alternatywne są „kwalifikowane jako
przejaw globalizacji, a więc jako forma, w której zaznacza się wpływ heteronomicznych sposobów życia”5, charakteryzują się specyficzną dla płynnej nowoczesności
tożsamością, konstruowaną z niekoniecznie przystających do siebie elementów, która
w procesie konfrontacji i przekształceń osiąga pewną spójność, ponadto twórczym,
kreatywnym podejściem, nietypowymi formami ekspresji6 oraz świadomością ekologiczną, przekładającą się na organiczność budowanych relacji i systemów moralnych.
Jednakże kluczowa w zrozumieniu specyfiki społeczności alternatywnych wydaje się
leżąca u ich podstaw idea podmiotowości, determinująca sposób życia i budowania
relacji wspólnotowych, które wyróżniają alternatywnych osadników na tle ogółu ludności napływowej wsi. W kontekście tej właśnie koncepcji podmiotowości przedstawię wstępną charakterystykę wiejskich społeczności alternatywnych, jak również
przekrój idei i wartości z nimi związanych.

3
4
5
6
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Istotne z polskiej perspektywy: Global Ecovillage Network, Baltic Ecovillage Network, Polskie Alternatywne Społeczności (wcześniej Wiejskie Społeczności Alternatywne).
Por. About GEN, „Global Ecovillage Network” [on-line:] https://ecovillage.org/about/gen/ [22.11.2017].
I. Bukraba-Rylska, Socjologia wsi polskiej, Warszawa 2008, s. 54.
M. Sztandara, „Miejsca święte i miejsca przeklęte”. Szkic o antyurbanizmie „Wiejskich społeczności alternatywnych” [w:] Przestrzenie, miejsca, wędrówki, red. P. Kowalski, ss. 51–69.
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II
Kultura masowa, konsumpcjonizm oraz system korporacyjny, odbierające jednostce
podmiotowość, coraz częściej odrzucane są w świadomy sposób, czego przejawem jest
między innymi zyskująca na popularności, a oparta często na stereotypowej opozycji,
decyzja o porzuceniu miasta – centrum konsumpcji – na rzecz wsi – repozytorium
tradycyjnych wartości wspólnotowych: „wartości indywidualnego gospodarstwa rolnego, jako symbolu wspólnej pracy rodziny, wartości nieanonimowych, bezpośrednich
kontaktów interpersonalnych w społeczności wiejskiej, tradycji współdziałania i samopomocy”7. Nie jest to bynajmniej zjawisko marginalne, bowiem na wsi mieszka
obecnie 40% populacji Polski8, a saldo migracji w 2016 r. na 1000 mieszkańców wyniosło -1,1 w miastach oraz 1,7 na wsi9.
O ile w większości przypadków zamieszkiwanie polega na przyjęciu zastanych
wzorców tożsamości i podporządkowaniu się wiejskiej tradycji bądź przeciwnie – na
wrogim jej zawłaszczeniu, komercjalizacji i wyparciu lokalnej ludności, o tyle społeczności alternatywne zdają się wchodzić w miejsko-wiejską polemikę, za sprawą której wyzwalają nowe potencjały i jakości, przyczyniające się nierzadko do rewitalizacji
wiejskiej wspólnoty i zamieszkiwanej przez nią przestrzeni. Alternatywni działają
w relacji subwersywnej wobec miasta, wykorzystując jego kapitał społeczny, kulturowy i ekonomiczny oraz własną peryferyjność. Tym jednak, co łączy wszystkie grupy
sprowadzające się na wieś, jest potrzeba odzyskania utraconej, zaniedbanej, bezładnej
w miejskiej rzeczywistości tożsamości. Seria dokumentalna Daleko od miasta, produkcji Domo+, daje tego żywe dowody. Bohaterowie serii, miejscy emigranci osiedleni
na wsi, opowiadając o motywacjach przeprowadzki, podkreślają moment krytycznej
autorefleksji, uzmysłowienia sobie pewnego braku, bezcelowości, podporządkowania
nie swoim wartościom, zaniedbania organizmu, rozpadu więzi międzyludzkich i tym
podobne. Potrzeba odzyskania podmiotowości przejawia się tu jako potrzeba powtórnego zatroszczenia się o siebie. Jest to zjawisko kluczowe dla zrozumienia skali
migracji oraz zróżnicowania strategii zamieszkiwania.
„Troskę o siebie” rozpisać można na skali, której skrajnymi biegunami będą epimeleia heautou w foucaultowskiej interpretacji10 oraz troska przejęta i skomercjalizowana przez kulturę masową, sprowadzona do stricte materialnego zaspokajania potrzeb
i podwyższania standardu życia. Pomiędzy tymi skrajnościami mieści się spektrum
7

M. Wieruszewska, Ewolucja chłopskiego systemu wartości a ruchy odnowy wsi w Europie Zachodniej [w:]
Odnowa wsi między mitem a nadzieją, red. M. Wieruszewska, Warszawa 1992, s. 167.
8 Por. Główny Urząd Statystyczny, Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 30
VI 2017 r., Warszawa 2017, s. 11.
9 Por. Główny Urząd Statystyczny, Ludność w 2016 r., Warszawa 2017, tabl. 3.
10 Por. M. Foucault, Hermeneutyka podmiotu, tłum. M. Herer, Warszawa 2012.
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działań podjętych w celu „zatroszczenia się o siebie” oraz moment graniczny, determinujący pozytywne lub negatywne konsekwencje pojawienia się we wsi obcych.
W 1999 r. Marek Styczyński pisał o tych konsekwencjach tak:
Bardziej interesująca dla nas jest grupa ludzi „przyjezdnych”. Pojawiają się znikąd (zawsze jednak
z miasta) i bardzo miłują życie na wsi. […] Kupują chałupę, a z czasem coraz więcej ziemi (takie
tam, nikomu nie przydatne „bzdyrki”) i są przez jakiś czas zagadką dla okolicy. Potem czas na społecznikowskie działanie! „Nowi” potrafią pisać i czytać, okazują się także jakimiś inżynierami, magistrami, znają też sporo ludzi. […] Do chaty za wsią jest już droga i mostek, chata też jakby większa. Nadchodzi czas, że i „bzdyrki” stają się wreszcie gruntem budowlanym. Oczywiście zgodnie
z prawem i z zastrzeżeniem, że budować się tu będzie tylko obiekty turystyczne. Przecież dbamy
o przyrodę i chronimy ją jak się da! To nic, że „turystyczne” może być dziś w praktyce wszystko…11.

Z kolei niemal dwie dekady później, w rozmowie Napływowa klasa średnia kolonizuje
polską wieś. Dla lokalsów to już nie jest miejsce do życia, Przemysław Sadura, współautor
raportu Polska Wieś 2017. Diagnoza i prognoza, stwierdza:
Czasem wygląda to tak, że klasa średnia przybywa na wieś i zaczyna ją budować według swojego
wyobrażenia […] Oczywiście, że oni nie chcą rezygnować z komfortu, bo rustykalny klimat ma
być wyłącznie fasadą12.

Fasadowość zmiany, zdemaskowanej jako powielenie konsumpcyjnych modeli roszczeniowości, postaw biorczych i zawłaszczających, podporządkowanych nigdy nieskonfrontowanemu z lokalną społecznością wyobrażeniu o wsi, jest dla mnie równoważna z troską o siebie w wydaniu konsumpcyjnym, czysto materialnym i alienującym
jednostkę. Przypadki społeczności alternatywnych, mimo że nie są one wolne od
przywar, wydają mi się jednak w większym stopniu zbliżone do epimeleia heautou
i jej etyki nie-egoizmu13. Potrzeba fizycznego zatroszczenia się o swoje życie nadbudowana jest bowiem potrzebami duchowymi: odzyskania podmiotowości w ramach
wspólnoty oraz dopełnienia tożsamości, podparcia jej praktyką życia. Tym samym
społeczności takie wytrącają się z porządku nowoczesnego, rozumowego „poznania
samego siebie” i zmierzają ku rozwojowi łączącemu refleksję z realnym działaniem.
Foucault podkreśla, że epimeleia heautou jest pewną postawą wobec siebie, innych
i świata14, która przenosi się na kształtowanie relacji międzyludzkich i sposób życia
11

M. Styczyński, Pozostań tam gdzie jesteś czyli o tym, co wynika z przeprowadzania się na wieś, „Dzikie
Życie” 1999, nr 11.
12 M. Roszkowska, P. Sadura, Napływowa klasa średnia kolonizuje polską wieś. Dla lokalsów to już nie jest
miejsce do życia, „Gazeta.pl” 2018 [on-line:] http://weekend.gazeta.pl/weekend/1,152121,22851581,polska-wies-kolonizuje-naplywowa-klasa-srednia-i-sprawia-ze.html#TRwknd [20.01.2017].
13 Por. M. Foucault, op. cit., s. 34.
14 Por. ibidem, s. 31.
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w ogóle, rodzajem uwagi skierowanej na siebie15, implikującej wewnętrzną dialektykę podmiotu w procesie autorefleksji i weryfikacji; wreszcie przejawia się właśnie
w działaniach, które „człowiek przeprowadza na samym sobie i dzięki którym bierze
samego siebie we władanie, oczyszcza się i przekształca, przemienia samego siebie”16.

III
Działania nazywane przez Foucaulta „technikami siebie” warunkują proces dochodzenia do własnej podmiotowości, dojrzewania do człowieczeństwa, a co za tym
idzie: do pewnej odpowiedzialności za otaczającą rzeczywistość. Podmiot drogą samorozwoju i osiągania samoświadomości emancypuje się, zdobywa głos i sprawczość.
Dochodzenie do Siebie jest nieodłącznie związane z kategorią prawdy17, różną od
nowożytnej prawdy czystego rozumu:
Krótko mówiąc, w prawdzie, w dostępie do prawdy jest coś, co dopełnia sam podmiot, jego własny byt, coś co go przemienia. Sądzę, że można by ująć to tak: dla duchowości akt poznania,
rozpatrywany sam w sobie i dla siebie, nigdy nie wystarczy do tego, by zdobyć dostęp do prawdy,
jeśli nie został przygotowany, podwojony, dopełniony i uzupełniony przez pewną przemianę podmiotu, i to dosięgającą go w samym jego bycie18.

W kontekście społeczności alternatywnych pojęcie prawdy jest synonimiczne z pojęciem autentyczności, którego niejednoznaczność doczekała się krytyki w artykule
Życie na później Jakuba Momry. Autor dekonstruuje w nim kolejne klisze związane
z autentycznością, „ujawniając elementarną dziś prawdę, że nie ma większej iluzji niż
autentyczność”19. Warto tu jeszcze raz przytoczyć Sadurę w kontekście kolonizacji
polskiej wsi: „Ta fantazja w dużej mierze opiera się na marzeniu o autentyczności
i prawdziwym życiu, które nastąpi, gdy wreszcie porzucimy pracę w korporacji i […]
przeprowadzimy się na wieś”20. Momro nie kończy jednak nihilistycznie, wprowadzając kategorię autentyczności krytycznej:
Nie chodzi o to, by dążyć do pełnego urzeczywistnienia własnych fantazji, lecz o to, by odkryć
w nich coś, co chcemy przekazać komuś innemu. Ostatecznie krytyczna autentyczność to bowiem pewna możliwość rozpoznania własnej historii, która składa się z przerw, nieciągłości i luk.

15
16
17
18
19

Por. ibidem.
Ibidem, s. 32.
Por. ibidem, s. 36.
Ibidem, s. 39.
J. Momro, Życie na później, „Dwutygodnik.com” 2017, nr 11 [on-line:] http://www.dwutygodnik.com/
artykul/7468-zycie-na-pozniej.html [23.01.2018].
20 M. Roszkowska, op. cit.
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Gdzieś w tych zerwaniach pojawia się pragnienie – z rozpoznania miejsca i czasu, w którym
dochodzi ono do głosu, bierze swój początek jednostkowa i polityczna emancypacja21.

Autentyczność krytyczna Momry jest moim zdaniem bliska koncepcji prawdy w procesie „troski o siebie”: obie są działaniem dialektycznym, przyjmującym wręcz formę
derridiańskiej aporii podmiotowości, w obie wpisany jest rozwojowy ruch prowadzący do emancypacji jednostki. Społeczności alternatywne wyrastają właśnie z takiego
pojęcia prawdy-autentyczności, co przejawia się w ich kontestacyjnym charakterze,
budowaniu relacji równościowych z lokalną społecznością, skupieniu na współdziałaniu. Wewnętrzna praca nad sobą w duchu epimeleia heautou przekłada się na relacje
społeczne i sposoby działania22. Wykształcona uważność rozwija empatię społeczną
i środowiskową. Podmiot utrzymuje swoje bycie w stanie permanentnej niepewności,
która jednak ewoluuje, jest procesem, w którym przejawia się tegoż bycia ciągłość23.
Taki kruchy podmiot potrzebuje z kolei oparcia we wspólnocie i środowisku życiowym, wobec których się weryfikuje. Jest to proces opowiadania, w którym odbiorca
służy jako gwarant sensu ustanawiającego się w ludzkich interakcjach, w działaniu,
nie teoretycznej pracy rozumu.
Epimeleia heautou postuluje więc podmiot mówiący i wsłuchujący się w reakcję, reagujący i weryfikujący siebie w zgodzie z przyjętym systemem wartości – moralnością
nie-egoizmu. Postawa ta nie jest wolna od zagrożeń ideologizacją i radykalizacją. Poczucie wyższości moralnej połączone z pogardą to skutek fałszywej wiary w przewagę
własnej, wyćwiczonej podmiotowości. Postawa taka jest sprzeczna z kluczową dla „troski o siebie” nieustanną pracą podważania i ustanawiania „ja”, zakładającą pewną pokorę
wobec własnych osiągnięć. Niemniej jednak swoista religia alternatywy i towarzyszące
jej krucjaty (próby narzucania pewnych wartości i postaw w imię duchowego rozwoju i zrównoważonego życia) nie są zjawiskami obcymi i często właśnie one stanowią
źródło antagonizmów. Radykalizm jest bezsprzecznie wpisany w charakter wiejskich
społeczności alternatywnych już ze względu na sam akt przesiedlenia. Ruchy alternatywne funkcjonują bardzo dobrze również w miastach za sprawą kooperatyw spożywczych, komun mieszkaniowych, organizacji pozarządowych, wszelkich form miejskiego
aktywizmu. Społeczności miejskie działają w swoim pierwotnym środowisku, próbując przekształcać je w przestrzeń bardziej przyjazną ludzkim interakcjom i zdrowiu.
W tym kontekście przesiedlenie zdaje się sprzeczne z ideą zrównoważonego rozwoju.
21 J. Momro, op. cit.
22 U Foucaulta mechanizm ten opisany jest na przykładzie dialogu Sokratesa z Alkibiadesem, który
dopiero po właściwym zatroszczeniu się o siebie będzie zdolny mądrze i skutecznie działać na rzecz
polis. Por. M. Foucault, op. cit.. ss. 50‒54.
23 Por. H. Mamzer, Tożsamość w podróży. Wielokulturowość a kształtowanie tożsamości jednostki, Poznań
2002, s. 52.
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IV
Decyzja o przeprowadzce może być kolejnym fasadowym gestem, w tym wypadku
o charakterze separacyjnym, a osiedlenie się na wsi – formą ucieczki przed konfrontacją z miejską rzeczywistością, sposobem zrzeczenia się odpowiedzialności za skomplikowany, niejednoznaczny, wielkogabarytowy, ale i przepełniony miejski organizm
na rzecz małej społeczności z dużym areałem i niewielką konkurencją, w której właściwie od podstaw kształtować można własną utopię oderwaną nierzadko od wiejskich, regionalnych, państwowych struktur społecznych. Takie hermetyczne wspólnoty nie mają wpływu na realia społeczne, w najlepszym razie wzbudzają ciekawość lub
obojętność, w gorszym zaś postrzegane są jako zagrożenie. Przeciwną do tej postawą
jest moim zdaniem migracja spowodowana osiągnięciem pewnej dojrzałości do samodzielnego tworzenia wbrew utartym schematom. Wieś, ze wszystkimi wymienionymi już zaletami, zdaje się przystępniejsza od miasta, w którym przestrzeń działania
trzeba sobie nieraz wpierw wywalczyć. Druga postawa, oparta na świadomym dopełnianiu czy realizowaniu własnej tożsamości, jest zdecydowanie bardziej otwarta,
mniej radykalna, zdolna do przetrwania próby czasu.
Czas najlepiej weryfikuje ludzkie postawy. Wspólnoty budowane na geście ucieczki, odrzucenia, wyparcia miejskiego życia, kapitalizmu, rzeczywistości ponowoczesnej
często po pierwszym zachłyśnięciu się odmiennością sytuacji życiowej, w obliczu konieczności osiedlenia, zakorzenienia, przyjęcia rutyny dnia codziennego, rozwiązują
się. Wejście w nową przestrzeń jest niezwykle atrakcyjne poznawczo. Bycie obcym to
też bycie przybyszem, turystą, który, okazując zainteresowanie wsią, dowartościowuje
społeczność lokalną, niejednokrotnie potrafiącą tę formę życzliwości odwzajemnić.
Stan urokliwego życia bez obowiązków wobec społeczności oraz wyostrzona nową
sytuacją percepcja intensyfikująca doznania, przemijają wraz ze stabilizacją, a przytłoczony wiejskością turysta powraca do miasta, by na wieś zaglądać w weekendy lub
wakacje. Członkowie społeczności alternatywnych funkcjonują inaczej – wytwarzają
więź z miejscem, zakorzeniają się i wrastają w wiejską codzienność. Stają się częścią społeczności lokalnej, zawsze odrębną, ale jednak w jakimś sensie swojską. Ten
podwójny, miejsko-wiejski status oraz sam gest przeprowadzki motywowany „troską
o siebie” są wyrazem ponowoczesnego przewartościowania: to, kim jestem, wpływa
na to, jak i gdzie będę żyć, w przeciwieństwie do tradycyjnej tożsamości w przypadku
której to, jak i gdzie żyję, wpływa na to, kim jestem. Zmiana ta ma charakter emancypacyjny, ale wymusza też samookreślenie, pewien poziom dojrzałości podmiotowej.
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Zjawisko zakorzenienia nie wyklucza przy tym wysokiej mobilności członków
wspólnot alternatywnych, którzy w ruchu pozostają, lub ten ruch generują24. Aktywizmowi wpisanemu w alternatywną tożsamość sprzyja rozwój technologiczny, zbliżający nawet najodleglejszą wieś do miasta25, dzięki czemu członkowie społeczności
nie muszą w pełni rezygnować chociażby z oferty kulturalnej czy pracy w większym
ośrodku. Wolne zawody i możliwość pracy zdalnej gwarantują coraz szerszym kręgom osób swoistą niezależność, jednocześnie wspierając zjawisko przenikania się
życia zawodowego z prywatnym, wtórne połączenie tych sfer w spójną całość. Społeczności alternatywne pozostają w ruchu w sieci i w rzeczywistości, w ramach pracy
i rozrywki. Niezależnie od tego, czym spowodowana jest mobilność, punktem docelowym zawsze pozostaje jednak wiejska wspólnota.

V
Społeczności alternatywne, kontestując konsumpcjonizm, zwracają się także ku kulturze wytwórstwa. Paradygmat ten konsekwentnie, choć z różną intensywnością, oddziałuje na wszelkie dziedziny życia, poczynając od pracy zarobkowej (alternatywni
utrzymują się z własnej działalności usługowej, pracy kreatywnej, rzemiosła i tym
podobnych aktywności) przez żywienie (w skali między dbałością o zdrową, lokalną, produkowaną w etyczny sposób żywność a pełną suwerennością żywieniową) aż
po sposób zamieszkiwania (własnoręcznie przeprowadzane renowacje, samodzielnie
tworzone lub odrestaurowywane sprzęty domowe). Ich sposób uczestnictwa w kulturze również naznaczony jest antykonsumpcyjnym podejściem. Przemysław Sadura,
podejmując krytykę napływowych mieszkańców wsi, zauważa, że formy uczestnictwa
w kulturze klasy średniej diametralnie różnią się od tych właściwych klasie ludowej,
przez co wiejskie instytucje kultury zawłaszczane są przez tę pierwszą grupę:
Szczególnie istotną rolę w tym procesie może odegrać kultura rozumiana nie tyle na modłę klasy
średniej jako uczestnictwo w koncertach muzyki poważnej, ale jako obszar, w którym wytwarzane są więzi pomiędzy ludźmi. […] O ile dla tej ostatniej kultura to obszar realizowania aspiracji,
zaspokajania potrzeb intelektualno-estetycznych, o tyle dla klasy ludowej kultura stanowi często
przestrzeń zabawy, wspólnego, wielozmysłowego doświadczania zdarzeń26.

24 „Marcin nie chce już wracać na emigrację. – Po co? Teraz to świat do mnie przyjeżdża” – tłumaczy Marcin
Piotrkowski, który wraz z żoną Mariną powrócił z Irlandii, by budować lokalną społeczność alternatywną
w 37-osobowym Gorajcu oraz organizować tu międzynarodowy festiwal Folkowisko. Por. W. Szczepański, Taki powrót z emigracji to ma sens. Zamiast burmistrzowania w Irlandii wybrał chutor. „To świat przyjeżdża do mnie”, „naTemat” [on-line:] http://natemat.pl/227647,taki-powrot-z-emigracji-to-ma-sens-zamiast-burmistrzowania-w-irlandii-wybral-chutor-to-swiat-przyjezdza-do-mnie [22.01.2018]
25 Por. P. Sadura, K. Murawska, Z. Włodarczyk, Wieś w Polsce 2017: diagnoza i prognoza, Warszawa 2017, s. 8.
26 M. Roszkowska, P. Sadura, op. cit.
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Społeczności alternatywne angażują się w wytwarzanie kultury wraz ze społecznością lokalną w ramach warsztatów artystycznych, wydarzeń muzyczno-tanecznych,
wspólnych obchodów i celebracji. Często zrzeszeni w ramach własnych organizacji,
fundacji lub stowarzyszeń tworzą także alternatywną ofertę kulturalną dla mieszkańców wsi, którzy nie odnajdują dla siebie miejsca w kołach gospodyń wiejskich bądź
w Ochotniczej Straży Pożarnej. W jednej z najstarszych społeczności alternatywnych w Dąbrówce słynny wytwórca bębnów Jerzy „Słoma” Słomiński współprowadzi
Rodzinny Dom Kultury Pokoju, a w znacznie młodszej społeczności w Sokołowsku
Stowarzyszenie Filtrator otwarło w ostatnich latach Świetlicę Orange oraz Makerspace Pralnia, w których odbywają się warsztaty z programowania, druku 3D, projektowania i tym podobnych. Obecnie prowadzone są tam warsztaty Kobiety dla kobiet
z zakresu nowych technologii27. Alternatywni wprowadzają na wieś różnorodność,
wspierają tradycyjne formy uczestnictwa w kulturze, ale oferują też zupełnie nowe
podejście, nastawione na zabawę oraz edukację i wyrównywanie szans mieszkańców
wsi na rynku pracy.
Nowe technologie, raczej niekojarzone z wiejskimi społecznościami alternatywnymi, są obecnie ważnym aspektem ich rozwoju. Dzięki mediom społecznościowym
i portalom internetowym alternatywni nie tylko uczestniczą w obiegu informacji, ale
też tworzą ogólnoświatowe, międzypaństwowe i krajowe sieci wymiany dobrych praktyk, laboratoriów nowych technologii czy programów edukacyjnych28. Użytkowane
przez środowiska alternatywne technologie podporządkowane są jednak paradygmatowi ekologii (rozumianej jako stosunek ludzi do świata naturalnego i do samych siebie), bowiem „nie można rozwiązywać technologicznych problemów poprzez dalszy
rozwój technologii – która leży poza zrozumieniem jednostek, którym ma służyć.
Ekologiczne założenie wymaga ludzkiego wymiaru, który jest jednocześnie wymiarem
naturalnym”29. Społeczności alternatywne, ruchy kontrkulturowe, jak podkreśla Murray
Bookchin, kierując się konstruktywną myślą utopijną, kształtują społeczeństwo ekologiczne, którego nieodłączną częścią są też nowe formy technologii, a konsekwencją
w przyszłości może być decentralizacja miast oraz nowe osadnictwo:
zerwijcie z miastami i rozwijajcie – rozsądnie – nową technologię. Połączcie mniejsze społeczeństwa technologiczne. Te społeczeństwa powinny być troskliwie dopasowane do ekosystemu,
którego są częścią30.
27 Wiele przykładów aktywności kulturalnej alternatywnych społeczności podaje też Justyna Laskowska-Otwinowska w rozdziale Działalność społeczna nowoosadników. Por. J. Laskowska-Otwinowska,
op. cit., ss. 179‒188.
28 Por. About GEN…
29 Ochrona środowiska kontra ekologia. Rozmowa z Murray’em Bookchin’em, tłum. M. Ważyńska, „Inny
Świat” 2005, nr 22, ss. 25‒27.
30 Ibidem.
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Radykalizm zmiany, połączony z troską o jej przebieg i konsekwencje, w słowach anarchistycznego myśliciela i działacza wydaje się zbieżny z formami organizacji alternatywnego życia społecznego w duchu epimeleia heautou. Antykonsumpcyjny sposób życia
oraz wyprowadzka z miasta są formami ponowoczesnej ascezy. Foucault prześledził
historię tej praktyki na przestrzeni wieków31, by za jej esencję uznać celową redukcję,
umożliwiającą wydobycie się podmiotowości z porządku przedmiotowego, uniezależnienie się od świata rzeczy32. Nie chodzi tu jednak o logikę duchowego wzrastania
w cierpieniu33, a raczej o redukcję podporządkowaną pytaniu: z czego jeszcze mogę zrezygnować, a wciąż być szczęśliwym i zadowolonym z życia w równym – albo i wyższym – stopniu? Redukcja ta jest więc procesem eksperymentalnym, w toku którego
człowiek dochodzi do samopoznania; dowiaduje się, co jest dla niego ważne, co daje mu
siłę, szczęście, przyjemność, a co jest tylko naddatkiem rozpraszającym uwagę. Dlatego
też społeczności alternatywne prowadzą skromne, ale wysokojakościowe życie.

VI
Sposób życia zakładający mobilność, otwartość, aktywność, nietypowe formy pracy
zarobkowej i spędzania czasu wolnego, progresywne myślenie, krytyczny stosunek do
religii i tradycyjnych ról społecznych, wreszcie nawet określoną estetykę często może
stać się zarzewiem konfliktu ze społecznością lokalną. Obecność nowych osadników
na wsi wpływa w znaczący sposób na destabilizację wspólnoty terytorialnej, co może
oddziaływać na innych mieszkańców destrukcyjnie34, ale też rewitalizująco35. Wyzwaniem dla nowoprzybyłych jest ustanowienie nowych relacji między indywidualizmem
a wspólnotowością:
Życie wspólnotowe w indywidualizmie jest wartością tylko wtedy, kiedy jednostka jest samowystarczalna i przynależność do wspólnoty nie niesie ze sobą zagrożenia popadnięciem w uzależnienie od niej, lecz stanowi dla jednostki wsparcie w procesie samorealizacji i tworzy warunki
odzyskania przez nią utraconej (uznanej za utraconą) w przeszłości autonomii36.

31
32
33
34

Por. M. Foucault, op. cit., s. 46.
Por. ibidem, s. 557.
Por. ibidem, s. 552.
Takie przypadki destrukcyjnego wpływu ludności napływowej opisuje Przemysław Sadura. Nie są to
jednak przykłady społeczności alternatywnych, choć i one mogą się przyczynić do podobnych procesów. Por. M. Roszkowska, op. cit.
35 Przykłady społeczności opisanych przez Justynę Laskowską-Otwinowską, jak również młodsze społeczności z Sokołowska, Nowiny, Gorajca, Jabłonki itp. Por. J. Laskowska-Otwinowska, op. cit.
36 M. Jacyno, Wspólnota w kulturze indywidualizmu [w:] red. M. Kempny, G. Woroniecka, Wymiary
globalizacji kulturowej. Wyzwania badawcze, Olsztyn 2003, s. 56.
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Pogodzenie tych dwóch wymiarów funkcjonowania w społeczeństwie możliwe jest
poprzez odbudowę autentycznych więzi międzyludzkich37, które kształtują się w procesie działania, ustanawiania i realizowania wspólnych celów, bądź współdziałania
na rzecz nadrzędnej wartości, na przykład edukacji dzieci i młodzieży czy renowacji
obiektów dziedzictwa materialnego wsi. Zaangażowanie w życie społeczności wiejskiej nie wymaga przyjęcia w całości wiejskiego systemu wartości i światopoglądu.
Społeczności alternatywne, osiągające konstruktywne porozumienie z lokalną społecznością wiejską, opierają swe relacje na wartościach wspólnych, zachowując jednocześnie autonomię i szanując odrębność innych grup. Współbycie możliwe jest
przy wzajemnym szacunku, uwidaczniającym się w codziennych interakcjach i działaniach na rzecz wsi. Społeczności alternatywne cechują się – często wypracowywanymi przez dekady – zdolnościami dyplomatycznymi, umiejętnościami zawiązywania z przedstawicielami lokalnej społeczności koalicji na rzecz konkretnych zmian,
choćby spuszczania psów z łańcuchów czy palenia w piecach odpowiednim opałem.
Procesy społeczne zachodzą drogą ewolucji, a konflikt jest niezbędnym czynnikiem
rozwoju świadomości zarówno społecznej, jak i jednostkowej. Jest to też moment performowania własnej podmiotowości wobec wspólnoty i budowania podmiotowości
tejże. Konflikt ma więc wymiar angażujący, aktywizujący i edukacyjny – o ile oczywiście nie jest podszyty pogardą.
Justyna Laskowska-Otwinowska stawia tezę, że społeczności alternatywne stanowią nową inteligencję wiejską, której od lat na wsi brakowało38. „Inteligencję definiuje
się jako środowisko zajmujące się wytwarzaniem i rozpowszechnianiem idei”39, a w jej
etos nieodłącznie wpisana jest kontestacja, konfrontacja trwałości tradycji z nowoczesnością, krytyka władzy, dowartościowanie kultury i humanizmu, poczucie odpowiedzialności i misji, patriotyzm40 (w tym przypadku w lokalnej skali). W rzeczy
samej członkowie społeczności alternatywnych posiadają zdolności interpersonalne
i samoorganizacyjne, kapitał społeczny i kulturowy, często także ekonomiczny, oraz
duże zasoby kreatywności, które predysponują ich do zostania lokalnymi liderami,
wiejską inteligencją, zajmującą się jednak nie tylko wytwarzaniem i rozpowszechnianiem idei, ale także ich wdrażaniem i praktykowaniem. Alternatywni, niczym wiejscy
nauczyciele, funkcjonują w służbie lokalnej społeczności: przybyli na wieś z wyższym
kapitałem kulturowym i społecznym, ciąży więc na nich większa odpowiedzialność za
wiejską wspólnotę.
37
38
39
40

Por. A. Jawłowska, Drogi kontrkultury, Warszawa 1975, s.10.
Por. J. Laskowska-Otwinowska, op. cit. s. 208.
Ibidem, s. 197.
Inteligencja [w:] Słownik socjologii i nauk społecznych, red. G. Marschall, red. nauk. pol. wyd. M. Tabin,
Warszawa 2005.
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Idea podmiotowości, którą rozwijają społeczności alternatywne, realizuje się
w działaniach wspólnotowych, będących konsekwencją pewnej jednostkowej dojrzałości osiągniętej na drodze epimeleia heautou. Przeprowadzka na wieś nie jest gestem
założycielskim – początkiem drogi, a jej konsekwencją, formą deklaracji zaangażowania. Podmiotowość konstytuuje się w równoległych procesach redukcji i wytwórstwa,
ma charakter organiczny, poddana wewnętrznej dialektyce zachowuje pewną modalność, podporządkowaną jednak moralnej podbudowie. Taka podmiotowość jest
procesualna, rozwijająca się w czasie według zmodyfikowanej względem europejskiej
tradycji strategii: podmiot nie wyzwala się siłą swej mocy do bycia nadczłowiekiem,
ale w procesie emancypacji w prawdzie-autentyczności dojrzewa do swego człowieczeństwa. Relacje siły, wyrażające się w kulturze pogardy (a przejawiające się również
w tendencjach do radykalizacji), zastępowane są promowaną przez społeczności alternatywne kulturą szacunku dla różnych form podmiotowości.
Tożsamość alternatywna nie zatrzymuje się na poziomie niezobowiązującej autokreacji, a podlega procesowi krystalizacji, scalenia do dojrzałej formy indywidualizmu, kształtującego się nie według, ale wobec pewnych wzorców. Członkowie
społeczności alternatywnych, podejmujący trud takiej formacji, doświadczają pozytywnych skutków swojej obecności i działalności na wsi. Przede wszystkim udaje im
się stworzyć wspólnoty utrzymujące wysoki poziom autonomii jednostki, dzięki czemu zaspokajają oni potrzeby zarówno społeczne, jak i indywidualne, w znaczącym
stopniu uodparniają się na zagrożenia ponowoczesnej rzeczywistości, uniezależniają
swoją podmiotowość od zewnętrznych i wewnętrznych czynników destrukcyjnych.
Alternatywni, jako jedna z nielicznych grup na wsi, są w stanie wejść z lokalną społecznością w kooperację, która wyzwala synergiczny potencjał, wspomagający wieś
w procesach rewitalizacji, odzyskiwania własnej podmiotowości oraz głosu i prawa
do swojej opowieści.
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Streszczenie
Zadaniem artykułu jest omówienie zjawiska wiejskich społeczności alternatywnych.
Analizie poddane zostały przede wszystkim wywiady przeprowadzone przez Justynę
Laskowską-Otwinowską zebrane w książce Globalne przepływy kulturowe a obecność
nowoosadników na wsi polskiej. Wynika z nich, iż wiejskie społeczności alternatywne
na tle ogółu zjawisk związanych z migracją z miast na wieś wyróżniają się pozytywnym wpływem na rozwój lokalnych wspólnot i procesy rewitalizacyjne. Artykuł
proponuje również odczytanie formacyjnej koncepcji podmiotowości, nieodzownie
związanej ze specyfiką takich społeczności, jako współczesnego przejawu epimeleia
heautou w interpretacji Michela Foucaulta.

Summary
The Rural Alternative – Recognition
In the context of city to countryside migration phenomena in Poland, rural alternative
communities are distinguishable by a positive impct on the local colectivity-forming
and revitalization processes. Such a societies are specified by the particular concept
of the subjectivity, which may be interpreted as a contemporary manifestation of the
epimeleia heautou in the Michel Foucault interpretation.

Paulina Ornatowska

#selfish – o tożsamości w czasach
pochwały masowej przeciętności
Uniwersytet Opolski

Wprowadzenie
W dobie kultury obrazkowej publikowanie kadrów utrwalających codzienne czynności stało się normą. Analiza tego, co współcześnie dzieje się z informacją, głównie z przedstawieniami wizualnymi, może być odpowiedzią na pytania o perspektywę
tożsamościową współczesnego człowieka. Według dzisiejszych oszacowań co dwie
minuty powstaje więcej fotografii niż w całym dziewiętnastym wieku, a na same portale społecznościowe trafia codziennie ponad 300 milionów zdjęć dokumentujących
wizerunki milionów osób1. Tryb komunikacyjny, w jakim są zazwyczaj wykonywane,
uruchamia rozmaite reakcje. Fotografia przestała być nastawiona na trwanie, to jest
dokumentowanie i uwiecznianie. Jej dominującą funkcją stało się informowanie, przekazanie wiadomości, która uruchamia „tryb czuwania” w oczekiwaniu na odpowiedź.
Jak twierdzi Marek Krajewski, „teleobecność i teledostępność jako podstawowe wymiary egzystencji są równie oczywiste jak dla wcześniejszych generacji identyfikacyjna
doniosłość spojrzeń innych, odbicia w lustrze czy rozległości towarzyskich sieci”2.
W raporcie Centrum Badań nad Kulturą Popularną SWPS Młodzi i media, będącym wynikiem badań nad codziennością młodych ludzi dorastających w świecie
cyfrowych technologii z 2010 roku, czytamy:
1
2

Por. H. Schwarz, How many photos have been taken ever? [on-line:] https://www.buzzfeed.com/hunterschwarz/how-many-photos-have-been-taken-ever-6zgv?utm_term=.pdbXvrxZy#.asG06A3NB
[30.03.2018].
M. Krajewski, Intensywność [w:] M. Filiciak et al., Młodzi i media. Nowe media a uczestnictwo w kulturze, Warszawa 2010, s. 36 [on-line:] https://issuu.com/ericsson_poland/docs/m_odzi_i_media_raport
[30.03.2018].
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Nowe media są jednocześnie narzędziami uspołecznienia i indywidualizacji: zapośredniczając
powstawanie nowego rodzaju wspólnot, uczestniczą one jednocześnie w wyłanianiu się specyficznej formy „ja”. […] Włączając się w proces kształtowania tożsamości, nowe technologie komunikowania stają się „technikami siebie”. Ważnym elementem tego procesu jest refleksyjność –
materializując ulotne myśli, emocje i kontakty w przeszukiwalne bazy danych, cyfrowe media
sprzyjają pracy nad sobą, która angażuje płynące z sieci informacje zwrotne3.

Funkcjonowanie w mediach społecznych, tworzenie sieci relacji i znajomości są zatem nierozerwalnie związane z kształtowaniem „ja”. Portale społecznościowe często
są wykorzystywane jako platforma służąca do badania reakcji ludzi na nowe zjawiska społeczne4. Jak pisze Krajewski, „we współczesnych urządzeniach telekomunikacyjnych drzemie niezwykły potencjał uspołeczniający, są one wręcz maszynami do
wytwarzania więzi i relacji, zaś jedyne, czego należy się obawiać, to nadmiar możliwości i wyborów społecznych, których one dostarczają”5. Nie zważając przy tym na
powierzchowność i anonimowość relacyjności, czujemy się dowartościowani i zrozumiani, a taka perspektywa przynależności do jakiegoś konkretnego środowiska wydaje się bardzo atrakcyjna.
Celem niniejszego artykułu jest refleksja nad kształtowaniem tożsamości w oparciu o popularne przejawy korzystania z kultury audiowizualnej. Problemy badawcze
dotyczą potrzeby kreacji własnego wizerunku, wpływu mediów społecznościowych
i nowoczesnych technologii na nasz odbiór, zarówno przez samych siebie, jak i przez
społeczeństwo. Poruszane kwestie dotyczą zmiany funkcji fotografii, masowego i powtarzalnego publikowania treści na portalach społecznościowych oraz towarzyszącego im zjawiska, które charakteryzuje się przekonaniem o wyjątkowości i niezwykłości
prezentowanych publicznie kadrów. Poprzez zaproponowanie przykładów działań
zaczerpniętych z szeroko rozumianej popkultury zasygnalizowane zostaną zjawiska
związane z wykorzystywaniem mediów do prezentacji postaw i problemów dotyczących głównie młodych ludzi w zachodniej cywilizacji XXI wieku, a także potrzeba „produkowania” informacji o sobie i nieustannej materializacji doznań. Artykuł
podejmuje zagadnienia częściowo poruszane w dziedzinie nauk o kulturze, jednak
wydaje się, że ze względu na szybkość przemian zachodzących w społeczeństwie oraz
rozwój technologii, kwestie te wymagają ciągłych aktualizacji.

3
4

5
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Ibidem, s. 50.
Na przykład skandal związany z wykorzystaniem danych użytkowników portalu Facebook – por.
C. Cadwalladr et al., Revealed: 50 million Facebook profiles harvested for Cambridge Analytica in major
data breach [on-line:] https://www.theguardian.com/news/2018/mar/17/cambridge-analytica-facebook-influence-us-election [30.03.2018].
M. Krajewski, op. cit., s. 37.
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Dążenie do wywarcia określonego wrażenia
Zalew sygnałów wizualnych, poprzez masowość wykonywania zdjęć, jest wynikiem
uczynienia z mechanizmu fotografowania rytuału, normy i elementu życia. Wykonywanie zdjęć, jak zauważa Susan Sontag,
stało się dziś rozrywką niemal równie masową co życie seksualne czy taniec. Oznacza to, że
podobnie jak sztuka masowa, fotografia w rękach większości ludzi wcale sztuką nie jest. Stanowi
przede wszystkim rytuał społeczny, ochronę przed lękiem i narzędzie władzy6.

Można uznać, że wraz z nastaniem ery smartfonów powszechne stało się traktowanie
swoich biografii jako czegoś wyjątkowego, a konieczność zapisania się w świadomości
innych jest codzienną, często mimowolną, praktyką. Społeczeństwa się indywidualizują, Mateusz Halawa zauważa, że „utrwala się w nich porządek strukturalnie powołujący do życia autonomiczne, samoregulujące się i zdane przede wszystkim na siebie
jednostki, których tożsamość nie tyle jest dana, co zadana”7. Powstają coraz to nowe
metody i możliwości, które „odkrywają przed swoimi użytkownikami bezprecedensową dogodność drobiazgowego zapisu życia codziennego w rozległe archiwa »ja«”8.
Działanie urefleksyjnionych jednostek wydaje się najczęściej objawiać w „produkowaniu” informacji o sobie, które są nastawione na natychmiastowy odbiór, reakcję
i weryfikację, wpływając często na proces kształtowania tożsamości. Skala zjawiska
selfie wzrosła do tego stopnia, że termin ten stał się słowem roku 2013 według Oxford
Dictionaries9. Fotografia siebie i swojego otoczenia, często jednak nie przedstawia rzeczywistego „ja”, ale „ja” zaprojektowane zgodnie z niepisanymi standardami wykonania
idealnego selfie. Jak zauważa Patryk Jastrząb, „źródłem atrakcyjności jest więc perspektywa innych”, a motywacją do pracy nad stałą obecnością w świadomościach innych
jest „»warholizacja« życia, czyli wiara w to, że każdy z nas może zostać gwiazdą”10.
Takie podejście może doprowadzić do trudności w wyodrębnieniu osobowości wybitnych, ponieważ jedynym efektem masowej produkcji pojedynczych wizerunków jest
połączenie ich w wielki obraz charakteryzujący społeczeństwo XXI wieku.

6
7
8
9

S. Sontag, O fotografii, tłum. S. Magala, Kraków 2007, s. 15.
M. Halawa, Nowe media i archiwizacja życia codziennego, „Kultura Współczesna” 2011, nr 4, s. 28.
Ibidem, s. 28.
English Oxford Living Dictionaries [on-line:] https://en.oxforddictionaries.com/word-of-the-year/
word-of-the-year-2013 [30.03.2018].
10 P. Jarząb, Dyskurs (post)konwencjonalnej tożsamości wobec merkantylistycznej natury globalizującego się
świata, „Kultura – Społeczeństwo – Edukacja” 2014, nr 2, s. 200.
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Jak trafnie wskazała Dorota Masłowska:
Czasem trzeba rzucić na szalę interakcji międzyludzkiej nie jakąś tam książkę, nie film, nie wystawę, lecz łatwopalny snopek własnych doświadczeń i wspomnień, nie zważając, że gdy powtarzamy beztrosko JA JA JA. […] Jesteśmy teraz wszyscy bardzo autopromocyjni, autonachalni; to ta
przeludniona, hałaśliwa, płynna planeta wciska nas w rolę przemotywowanego autoakwizytora11.

Zwyczaj publikowania własnego wizerunku jest oparty na mechanizmach, w których
jako element konstruktu społecznego traktowana jest własna twarz. Erving Goffman
definiuje twarz jako „obraz własnego »ja« naszkicowany w kategoriach uznanych
atrybutów społecznych, przy czym może to być obraz zbiorowy”12. Selfie niewątpliwie
ma duże znaczenie w interakcji społecznej, bowiem symbolizuje znaczący dla jednostki kontakt twarzą w twarz. Daje możliwość wywarcia zamierzonego wrażenia na
drugiej osobie, a tym samym wykreowania własnego wizerunku. Przywołując zatem
teorię Goffmana, można uznać, że jeśli w obecności innych zachowujemy się inaczej
niż przebywając w samotności, to nieustanna ekspozycja w mediach może uniemożliwiać „wyjście z roli”, a tym samym określenie własnej, indywidualnej tożsamości.
W 2015 roku nakładem wydawnictwa Razzioli ukazał się album fotograficzny
pod tytułem Selfish autorstwa osobowości telewizyjnej Kim Kardashian. Pomysł na
książkę poświęconą selfie zrodził się podczas prywatnej sesji, będącej prezentem dla
partnera celebrytki. Publikacja zawiera osobiste zdjęcia, które wcześniej zostały opublikowane na prywatnych kontach społecznościowych Kardashian. Album otrzymał
pozytywne recenzje od krytyków13 oraz wzbudził na tyle duże zainteresowanie, że
doczekał się reedycji. Selfish. More me!, opublikowany w 2016 roku, został wzbogacony
o dwa rozdziały zdjęć z 12 miesięcy życia samozwańczej królowej selfie14.
Projekt ten może być traktowany jako świadectwo próżności. Jednak poza (samo)
uwielbieniem samej Kardashian, jest on również potwierdzeniem niespotykanego
wcześniej stopnia wszechobecności mediów. W swoim zamyśle przeglądanie publikacji Selfish nie różni się zbytnio od codziennego rytuału scrollowania zdjęć znajomych,
tak samo jak sam mechanizm rejestrowania swojego wizerunku na zdjęciu typu selfie
nie różni się nadmiernie poza okolicznościami, w których został wykonany. Działanie
to, poprzez trafny tytuł i bazowanie na powszechnych mechanizmach wykonywania
11

D. Masłowska, Jak przejąć kontrolę nad światem nie wychodząc z domu (5) [on-line:] http://www.
dwutygodnik.com/artykul/5058-jak-przejac-kontrole-nad-swiatem-nie-wychodzac-z-domu-5.html
[30.03.2018].
12 E. Goffman, Rytuał interakcyjny, tłum. A. Szulżycka, Warszawa 2006, s. 5.
13 Por. I. Biedenharn, Review Roundup. Critics love Kim Kardashian’s Selfish [on-line:] http://ew.com/
article/2015/05/20/review-roundup-kim-kardashians-selfish/ [30.03.2018].
14 Por. K. Rogers, Kim Kardashian, her selfie and what it means for young fans [on-line:] https://www.
nytimes.com/2016/03/15/style/kim-kardashian-selfie-fans.html [30.03.2018].
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autoportretów, zilustrowało bardzo ważną i charakterystyczną część kultury masowej i popularnej. Tworzenie selfie, które może być traktowane jako rodzaj społecznej
normy, można nazwać zjawiskiem selfish, ponieważ istotnym składnikiem jest ów samolubny impuls wycelowania aparatu we własną twarz i naciśnięcia spustu migawki.
Przeciętny przedstawiciel kultury współczesnego Zachodu okazuje się osobą wylewną, przy czym waga i wartość publikowanych treści często nie mają znaczenia.
Może się wydawać, że chodzi jedynie o ilość, warunkującą obecność i widoczność
w Internecie, czyli obecność i widoczność w świadomości innych użytkowników. Obcowanie z drugą osobą zostaje ograniczone w takich przypadkach do obserwowania „migawek” z jej życia, istotne zaś kwestie bywają sprowadzone niejako do słów
kluczowych. Do tego zjawiska odniósł się Ignacy Karpowicz w powieści ości, gdzie
bohaterów poznajemy poprzez „kliknięcie” w ich wizytówki:
Maja: wiek 36 lat; waga 52 kg; wzrost 160 cm: oczy piwne; orientacja seksualna: hetero ze skłonnościami do dramatu i eksperymentu; orientacja światopoglądowa: depresja; narodowość: w zaniku; stosunek do ofiar Holocaustu: empatyczny15.

I choć podany przykład kreowania siebie może wydawać się nad wyraz dosłowny, to
niewątpliwie zamieszczane informacje przypominają często – aby posłużyć się słowami Karpowicza w wywiadzie udzielonym Agnieszce Sowińskiej – „dane jak z dowodu
osobistego, tyle że dużo bardziej od dowodu osobiste”16.
Zainteresowanie relacjonowaniem codzienności – zarówno z pozycji osoby publikującej, jak i obserwującej – dowodzi, że lubimy być podglądani oraz lubimy podglądać. Granice prywatności bywają trudne do zdefiniowania i wyznaczenia, a współczesne konta w mediach społecznościowych coraz częściej przywodzą na myśl kadry
z reality show. Życie popularnej celebrytki (czy raczej: jego cyfrowa reprezentacja)
może oczywiście wydawać się ciekawe do śledzenia przez „publiczność”. Jeśli jednak
chodzi o zdjęcia publikowane na prywatnych kontach w ogóle, niezależnie od statusu
czy popularności użytkownika, trudno nie odnieść wrażenia, że wyjątkowość ujęć zatraciła się na rzecz maniery i przeciętności, niezauważanych zazwyczaj przez samego
fotografującego, przekonanego o niezwykłości swoich kadrów.
Ekspozycja siebie nie jest niczym nowym, zmieniły się tylko narzędzia i funkcja. Istotna i interesująca wydaje się motywacja do tworzenia cyfrowych dzienników.
Selfie jest autoportretem, ale z definicji udostępnionym za pośrednictwem mediów

15 I. Karpowicz, ości, Kraków 2013, s. 7.
16 Dobry dzień w parszywym świecie, rozmowa z Ignacym Karpowiczem, „dwutygodnik.com” 2013, nr 6
[on-line:] http://www.dwutygodnik.com/artykul/4597-dobry-dzien-w-parszywym-swiecie.html [20.01.2018].
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społecznościowych17. Można zatem przyjąć, że jego upublicznienie jest potwierdzeniem wykonania tego autoportretu – nie dla siebie, a dla innych. Zatem niezależnie
od sposobu, w jaki powstały, zdjęcia „nabierają pełni swojego znaczenia w cyfrowej
cyrkulacji, czyli wtedy, kiedy są łatwo kopiowalne, manipulowalne i przesyłalne”18, jak
czytamy we wspomnianym raporcie SWPS.

„Trudno dokonywać aktów rewolucyjnych, będąc na usługach
algorytmu”19
Fotografia nie ma płci, a masowość wykonywania selfie przez kobiety i mężczyzn stała
się nowym rodzajem normy. Poprzez rytuał wykonywania i publikowania zdjęć, można, oprócz dokumentowania codziennych praktyk w przekonaniu o oryginalności
i wyjątkowości prezentowanych treści, podjąć również próbę wypowiedzenia się na tematy istotne, licząc na uniwersalność i kolektywność przekazu. Biorąc na warsztat na
przykład zjawisko tak zwanego selfie-feminizmu, a zatem wykonywania selfie o przekazie emancypacyjnym, można je, zwłaszcza przez drugi człon nazwy, łączyć z szeroko rozumianym zintegrowanym ruchem społecznie zaangażowanym. I chociaż to
hasło budzi wiele rewolucyjnych skojarzeń, to nie powinno być ono jednak uważane
za przykład solidarności kobiet w dosłownym tego słowa znaczeniu. Zamieszczanie
zdjęć, w tym selfie, w serwisach społecznościowych, jako swego rodzaju prowadzenie
dziennika, pełni przede wszystkim funkcję autoterapii, jak chociażby w przypadku
Audrey Wollen, Molly Sody, Arvidy Byström czy też Zofii Krawiec. Mechanizmy te
można zauważyć również w przypadku Sad Girl Theory20, czy też stworzonej pod jej
bezpośrednim wpływem Sick Girl Theory. Należy zgodzić się z Agatą Pyzik, że
fiksacja na własnym cierpieniu i teatralizacja go ma ogromne tradycje w historii sztuki. […] był
to zawsze gest oporu, odważny, gdyż w patriarchacie kobiece ciała są własnością publiczną i nie
17 Por. English Oxford Living Dictionaries [on-line:] https://en.oxforddictionaries.com/definition/selfie
[30.03.2018].
18 Por. M. Filiciak et al., op. cit., s. 40.
19 A. Pyzik, Jeśli muszę się rozbierać, nie chcę być częścią waszej rewolucji. Krytyka selfie-feminizmu, Magazyn Szum, 10.02.2017 [on-line:] http://magazynszum.pl/jesli-musze-sie-rozbierac-nie-chce-byc-czescia-waszej-rewolucji-krytyka-selfie-feminizmu/ [30.03.2018].
20 Twórczynią „Teorii Smutnej Dziewczyny” jest młoda artystka Audrey Wollen. Jej działania prezentowane na Instagramie (http://www.instagram.com/audreywollen/?hl=pl) charakteryzuje autorefleksyjność i intymność. Sad Girl Theory to propozycja użycia własnego cierpienia i smutku, jako narzędzia
oporu i politycznej aktywizmu. „Smutna Dziewczyna” stała się oddzielną marką, obiektem dyskusji
i w pewnym sensie ruchem kulturowym. Wollen była always online na Instagramie od sierpnia 2012 do
maja 2016, jednak w dalszym ciągu można się z nią skontaktować wysyłając e-maila. Por. R. Martinez,
Audrey Wollen On Art, Sadness & Internet Girl Culture [on-line:] http://new.oystermag.com/audrey-wollen-on-art-sadness-internet-girl-culture [30.03.2018].
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należą do kobiet; kobiety mają submisywnie się uśmiechać, mają być piękne, nieskazitelne, a ich
końcowe przeznaczenie to zostanie zdrowymi żonami i matkami reprodukującymi rodzaj ludzki21.

W pierwszym zetknięciu się z działalnością internetową wspomnianych kobiet można mieć wrażenie, że publikowanie treści mających na celu swego rodzaju „samouzdrowienie” nie może, przyjmując dalej za Pyzik, zastępować autentycznego feminizmu „polegającego na braniu spraw w swoje ręce”22. Jednakże media społecznościowe
niewątpliwie są bieżącym językiem interakcji i przestrzenią dyskursu. Jak w jednym
z wywiadów twierdzi o sobie, ale również o innych „smutnych dziewczynach”, Wollen: „To, że istnieją w wirtualnej przestrzeni, nie oznacza jednak, że ich nie ma w ogóle i że nie mają wpływu na świat”23.
W narracjach prezentowanych przez współczesne entuzjastki Instagrama jest coś
sentymentalnego, zwłaszcza gdy bohaterka „skąpana jest w miękkiej żółci, purpurze, błękicie i czerwieni wyglądających jak poświaty neonów”24, jak ujmuje to Zofia
Krawiec. Kadry prezentujące „momenty wrażliwości, gwałtownych załamań nastroju
charakterystycznych dla okresu dziewczyńskości”25, z łatwością przywołują refleksje
nad dylematami i kwestiami życiowymi, lecz są one tożsame z sentymentalną narracją
piosenek Lany del Rey. Przypominają relacje „samotnej dziewczyny zalewającej się
łzami na dyskotece”26, nie prowadząc zazwyczaj do powszechnych reperkusji. Warto jednak zastanowić się nad tym, z jakim odbiorem mogą spotkać się publikowane
treści. Jeśli bowiem o „ewangelistkach selfie”27 mówi się jako o „wzorze dla młodych
dziewczyn”28, scrollując ich profile nie można poprzestać na wyłącznie powierzchownej analizie opartej na warstwie wizualnej. Zagadnienie nie tyle samych treści zamieszczanych na profilach, ale tego, jaki jest ich realny społeczny odbiór – jest z pewnością bardzo interesujące i warte zgłębienia w osobnym tekście.
Kultura popularna i wszystkie jej wytwory już z definicji są powszechnie dostępne. Połączenie tej powszechności z istotnym społecznie komunikatem może skutkować zaskakującymi rezultatami. Nie jest tajemnicą, że treści „zareklamowane” przez
21 A. Pyzik, Jeśli muszę się…
22 Eadem, Sprzeczności peryferyjnego feminizmu albo ewangelistki selfie, Magazyn Szum, 17.03.2017 [on-line:]
http://magazynszum.pl/sprzecznosci-peryferyjnego-feminizmu-albo-ewangelistki-selfie/ [30.03.2018].
23 R. Martinez, op. cit.. Por. również Z. Krawiec, Smutne dziewczyny, dwutygodnik.com” 2017, nr 1
[on-line:] http://www.dwutygodnik.com/artykul/6980-smutne-dziewczyny.html [30.03.2018].
24 Z. Krawiec, op. cit.
25 Ibidem.
26 Ibidem.
27 Agata Pyzik, stosując takie określenie, zdaje się mieć na myśli swego rodzaju działalność misyjną,
jaką niosą działania tzw. smutnych dziewczyn z Instagrama. Por. A. Pyzik, Sprzeczności peryferyjnego
feminizmu…, op. cit.
28 Z. Krawiec, op. cit.
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wizerunki konkretnych osób lepiej trafiają do grona odbiorców, idąca za tym komercjalizacja i upublicznianie życia prywatnego są niejednokrotnie czynnikami uruchamiania
refleksji nad ciałem jako produktem wykreowanym dla konkretnych potrzeb. Ciało jest
nośnikiem wielu treści, w tym wartości społeczno-kulturowych. Według niemieckiego
filozofa i socjologa Helmutha Plessnera, „dzięki cielesności potrafimy przeżywać, lokować się w określonej przestrzeni, a zarazem wobec siebie się dystansować”29.
Dostrzegając utrzymującą się od wielu lat i wciąż aktualną tendencję do koncentrowania się na wizerunku i fizyczności, trudno nie odnieść się do problemów,
które są współcześnie związane z postrzeganiem siebie poprzez ciało. W dobie mediów społecznościowych, jak pisze Marek Krajewski, „fizyczność zostaje na pierwszy
rzut oka unieważniona przez przekształcenie w cyfrową reprezentację krążącą w sieci”30. Ze względu na szeroką dostępność publikowanych treści może się wydawać, że
wspomniana cyfrowa reprezentacja ciała najmocniej przebija się nie do wirtualnej,
a realnej rzeczywistości, wpływając na prawdziwe refleksje nad wyglądem swojego
ciała. Można przytoczyć choćby sięgnięcie po własne ciało w publikowaniu treści na
Instagramie czy inne działania – niekoniecznie bezpośrednio związane z mediami
społecznościowymi, ale z racji przywoływanych przez nie modnych tematów mocno
na nich wybrzmiewające, jak na przykład wykorzystywanie ciała w sztuce31, trend
tak zwanego życia fit, tendencje reklamowe marek modowych oraz wysokonakładowe
czasopisma dla kobiet.
Zygmunt Bauman zauważa: „To, że ciało ludzkie w większości przypadków odbiega od doskonałości i musi być poddawane rozmaitym zabiegom, aby móc sprostać – często z ogromnym trudem – pożądanym standardom, nie jest niczym nowym”32. Przywołuje to skojarzenie z postrzeganiem siebie poprzez ciało, a co za tym
idzie, z filozofią Michela Foucaulta i praktykami, których celem jest zwiększenie użyteczności lub – parafrazując – atrakcyjności, ciała33.
Kolejnym przykładem ekspresji ciała może być działanie amerykańskiego fotografa mody Jonathana Waitera, który zdecydował się udokumentować na instagramo29 O kondycji człowieka w polskiej literaturze najnowszej, red. D. Kaja, M. Wróblewski, Toruń 2014, s. 8.
30 M. Krajewski, op. cit., s. 36.
31 Za przykład można uznać tutaj choćby body art, który po raz pierwszy jako nurt pojawił się w działaniach
artystycznych w drugiej połowie lat 60. XX wieku. To przywołuje z kolei skojarzenie, jakie zostało przytoczone w recenzji dotyczącej wspomnianej publikacji Selfish, mianowicie ulokowanie Kim Kardashian
między działaniami Mariny Abramović, a „twoim” znajomym z Facebooka. Kreślenie własnego wizerunku
w oparciu o wykonywanie selfie, można zatem sytuować pomiędzy kreowaniem sytuacji (w pewnym sensie
artystycznej) a codzienną czynnością, czymś zwyczajnym, naturalnym. Por. J. Mapes, Nothing Is Embarrassing. On Kim Kardashian’s Strangely Liberating Book of Selfies [on-line:] http://flavorwire.com/519019/
nothing-is-embarrassing-on-kim-kardashians-strangely-liberating-book-of-selfies [30.03.2018].
32 Z. Bauman, 44 listy ze świata płynnej nowoczesności, tłum. T. Kunz, Kraków 2011, s. 94.
33 Por. M. Foucault, Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, tłum. T. Komendant, Warszawa 1993, passim.
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wym profilu przebieg swojej śmiertelnej choroby. Stworzenie opowieści o własnym
umieraniu, a więc o czymś, co zazwyczaj jest przeżyciem intymnym, i zamieszczenie
jej w miejscu, które z pojęciem intymności ma niewiele wspólnego, jest z pewnością
znakiem naszych czasów. Na podobny problem zwróciła uwagę Maria Janion w rozmowie z Barbarą N. Łopieńską:
Świadomość utraty życia powoduje próby zatrzymywania jak największej ilości drobin i ocalania
ich na wszelkie możliwe sposoby. To idea, która mnie prześladuje. […] Uważam mianowicie, że
potrzebne jest archiwum egzystencji. Chodzi mi o archiwum egzystencji wszystkich. Żeby gdzieś
wszystko było zapisane. […] To marzenie o ocaleniu, odkupieniu wszystkiego, co się dzieje w czasie, odkupieniu w wieczności, tak żeby to było wiecznie zachowane. Każda drobina egzystencji34,

Coraz mniej wyraźnie zarysowana jest granica między zdjęciem aktualnie spożywanego posiłku a tym dokumentującym odchodzenie. Refleksja nad motywacją jest
w tym przypadku nieunikniona: czy publikowanie podobnych treści, czyniąc je bardziej dostępnymi, wzmacnia przekaz, czy raczej sprowadza do banału? Czy taki mechanizm staje się promowaniem nurtujących w danym momencie problemów, czy
jednak wyłącznie reklamą osoby, która je zamieściła?
Publikowanie intymnych treści i przyjmowanie mniej lub bardziej ekshibicjonistycznych praktyk może wynikać z ludzkiej potrzeby współczucia i solidarności. Takie działania mają niewątpliwie wymiar społeczny, ponieważ mogą być pretekstem,
próbą zwrócenia uwagi na problemy, z jakimi musi się mierzyć człowiek XXI wieku.
Przykładem stojącym w opozycji do powszechnego imperatywu, jakim jest rejestrowanie rzeczywistości, może być Joyce Vincent, młoda dziewczyna, która w 2001
roku zniknęła i przez dłuższy czas nie zostało to zauważone. Wydaje się niemożliwe,
by w czasach, w których dążymy do tego, żeby zostać zapamiętani, można było odejść,
nie pozostawiając żadnego śladu. Vincent, wskutek własnej śmierci, stała się bohaterką filmu35 oraz płyty brytyjskiego muzyka Stevena Wilsona36. Obserwowanie innych
użytkowników jest, jak wiadomo, jednym z głównych mechanizmów funkcjonowania
mediów społecznościowych. Zamieszczana informacja to element i instrument komunikacji – by zaistniała, potrzebny jest nadawca i odbiorca. Obecnie brak jakiegokolwiek komunikatu może skutkować zapomnieniem czy wręcz nieświadomością istnienia
osoby. W przypadku Vincent – zwykła dziewczyna została dostrzeżona w popkulturze,
choć w rzeczywistości „z jakiegoś powodu nikt nie zatęsknił za nią przez trzy lata”37.
34 B. N. Łopieńska, Męka twórcza. Z życia psychosomatycznego intelektualistów, Warszawa 2004, s. 54.
35 Por. P. Walker, The film that makes me cry. Dreams of a Life [on-line:] https://www.theguardian.com/
film/filmblog/2015/mar/27/the-film-that-makes-me-cry-dreams-of-a-life [30.03.2018].
36 Por. About Hand. Cannot. Erase [on-line:] http://stevenwilsonhq.com/sw/recordings/hand-cannot-erase/ [30.03.2018].
37 Ibidem.
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Podsumowanie. Pochwała masowej przeciętności
W czasach, gdy moda jest dynamiczna, zaś panujące tendencje szybko ulegają zmianie, pojawiło się zapotrzebowanie na stworzenie czegoś odwrotnego, to jest trendu
opartego na przeciętności. Świadomość kreowania swojego wizerunku – tym razem
„niewymuszonego” – nadal pozostała kluczowa, jednak stosunkowo łatwy do osiągnięcia efekt, okazał się gwarantem pozyskania rzeszy wyznawców.
W 2013 roku nowojorska grupa badaczy Khole Team38 ogłosiła nadejście pochwały masowej przeciętności, czyli normcore’u. Zgodnie z mechaniką kreowania nowych
trendów, zainteresowanie nurtem normal hardcore spowodowało społeczne poruszenie. W jednym z brytyjskich magazynów modowych „Hot and Cool” opublikowano
sesję złożoną ze zdjęć z Google Street View przedstawiających przypadkowych ludzi39. Uznanie dla jednakowości, z definicji normalnej i niewyszukanej, stało się nowym, łatwym do wcielenia w życie trendem, bowiem „żyjemy i, co ważniejsze, chcemy żyć podobnie”40, jak sygnalizował Patryk Jarząb.
Jednym z kluczowych problemów współczesnego człowieka stało się zdefiniowanie swojej osobowości i określenie wyznawanych wartości. Dopasowanie do istniejącego wzorca wyklucza w pewnym sensie możliwość „alienacji, na którą skazywać
może awangardowy, »niepopularny« sposób bycia”41. W pochwale masowej przeciętności nie chodzi tylko o modę, ale także o próbę kontaktu z kimś innym, nawet kosztem wyrażania samego siebie i swojej indywidualności, o wejście w interakcję w obawie przed brakiem akceptacji spowodowanej odmiennością.
Można odnieść wrażenie, że wszelkie zagadnienia egzystencjalne stały się dla
przeciętnego człowieka o wiele bardziej nurtujące wraz z przemianami cywilizacyjnymi. Powszechnie wiadomo, że na tworzenie się tożsamości oprócz edukacji ma wpływ
również szeroko rozumiana kultura masowa. Kształtowane są różne postawy, prezentowana jest atrakcyjna możliwość przebywania w wielu miejscach w tym samym
czasie. Zdobywanie „polubień” i „hejtów”, przyjaciół i wrogów sprawia, że i samopoczucie użytkowników odczuwane jest ambiwalentnie. Mamy jednak nieustające
poczucie działania i obecności w ludzkich świadomościach. W takim postrzeganiu
rzeczywistości prawdopodobnie nie ma nic złego – jest ono właściwe naszym czasom.
Istnieje jednak obawa, że refleksja nad istotą zatraca się na rzecz namysłu nad ciałem.
Czyżby przenikanie się vita activia i vita contemplativa było rajem utraconym współczesnego człowieka?
38 Khole Team, Youth mode. A report on freedom [on-line:] http://khole.net/issues/youth-mode/ [30.03.2018].
39 H. Chmielewska-Szlajfer, Siła przeciętnej prowincjonalności, „dwutygodnik.com” 2014, nr 7 [on-line:]
http://www.dwutygodnik.com/artykul/5357-sila-przecietnej-prowincjonalnosci.html [30.03.2018].
40 P. Jarząb, op. cit., s. 198.
41 Ibidem.
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Istotną motywacją osób aktywnych na portalach społecznościowych, niezależnie
od sposobu prezentacji i zamieszczania treści, wydaje się nastawienie na odbiór i bycie zauważonym. Ciężko nie odnieść wrażenia, że w produkowanych wizualnych sygnałach liczy się ilość, a nie ich wartość. Jak twierdzi teoretyk nowych mediów Lev
Manovich, tworzona jest baza danych, zbiór elementów, które często nie są w ogóle
ze sobą powiązane:
Większość obiektów nowych mediów nie opowiada żadnych historii; nie mają one ani początku,
ani końca; nie występuje w nich żaden rozwój, który tematycznie, formalnie albo jeszcze inaczej
zorganizowałby ich elementy w sekwencje. Są one raczej zbiorami indywidualnych części składowych, z których każda ma takie samo znaczenie jak pozostałe42.

Interesujące wydaje się rozumienie sposobu funkcjonowania człowieka poprzez
mechanizm fotografowania i ciągłe gromadzenie informacji o sobie. Prywatne archiwa, które zostały poddane ocenie sieciowego audytorium, są aktualnie kluczowym
elementem konstruowania tożsamości. Tryb komunikacyjny zdjęcia potwierdza, że
osobowość współczesnego człowieka kształtowana jest przez opinie innych. Jak sygnalizuje Bauman, „liczne kontakty pomagają także uaktualniać szybko własny wizerunek lub choćby zmieniać w nim w porę rozkład akcentów”43, to z kolei rodzi pytanie – na ile zadaniem współczesnego człowieka jest odkrywanie własnej tożsamości,
a na ile jej kreowanie, nawet jeśli jest to kreowanie pozornie niewymuszone?
Czas za pośrednictwem fotografii zostaje sprowadzony do ciągu informacji, które
dopiero po wprowadzeniu w cyfrowy obrót zyskują rangę na zawsze zapamiętanych.
Pojawiające się skojarzenie z odwiecznym marzeniem człowieka o nieśmiertelności,
wiecznej młodości i wigorze, tłumaczy trochę próbę zachowania każdego momentu,
każdego wydarzenia, spotkania, makijażu czy fryzury.
Rejestrowanie codzienności przed rewolucyjnymi wynalazkami techniki, takimi
jak telefon z wbudowanym aparatem czy komputer, było zajęciem pracochłonnym,
a jeśli ktoś decydował się na proces utrwalania życia, to był to zazwyczaj artysta. Na
myśl przychodzą choćby Roman Opałka ze swoim cyklem autoportretów rejestrujący upływ czasu, Zofia Rydet, dokumentująca zwykłe życie mieszkańców odwiedzanych wsi pisarz George Perec publikujący rejestr przyjętych pokarmów czy też Andy
Warhol dokumentujący swoich znajomych. Dzisiaj dzięki powszechnie dostępnej
technologii takie systematyczne rejestrowanie stało się normą.
Jeśli przyjąć, że to dzięki własnej tożsamości jesteśmy jednostkami różniącymi się
od innych, czy w czasach, gdy „wyróżnianie się jest cechą masową”44, można znaleźć
42 L. Manovich, Język nowych mediów, Warszawa 2006, s. 333, za: M. Filiciak et al., op. cit., s. 128.
43 Z. Bauman, op. cit., s. 29.
44 H. Chmielewska-Szlajfer, op. cit.
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odpowiedź na pytanie o podmiotowość? Czy nasza aktywność i to jacy jesteśmy zależy tak naprawdę od nas? Czy nie stajemy się ukształtowani przez naszych followersów
i analizy upodobań określane według ustalonych algorytmów?
Powszechne narcystyczne przekonanie o własnej wyjątkowości, niesie ze sobą skojarzenie ze słowami Bertranda Russella: „Przyzwyczajaj się do myśli, że życie miałoby
wartość nawet wówczas, gdybyś nie był istotą – jaką oczywiście jesteś – nieskończenie
wyższą od wszystkich Twoich przyjaciół pod względem charakteru i inteligencji”45,
Wykreowane w mediach społecznościowych „wizytówki”, obfitujące w intymne treści
i ekshibicjonistyczne praktyki są często, cytując fragment recenzji dotyczącej publikacji Selfish, „dokumentem oszałamiającej próżności i obłąkanej wytrwałości”46. Na
ile jednak jest to narcystyczne eksponowanie własnej wyjątkowości, a na ile pretekst
i próba zwrócenia uwagi na fundamentalne problemy z jakimi mierzy się człowiek
XXI wieku (nawet jeśli wybrzmiewają one w stylistyce popularnej)? Z pewnością
warto byłoby się również pochylić się nad tym w odrębnym wywodzie, w oparciu
o kontekst medioznawczy.

45 B. Russell, Człowiek szczęśliwy, tłum. A. Pański, „Przekrój” 2017, nr 3, s. 90.
46 L. Bennett, Self-Publishing [on-line:] http://www.slate.com/articles/arts/books/2015/05/selfish_kim_
kardashian_west_s_book_of_selfies_reviewed.html [30.03.2018].
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Streszczenie
Celem niniejszego artykułu jest refleksja nad kształtowaniem tożsamości w oparciu
o codzienne i popularne przejawy korzystania z kultury audiowizualnej. Przedmiot
analizy stanowią współczesne praktyki tworzenia własnego wizerunku w Internecie,
dające wgląd w problematykę dotyczącą między innymi potrzeby kreacji swojego
wizerunku, produkowania informacji o sobie i materializacji doznań współczesnego
człowieka, a także wpływu mediów społecznościowych i nowoczesnych technologii
na odbiór nas samych.

Summary
#selfish – On Identity in the Times of Praise of Mass Mediocrity
The purpose of this article is to reflect on shaping identity based on daily and popular
manifestations of the use of audiovisual culture. Research problems relate, among
other things, to the need to create one’s image, to “produce” information about oneself and materialize the experiences of a modern man, as well as the impact of social
media and modern technologies on the reception of ourselves. The article deals with
issues partly addressed in the field of cultural sciences, however, it seems that due to
the speed of changes occurring in society and the development of technologies, these
issues require constant updating.

Ewa Łączkowska

Living Transnational, Becoming Cosmopolitan?
Before Method: Recasting Transmigrant
Identities in the Face of the Nation-State
Hegemony
Universität Duisburg-Essen

So, here you are
too foreign for home
too foreign for here.
never enough for both1.
“Diaspora Blues” by Ijeoma Umebinyuo

Living transnational lives radically changes the structure of how and where people
see themselves. However, transnational social spaces extend around the world map
mostly unseen, while the arbitrary demarcation lines between nation-states remain the unquestioned model of categorizing the human belonging in almost every
field. Contemporary scientific research of as well as everyday discourses2 on migrant
identities still root strongly in the concept of the nation-state as the basic unit of
categorization. At the same time, more and more migration sociologists argue that
transnational migrants do not associate themselves with single national loyalty anymore – instead, they create identities in between the deterministic definitions, connecting allegiances from both origin and host country3. Still, many tend to forget
the complexity of this issue, concentrating in their research on the binary divisions of

1
2

3

Umebinyuo, Ijeoma. Questions for Ada. CreateSpace Independent Publishing Platform, 2017, p. 175.
When I use the term “discourse” I refer to the works of Michael Foucault and his notion of discursive
practice. Generally, discursive practices systematically form the objects of which they speak in accord
with the rules that emerge from the way the objects are being described. See: Foucault, Michel. The
Archaeology of Knowledge and the Discourse on Language. New York: Pantheon Books, 1972, p. 64.
Bradatan, Cristina, Adrian Popan, and Rachel Melton. “Transnationality as a Fluid Social Identity.”
Social Identities 16.2 (2010), p. 173.
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host and home country and omitting the in-betweenness they put in their manifesto4.
This shows a particular paradox of transnational studies: they conceptualize phenomena that exist beyond the existing categories, yet they are not able to fully step out
of the nation‑state discourse they criticise. A certain way of thinking “outside the
box” seems to be missing.
In this paper, I call for a different way of thinking about the “fluid identities”5
of transmigrants – from the background of the existing quandary on migrant identities and under careful consideration of the terms and definitions of the subject.
I refer to the concept of analytic tactic “before method,” developed by Saskia Sassen6,
that calls for constant questioning the established explanatory categories – since by
shedding light on specific issues, they might just obscure the essence of phenomena.
Through the analysis of the origins of (methodological) nationalistic assumptions
and its critique in the form of transnational turn, I follow the logic of Sassen and the
theories of post-structuralism in order to propose another, more legible way of thinking about migrant identities and migration studies in general.
Transnational approach on migration studies is a relatively new phenomenon,
“discovered” in the early 1990s through empirical studies of migrants in the United
States of America, as described by Linda Basch, Nina Glick Schiller, and Christina
Szanton Blanc7. Each of them, working separately, encountered a similar problem
while investigating the lives of migrants in America: the well-established analytical
typologies of migration studies were not applicable to the variety of practices that the
migrants represented. The unambiguous categories designed for their research proved
inadequate to articulate the nature of the daily lives of the migrants. The researchers
have begun to use the term “transnational” to describe the interconnected experience
of pluri-localities they were observing in the daily lives of migrants. At the same time,
other scholars8 began independently to move in the same direction when talking about migrant lives and the methodological implication of simultaneous belonging to
both origin and host society – or as Elsa Chaney described it – having “feet in two
4
5
6
7
8
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Dahinden, Janine. “Transnational Belonging, Non-Ethnic Forms of Identification and Diverse Mobilities: Rethinking Migrant Integration?” Migrations: Interdisciplinary Perspective. Ed. Michi Messer,
Renée Schroeder and Ruth Wodak. Wien: Springer, 2012, pp. 122–123.
Bradatan, Cristina, Adrian Popan, and Rachel Melton., op. cit., p. 169.
Sassen, Saskia. “Before Method: Analytic Tactics to Decipher the Global - an Argument and Its
Responses, Part I.” The Pluralist 8.3 (2013): 79–82.
Basch, Linda, Nina Glick Schiller, and Christina Szanton Blanc. Nations Unbound. Transnational
Projects, Postcolonial Predicaments, and Deterritorialized Nation States. Langhorne: Gordon and Breach, 1994.
See the authors mentioned by Basch, Linda, Nina Glick Schiller, and Christina Szanton Blanc., op.
cit., p. 7.
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societies.”9 The approach quickly gained attention among researchers and after a time
became kind of a new paradigm in the contemporary migration studies.
Basch, Glick Schiller, and Szanton Blanc describe transnationality as a multiplicity of sustainable involvements in different localities that forge stable social fields
across geographic, cultural and political borders10. It can relate to the economic transactions, emotional relations, but also to the multi-stranded belongings and identities
as well as to the permanent mobility of the subjects. It breaks with the common
distinction of either/or and shifts attention to as-well-as-mindset, which is more
adequate for describing the complexity of the contemporary world, especially when it
comes to the questions of migratory belonging and identity. Basch and her colleagues
point out that for many migrants home is pluri-local – geographically and emotionally. Transmigrants actively embed themselves in more than one society and thus
challenge the assumption of “conflation of geographic space and social identity,”11
in that way initiating a resistance to the political and economic determinants that
engulf them. As Thomas Faist, Margit Fauser and Eveline Raisenhauer describe it,
“migrants are not just passive objects but active shapers of their social world.”12 They
establish cross-border links that elude the demarcation marks of the contemporary world’s order. However, because of this particular quality, transmigrants are often
seen as an ambiguous anomaly in the world of the exclusive national memberships.
The elephant-in-the-room-question of the nation-state and its influence on the lives and identifications of the people connects strongly with the concept of hegemony
and the notion of Michel Foucault’s discursive practice. Both play an essential role in
the social studies.
Basch, Glick Schiller, and Szanton Blanc define hegemony with Jean and John
L. Comaroff as an “order of signs and practices, relations and distinctions, images and
epistemologies – drawn from a historically situated cultural field – that come to be
taken-for-granted as the natural and received shape of the world and everything that
inhabits it.”13 In this definition, hegemony as a term converges well with the Foucaultian notion of discourse, as they equally involve the power of determining the horizon
of the credible, i.e., the limits of reality as perceived by the human being. Both terms
connect the level of language with the level of practices; both are examining the issue

9
10
11
12

Ibidem.
Ibidem.
Ibidem, p. 8.
Faist, Thomas, Margit Fauser, and Eveline Raisenhauer. Transnational Migration. Cambridge: Polity
Press, 2013, p. 13.
13 Comaroff, Jean, and John L. Comaroff. “Of Revelation and Revolution,” cit. in Basch, Linda, Nina
Glick Schiller, and Christina Szanton Blanc., op. cit., pp. 12–13.
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of power. In case of the national distinctions, we are dealing with a long-standing
regime. The question of whose power over whom remains hidden in the plain sight.
People had been called foreigners long before the demarcation lines of the world
were set. The division of the world into the ingroup and the peregrines origins in the
immemorial solution to the question of apportionment of the goods in the society
and thus, the question of power. Almost every sovereign society was relying on raids
on foreign people and entities, in order to extend its power.14 Hence, to legitimize
wars and plunder on others, a specific system of exclusive loyalties arose, concentrated
under the reign of a single authoritarian ruler.
The emergence of nation-states in the eighteenth and nineteenth century was
supposed to break this chain of command and bring a new rule: the democratic rule
of the people. However, as Cornelia Klinger points out,15 the ancient monarchical
order was more than just a hierarchy of manly power over the common folk; it also
included elements of godly authority, which could not be easily replaced by giving
the rule over to the people. The old existential questions of identity did not simply
dissolve; a replacement was necessary. On the search for new concepts the “old ghosts
were summoned”16 – nations created their “new” identification on the antediluvian,
vague ethnical foundation.
This is not without meaning for the modern nation-state discourse. The rhetoric of
ethnical kinship is still used to create the dogma of nation-state as something apparent
and the national identity as a natural-born quality that does not change. In its transcendence, it conceals the artificial character of nations and gives a frame for the identity
building. By these means, the nation-state is hegemonic: its power lies in “what it silences, what it prevents people from thinking and saying, what it puts beyond the limits
of the rational and credible.”17 Hence, nation-state discourse is an ideological discourse18 –
i.e., one that connects production of meanings with the strategy of power.
When it comes to the influence of nation-state discourse on social identities, it is
significant. In general, identity contains a set of points of reference used by the people
to navigate the world around them19. Its goal is to make sense of the variety of contexts they are involved in. It emerges in interaction: individuals interrelate with the
14 Klinger, Cornelia. “Überkreuzende Identitäten – Ineinandergreifende Strukturen. Plädoyer Für
Einen Kurswechsel in Der Intersektionalitätsdebatte.” Überkreuzungen. Fremdheit, Ungleichheit, Differenz. Ed. Cornelia Klinger. Münster/Westf: Dampfboot, 2008, pp. 43–44.
15 Ibidem, pp. 47–51.
16 Ibidem, p. 48 (“die alten Geister [werden] gerufen”; own translation – E. Ł.).
17 Comaroff, Jean, and John L. Comaroff, cit. in Basch, Linda, Nina Glick Schiller, and Christina Szanton Blanc., op. cit., pp. 12–13.
18 Hall, Stuart. “Rassismus Als Ideologischer Diskurs.” Theorien über Rassismus. Ed. Nora Räthzel.
Hamburg: Argument Verlag, 2000, pp. 7–16.
19 Ibidem, p. 23.
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society, reproduce the structures and react to them in their self-awareness. Although
nation-state is a social construct, through its institutions, it becomes a crucial part of
the social environment of any individual and has a strong influence on the process of
socialization. Without thinking about it, people start to identify with the nation-state
they live in, in order to make sense of the world around them and avoid alienation.
National identification is one of the first and also the strongest – it gives a simple
answer to many otherwise pressing questions. However, its exclusive loyalty claim
becomes a problem once you cross the borders of the indisputable in-or-out: living
within a hegemonic context of nation-state, transnational migrants inevitably land
in a kind of no man’s land, belonging officially neither to where they are nor to where
they come from, as there are no applying social categories they could fully occupy.
Not having an identity is not an option; thus, it is important to ask: which set of points of reference applies to them?
Because of methodological reasons, transnationalism as a social identity rarely
comes up in the research20. However, since we assume the existence of transnational social space as an environment, we cannot ignore the possibility of developing
a transnational identity. Cristina Bradatan, Adrian Popan, and Rachel Melton tried
to conceptualize it as “double nationalism”21 – since transmigrants participate in both
communities of origin and settlement country. However, on the note of the authors
themselves and taking the prior thoughts on national identity into account, such double belonging is not easy, if not impossible. Migration changes the relationship to
the home country radically; at the same time, relationship with the country of settlement rarely ends in full assimilation22. It would leave (trans)migrants homeless, in an
ambiguous position between national loyalties, not able to fulfill the expectations of
either of the nations. Although the migrant himself might feel a strong connection
with both places, it is usually not enough to be seen from outside as a commitment,
which is required from an ingroup-national-person23. The simultaneity as a lifestyle24
does not fit in the frame of social identity as defined by nation-state rhetoric. Following these thoughts, Bradatan, Popan, and Melton see transnational identity as
a fluid social identity that changes in various national settings of home and settle20 As pointed out by Bradatan et al.: “Although nation/nationalism are often discussed from a social
identity point of view, transnationalism as an assumed social identity is not employed too often as
a perspective, most likely because it is the researcher rather than the individual deciding who is and
who is not a transnational.” See: Bradatan, Cristina, Adrian Popan, and Rachel Melton., op. cit., p. 175.
21 Ibidem, p. 177.
22 Ibidem.
23 Ibidem.
24 Glick Schiller, Nina, and Peggy Levitt. “Conceptualizing Simultaneity: A Transnational Social Field
Perspective on Society.” International Migration Review 38.145 (2004), pp. 595–629.
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ment country25. In that way, transmigrant identity stays dual, representing two national identities and applying a different set of rules depending on the context they
currently find themselves in. Brandan and her colleagues refuse to see this identity as
schizoid, arguing that “being true to oneself ” in every situation does not apply to the
postmodern world26. Nevertheless, if we return to the thesis that identities emerge as
a set of points of orientation in the society and that national identity usually requires
exclusive loyalty and commitment in practice, transnational identity as described by
Brandan and her colleagues seems to be deemed to be rejected by both nations as “illegitimate.” Precisely this state describes Ijeoma Umebinyuo in her previously quoted
poem. There seems to be no space for as-well-as-mentality here.
We thus seem to be out of options regarding this issue. By writing “we,” I do
not mean just researchers of migration. As Basch, Glick Schiller and Szanton Blanc
write, “social scientists, in their relationship to their subjects, contribute directly to
the practices and subjectivities of immigrants.”27 Social scientists are both “consumers of and contributors to hegemonic concepts.”28 By being a part of the society,
they stand in direct relationship to their subject of the inquiry and everything that
they name flows into the dialectics used to describe the world for everybody. They
are “positioned observers,”29 taking a vital role in the reproduction of meanings. One
account of that is the evident naturalization of the nation-state in the sciences, i.e.,
methodological nationalism, defined by Andreas Wimmer and Nina Glick Schiller as
an assumption “that countries are the natural units for comparative studies”30 which
puts an equality sign between society and the nation-state. The transnational turn was
meant to breach these ways of thinking; however, as described, in case of transnational identity it failed exactly to do that.
Thus, migration sciences need to stay reflexive: the existing power structures that
are responsible for how we see the world need to be questioned and analyzed in their
origin. It puts an obligation on social theory and methodology to take a step back and
reflect the categories we use. This is where the Sassen’s concept of method “before
method” comes in handy.

25
26
27
28
29
30

90

Bradatan, Cristina, Adrian Popan, and Rachel Melton., op. cit., p. 127.
Ibidem.
Basch, Linda, Nina Glick Schiller, and Christina Szanton Blanc., op. cit., p. 16.
Ibidem.
Ibidem.
Wimmer, Andreas, and Nina Glick Schiller. “Methodological Nationalism, the Social Sciences, and
the Study of Migration: An Essay in Historical Epistemology.” The Transnational Studies Reader: Intersections and Innovations. Ed. Sanjeev Khagram and Peggy Levitt. New York: Routledge, 2008, p. 104.

MASKA 38/2018

Saskia Sassen describes the way she works with the subject of inquiry as an “analytic tactics”31 that consist of looking more closely at the key categories used by social
sciences as an explanans of social phenomena. A scientific explanation is something
powerful – it presents a methodical description of the reality produced collectively
that has survived the contestation of others. Once a category is fixed, it starts to
change the way that the scientists look at the world; it presents a certain kind of
filter to the reality. What is being forgotten here is the fact that an explanation does
not equal description – it is selective when it comes to features and configurations, as
it can never possibly include all of them. To see the realities more clearly, therefore,
categories must be subjected to critical examination. Sassen describes her “recipe” for
this very clearly:
Such an experimental rumination, I find, requires the freedom to suspend, even if temporarily,
method and its disciplining of the what, the how, and the why of an inquiry. I need to engage in
what I think of as analytic tactics—the freedom to position myself in whatever ways I want/need
vis-à-vis the object of study. I think of this as the space ‘before method.’
One of these tactics is to locate my site for research and theorization in the shadows generated
by the powerful light of major categories. How these explain what they aim to explain, and what
they actually do explain, are all to be taken seriously. We cannot simply throw these categories
out of the window. But they are conceptually dangerous. I must ask: What does such an explanation obscure precisely because it sheds much light on an issue or a condition?32

The realities are “mutant”33 – they remain in constant motion and are always susceptible to the new impulses. These impulses come from the common practice of dividing
realities into categories, and it turns into a vicious circle of meanings creation. Thus,
the stabilized meanings need to be actively destabilized.
This method, this “technology”34 is what we need for the dilemma of conceptualizing transmigrant identities. Meanings and constructs influence not only researchers but also daily social practices. Nina Glick Schiller and Peggy Levitt, leaning
on Foucault, describe the power of the nation-state as a force that “pervades and
permeates all social relations because what is legitimate, appropriate, and possible
is strongly influenced by the state.”35 Transmigrants are simultaneously incorporated
in more than one hegemonic nation‑state context, which means that they experience multiple dimensions of power that shape them, but that also can be acted upon.
As Janine Dahinden points out, some studies argue that transnational identification
31
32
33
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Sassen, Saskia., op. cit., p. 79.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem, p. 81.
Glick Schiller, Nina, and Peggy Levitt., op. cit., p. 13.
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might arise as a consequence of failed integration and/or discrimination experienced as a migrant36. Consequently, existing explanations of and models for forming of
transnational identities have to be thoroughly rethought. Instead of taking without
question the categories that are given, we need to investigate how these categories
and the social practices they initiate are influencing transmigrants and their feeling
of belonging. Identities are not immune to the environment; they rather interact with
the system of classifications and categorizations they meet on a daily basis. Every
national system exists on the basis of binding the exclusive loyalty of its citizens
and competing with other national groups. Transnational social spaces, on the other
hand, compound of cross-border elements that (alongside the nation-state rhetoric)
answer to many various allegiances. The impossibility to fulfill the contradictory, noncomplementary multiple requirements is bound to influence transmigrant identities.
Through the lack of appropriate categories, transnationals become inevitably “alien”
to all their “homes,” no matter what they do.
The hegemony of the system manifests through the actions of its governed subjects. When the inhabitants of the nation-state reject simultaneous multiple loyalties
as incompatible, transmigrants have no other choice than to find another way to
belong. It is essential to see that the experience of alienation allows precisely the
potential for seeing through the existing schemes and developing new ways of identification that reach beyond the given frame.
Talking about migrant experience, Salman Rushdie, a migrant himself, wrote:
The effect of mass migrations has been the creation of radically new types of human being: people who root themselves in ideas rather than places, in memories as much as in material things;
people who have been obliged to define themselves – because they are so defined by others –
by their otherness; people in whose deepest selves strange fusions occur, unprecedented unions
between what they were and where they find themselves. The migrant suspects reality: having
experienced several ways of being, he understands their illusory nature. To see things plainly, you
have to cross a frontier37.

Rushdie describes unique perspective that migrants develop alongside their experiences. Repeated experience of displacement and classification as “the Other” changes the
way how people perceive themselves and the world around them. They are not simply
seen as “alien;” they become “the Alien” and build their identity on that foundation.
Following this proposition of perspective on migrant identities, it seems that one way
out of ambiguous (inter)national identifications is embracing the ubiquitous feeling
36 Dahinden, Janine., op. cit., p. 121.
37 Rushdie, Salman. “Imaginary Homelands,” quoted in: Quayson, Ato, and Girish Daswan. “Introduction – Diaspora and Transnationalism. Scapes, Scales, and Scopes.” A Companion to Diaspora and
Transnationalism. Ed. Ato Quayson and Girish Daswan. Hoboken: Blackwell, 2013, p. 19.
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of being rejected by the system and creating an identity beyond the system. If we were
to think about such an option, cosmopolitanism presents itself as a fitting concept.
Although Victor Roudometof describes the relationship between transnationalism and cosmopolitanism as “less straightforward than what it might seem at first
glance,”38 it seems only natural to seek its aid when thinking about renegotiating
transmigrant identities beyond nation-state categories. It overcomes the exclusive
binary positions created by the hegemonic discourse. Similarly to transnationalism,
cosmopolitanism is not favored by the nation-state system. Zygmunt Bauman puts
it well in his slogan: “Green light for the tourists, red light for the vagabonds”39 – one
must fit clearly in a national category to be welcomed warmly as a visitor in another
country. This prerequisite serves a very clear purpose of guarding the access to the
“restricted area” of nation-state from undefined subjects – since, presumably, their
indefinability poses a threat to the in-group of a nation.
In contrast, cosmopolitanism means openness towards opposing cultural experiences without respecting the formal demarcation lines and single-national allegiances. “[C]osmopolitanization brings forth the plurarilization [sic] of borders, whereby
the simple fact that two individuals live in the same state does not necessarily mean
the same social borders bind them, that they inhabit the same ‘life-world.’”40 The
accent on social instead of political border opens the way out of the nation-state
rhetoric, at the same time emphasizing the social connections between people, and
not just citizens. Hence, cosmopolitanism brings forth a space of inclusion for those
forcefully excluded from the national categories.
Roudometof distinguishes between two forms of cosmopolitanism: first, “thick”
or rooted cosmopolitanism, and second, “thin” cosmopolitanism. It is the latter that
applies to the subject of transnational migrants, as it describes the situation where
“detachment allows for transcending the boundaries of one’s culture or locale.”41 Although Roudometof is not convinced that this form is inherent exclusively to the migratory experience or background (since also the locals discover other cultures closely
through the contact with growing number of immigrants), in the light of the previous
analysis, I would disagree. Thinking with Rushdie, it is exactly the experience of going beyond frontiers that has a potential of radically changing the perspective. Locals,
even when in contact with other cultures, remain embedded in their own. They are on
familiar ground: their “nativity” and belonging is seldom put on trial. Thus, in a way,
locals stay local; the experience of exclusion does not affect them.
38 Roudometof, Victor. “Transnationalism, Cosmopolitanism and Glocalization.” Current Sociology 53.1
(2005), p. 113.
39 Bauman, Zygmunt. Globalization: The Human Consequences. Cambridge: Polity Press, 1998, p. 93.
40 Roudometof, Victor., op. cit., p. 117.
41 Ibidem, p. 113.
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Transnational migrants cross borders of national identities through their own
experiences; because of the forced exclusion from a right to belong to neither their
home nor host country, they do not have a choice but to learn how to go beyond national loyalties and embrace the new identity of a cosmopolitan “world citizen.”
The described perspective for renegotiated transnational identities may or may
not be true. As Roudometof emphasizes, “it is at best naive to assume that the presence of cosmopolitanism as an attitude is a quality that follows logically or inexorably from the very existence of the transnational space.”42 Migrants are a socially
differentiated group, and there are plenty of other developments possible. In addition,
the nation-state rhetoric can take various forms, depending on historical developments of different countries. Exactly those two points should inspire taking a step
back and considering a broader perspective on transnational research. Such perspective requires going into the field without presumptions. Pre-organised categories of
social science are to be revised on every step of the way in order to get as close to the
reality of the subject as it gets. “The only way to accurately measure the success (or
failure) of cosmopolitan values is to clearly separate our moral advocacy of them from
cosmopolitan (and local) attitudes as observable phenomena.”43
While the transnational approach to migration has cleared the way for better
understanding of migration, there is still a need for rethinking categories social science use for describing migrant experiences, as there are many issues that still require
a thorough empirical examination. In order to fully understand the complexity of
ever-changing migrant identities, migration studies remain in constant need to “think
outside the box,” as the methodological categories contribute to the way we see the
world and thereby create the blind spot for “unthinkable” social phenomena in the
transnational migration, which exceed existing frames. Bauman would probably call
it following the sociological sixth sense – a kind of sociological intuition, which is never
sure about its aptness and is in constant need of seeking an explanation44.
In „What Use Is Sociology?,” an extended interview with Bauman, he talks
broadly about the moral duty of contemporary sociologists to practice the “science
and technology of freedom.” Its goal should be to give the society a chance to transition from being individuals de iure to becoming individuals de facto, that are actually able to make their own choices – being influenced by but not under dictatorship
of their social environment45. According to Bauman, the only way to succeed at it is
to sustain a constant dialogue with everyday experiences of the object of sociological
42 Roudometof, Victor., op. cit., p. 128.
43 Ibidem.
44 Bauman, Zygmunt. What Use Is Sociology? Conversations with Michael Hviid Jacobsen and Keith Tester.
Cambridge: Polity Press, 2014.
45 Ibidem.
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studies – that is, people. In order to achieve this, sociologists themselves would have
to go beyond their codified, “objective” understanding of the society. Interestingly,
the pioneers of transnational turn in migration studies like Basch, Glick Schiller and
Szanton Blanc had indeed experienced living in transnational social spaces themselves beforehand. It made it easier for them first to notice that the old models are not
applicable to the reality of the living subjects and then to imagine new, more accurate
ways of describing this phenomenon. It reinforces Bauman’s appeal: strategically, as
sociologists, we need to get in touch with the doxa (the implicit knowledge of the
actors we are studying) and learn from it, if we want to understand and accurately
describe the object of our studies. This is also how Bauman describes his art of doing
sociology, or, as he calls it, the methodology of “sociological hermeneutics.”46 As he
points out, it is “vexingly resistant to codification”47 and in that sense, always requires
going beyond the classical doctrine of (empirical) social studies in order to get closer
to understanding. Bauman describes it as moving across the miry ground without
a map – but he also emphasizes that exactly this “roaming without maps or directions” is a huge part (if not the whole) of the sociological line of work.
In the constant dialogue with doxa Bauman sees social scientists in a double-role:
on one side, they question what is known and seems to be obvious (like nation-state);
on the other side, they bring the unknown closer and make it more familiar. This double-role comes with responsibility, especially in such a debatable and full of misunderstandings topic as migration.
Ato Quayson and Girish Daswani sum it up accurately by paraphrasing Theodor
Adorno: “for it is also a part of morality not to be at home in one’s own home, then one
does not to be an immigrant to experience the creative restlessness.”48 The morality of
migration studies, i.e., the moral obligation carried by the researchers and scholars,
is to refuse to settle for the known explanations of the world, being aware that they
obscure as much as they explain. It is therefore a methodological imperative for the
study of migration never to lose the unpredictable out of sight while examining the
particular, because every discovered variation of the reality grants deeper understanding of the complex layering of what is yet to be outspoken.

46 Ibidem, p. 52
47 Ibidem.
48 Quayson, Ato, and Girish Daswan., op. cit., p. 19.

95

Ewa Łączkowska

References
Basch, Linda, Nina Glick Schiller, and Christina Szanton Blanc. Nations Unbound.
Transnational Projects, Postcolonial Predicaments, and Deterritorialized Nation States. Langhorne: Gordon and Breach, 1994.
Bauman, Zygmunt. Globalization: The Human Consequences. Cambridge: Polity Press,
1998.
Bauman, Zygmunt. What Use Is Sociology? Conversations with Michael Hviid Jacobsen
and Keith Tester. Cambridge: Polity Press, 2014.
Bradatan, Cristina, Adrian Popan, and Rachel Melton. “Transnationality as a Fluid
Social Identity.” Social Identities 16.2 (2010): 169–178.
Dahinden, Janine. “Transnational Belonging, Non-Ethnic Forms of Identification
and Diverse Mobilities: Rethinking Migrant Inte-gration?” Migrations: Interdisciplinary Perspective. Ed. Michi Messer, Renée Schroeder, and Ruth Wodak. Wien:
Springer, 2012. 117–128.
Faist, Thomas, Margit Fauser, and Eveline Raisenhauer. Transnational Migration.
Cambridge: Polity Press, 2013.
Foucault, Michel. The Archaeology of Knowledge and the Discourse on Language. New
York: Pantheon Books, 1972.
Glick Schiller, Nina, and Peggy Levitt. “Conceptualizing Simultaneity: A Transnational Social Field Perspective on Society.” International Migration Review 38.145
(2004): 595–629.
Hall, Stuart. “Rassismus Als Ideologischer Diskurs.” Theorien über Rassismus. Ed.
Nora Räthzel. Hamburg: Argument Verlag, 2000. 7–16.
Klinger, Cornelia. “Überkreuzende Identitäten – Ineinandergreifende Strukturen.
Plädoyer für einen Kurswechsel in der Intersektionalitätsdebatte.” Überkreuzungen. Fremdheit, Ungleichheit, Differenz. Ed. Cornelia Klinger. Münster/Westf:
Dampfboot, 2008. 38–67.
Quayson, Ato, and Girish Daswan. “Introduction – Diaspora and Transnationalism.
Scapes, Scales, and Scopes.” A Companion to Diaspora and Transnationalism. Ed.
Ato Quayson and Girish Daswan. Hoboken: Blackwell, 2013. 1–26.
Roudometof, Victor. “Transnationalism, Cosmopolitanism and Glocalization.” Current Sociology 53.1 (2005): 113–35.
Sassen, Saskia. “Before Method: Analytic Tactics to Decipher the Global – an Argument and Its Responses, Part I.” The Pluralist 8.3 (2013): 79–82.
Umebinyuo, Ijeoma. Questions for Ada. CreateSpace Independent Publishing Platform, 2017.

96

MASKA 38/2018

Wimmer, Andreas, and Nina Glick Schiller. “Methodological Nationalism, the Social Sciences, and the Study of Migration: An Essay in Historical Epistemology.”
The Transnational Studies Reader: Intersections and Innovations. Ed. Sanjeev Khagram and Peggy Levitt. New York: Routledge, 2008. 104–117.

Streszczenie
Przekraczając granice narodowe i łącząc różne rejony poprzez transnacjonalne socjalne przestrzenie, migranci wykraczają poza dawno przyjętą perspektywę na proces
migracji. Pomimo prób stworzenia nowego sposobu patrzenia na ten temat, zarówno
współczesne badania naukowe, jak i codzienne dyskursy na temat tożsamości migrantów są mocno zakorzenione w założeniu, iż narodowość należy do podstawowych cech, na podstawie których należy klasyfikować ludzi. Socjologowie zajmujący
się migracją uważają, że transnacjonalni migranci odnajdują swoją tożsamość pomiędzy deterministycznymi definicjami; jednak wielu z nich wciąż pomija złożoność
tego problemu, ignorując kwestię „bycia pomiędzy” – którą jednocześnie umieszczają w swoim manifeście. Niniejszy artykuł prezentuje propozycję nowego podejścia
do płynnych tożsamości transmigrantów, opierając się na wnioskach wyciągniętych
z problematyczności starych kategorii analizy.

Summary
Living Transnational, Becoming Cosmopolitan? Before Method: Recasting
Transmigrant Identities in the Face of the Nation-State Hegemony
By crossing national borders and connecting different localities in transnational social
spaces, migrants step more and more beyond the long-established frame of understanding migration. However, despite struggles on creating a new perspective, contemporary scientific research of as well as everyday discourses on migrant identities
still root strongly in the concept of the nation-state as the basic unit of categorization. More and more migration sociologists argue that transnational migrants create
identities in between the deterministic definitions; nevertheless, many tend to forget
the complexity of this issue, omitting the “in-betweenness” they put in their manifesto. In this paper, I call for a new approach to the “fluid identities” of transmigrants,
based precisely upon the existing predicament of the old categories.

Barbara Cyrek

Pierwotne imiona psów
a granice upodmiotowienia
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Słowo wstępne
W pracy zatytułowanej Zwierzęce imiona – upodmiotowienie czy zawłaszczenie1 Hanna Mamzer przedstawia liczne badania na temat współczesnych i historycznych mechanizmów nadawania imion gatunkom nie-ludzkim. Badaczka wskazuje na dualny
charakter tego zjawiska. Z jednej strony imię jest formą upodmiotowienia (a ściślej:
brak imienia wskazuje na depersonalizację lub reifikację). Na przeciwnym biegunie
lokuje się jednak kategoria zawłaszczenia, gdyż „nadawanie zwierzętom imion, jest
bezsprzecznie antropocentryczną formą oznaczania Innego, nakładania na niego etykiet, których nie jest w stanie zarzucić”2. Niniejszy artykuł stanowi próbę uzupełnienia rozważań Mamzer – porusza zagadnienie imion psów, jednak nie w kontekście ich nadawania, lecz akceptacji. Przedmiotem badań jest tu fenomen wzięcia pod
opiekę psa wraz z zachowaniem imienia, które nadał mu ktoś inny.

Uwagi metodologiczne
Badanie nad zjawiskiem akceptacji psich imion zostało przeprowadzone w styczniu
2018 roku metodą ankiety internetowej, zatytułowanej Przyczyny zachowania pierwotnych imion psów. Kategoria pierwotności w kontekście canis lupus familiaris jest nieco problematyczna, gdyż kojarzy się z rasami pierwotnymi – to jest takimi, których
1
2

Por. H. Mamzer, Zwierzęce imiona – upodmiotowienie czy zawłaszczenie [on-line:] https://www.
academia.edu/30683211/Zwierz%C4%99ce_imiona-_upodmiotowienie_czy_zaw%C5%82aszczenie
[11.01.2018].
Ibidem, s. 13.

99

Barbara Cyrek

materiał genetyczny w najmniejszym stopniu różni się od genów wilka3. Jednak dostępna w języku polskim pula określeń wydała się w tym wypadku raczej uboga: kategoria „imię wcześniejsze” implikuje bowiem, że będzie jakieś „późniejsze”; podobnie
„pierwsze imię” nasuwa myśl o „drugim”. Określenie „pierwotny” nie jest doskonałe,
lecz uwarunkowania języka polskiego pozwalają założyć, iż wersja pierwotna może być
również wersją ostateczną. Terminem „imię pierwotne” posługuje się również Aleksandra Małus, opisując zjawisko zmiany imienia wśród dzieci adoptowanych4. Dla ułatwienia ankieta rozpoczynała się krótkim wprowadzeniem, w którym wyjaśniono rozumienie użytego określenia, a także zaznaczono, że respondent może wypowiedzieć
się na temat psa, którego opiekunem już nie jest, ale był w przeszłości. Pytania ankietowe – prócz tych, które poruszały zagadnienia prawne – formułowane były w sposób
upodmiotawiający psa: zamiast „mieć psa” zastosowano formułę „być opiekunem psa”,
zamiast „kupić/dostać psa” wykorzystano „wziąć psa pod swoją opiekę”. Podkreślanie
stosunku właścicielskiego ma bowiem charakter uprzedmiotawiający5.
Magdalena Szpunar zauważa, że badaniom internetowym zarzuca się niski stopień reprezentatywności6. W przypadku omawianego tematu jest to niezwykle problematyczne: skala zjawiska nie jest znana, trudno więc mówić o tym, jaka grupa
może je reprezentować.
Celem dotarcia do jak najszerszej liczby respondentów o pomoc w popularyzacji
badania poproszono blogerów. Link do ankiety wraz z zachętą do jej wypełnienia
pojawił się niemal równocześnie w mediach społecznościowych na trzech profilach
prowadzonych przez blogerów z branży kynologicznej. Za zgodą administratora opublikowano post z linkiem do ankiety również na Facebooku w grupie Pies w Krakowie, liczącej wówczas ponad 9 tys. członków. Możliwość śledzenia komentarzy pod
postami zachęcającymi do uczestniczenia w badaniu pozwoliła na spojrzenie na samą
ankietę z zupełnie nowej perspektywy. Respondenci wypowiadali się w naturalnym
dla siebie środowisku, gdzie wymieniali opinie o kwestionariuszu, czasami dzielili
się swoimi odpowiedziami i nawiązywali dyskusję. Wykorzystanie mediów społecznościowych przyniosło gwałtowny wzrost wypełnień ankiety w pierwszej dobie od
publikacji odnośników do niej: w ciągu 24 godzin formularz wypełniło 220 z 261
wszystkich respondentów.

3
4
5
6

Por. S. Łapiński, I. Guja, A. Bendik, Charakterystyka morfometryczna włosów psów ras pierwotnych,
„Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego” 2014, nr 4, s. 18.
Por. A. Małus, Znaczenia osobiste przypisywane imieniu, „Psychiatria i Psychoterapia” 2016, nr 1, ss. 25‒42.
Por. B. Cyrek, Uprzedmiotowienie i uczłowieczenie – wizerunek psa w serwisach ogłoszeniowych, „Maska”
2017, nr 34: Kontrast, dualizm, opozycja, ss. 91‒102.
Por. M. Szpunar, Czy prowadzenie badań sondażowych drogą online ma sens? Elektroniczne narzędzia do
badań online – casus eBadań [w:] Komputer w edukacji, red. J. Morbitzer, Kraków 2008, ss. 252‒259.
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Nieco ponad 9% wszystkich wypełnionych ankiet nie spełniało warunków badania. We wprowadzeniu do kwestionariusza znajdowała się informacja: „przystępując
do badania, deklarujesz, że jesteś lub byłeś opiekunem psa, który miał już imię, gdy
dostał się pod Twoją opiekę, a któremu tego imienia nigdy nie zmieniłeś”. Mimo
to, aż 24 ankiety wypełnione były przez osoby, które same nadawały imiona psom,
a w pytaniach otwartych uzasadniały swoje decyzje. Ponadto w 19 kwestionariuszach
odpowiedzi wzajemnie sobie przeczyły lub były uzupełnione niepoprawnie (przykładowo: losowymi ciągami znaków), stąd nie zostały one uwzględnione w analizie.
Ostatecznie materiał badawczy stanowi 218 wypełnionych formularzy, dotyczących
łącznie 326 psów.

Wyniki badania
Imię wyrażone w języku jest charakterystyczną dla rzeczywistości społecznej homo sapiens formą oznaczenia podmiotu. Imiona, szczególnie dawniej, pełniły wiele funkcji
(wyrażały życzenia, opisywały cechy fizyczne), przede wszystkim zaś – co zachowało
się do dzisiaj – służyły identyfikacji7. Rola imienia w procesie kształtowania i podtrzymywania tożsamości jest bezdyskusyjna, bowiem stanowi ono stały atrybut jednostki8.
Badając zjawisko zachowania pierwotnych imion psów, należy zastanowić się, czy
rozumienie imienia jako elementu tożsamości przystaje również – w optyce homo sapiens – do świata zwierząt nie-ludzkich. Człowiek nie może odciąć się od własnych narzędzi poznania rzeczywistości, stąd znane sobie mechanizmy przenosi na inne gatunki. Tej niemożności transgresji dowodzą między innymi badania Johna Aleca Bakera,
Farleya Mowata czy Charlesa Fostera, które przywołuje Hanna Mamzer, stwierdzając
przy tym, że „wcielenie się w Innego pozostaje na zawsze niespełnionym życzeniowym projektem, który kończy się fiaskiem […] ze względu na fizjologiczne ograniczenia ustalające nieprzekraczalne granice pomiędzy gatunkami”9. Nie mogąc poznać
roli, jaką imię pełniłoby w świecie zwierząt nie-ludzkich, przenosimy na psy rozmaite
znaczenia ustalone w społeczeństwie homo sapiens. Tym samym zagadnienie stosowania zoonimów rodzi pytanie o granice upodmiotowienia gatunku canis lupus familiaris.
Konieczność posiadania imienia
Dla człowieka to, jak się nazywa, jest determinantą jego tożsamości, co szczególnie
ujawnia się w rozmaitych obrzędach przejścia (vide: wstąpienie do zakonu czy zmiana
7
8
9

Por. K. Doroszewicz, Psychologiczne aspekty imion ludzkich, „Psychologia Jakości Życia” 2003, nr 1, s. 89.
Por. K. Doroszewicz, M. Krzemińska, Forma imienia jako przesłanka wnioskowania o osobowości,
„Przegląd Psychologiczny” 2007, nr 3, s. 260.
H. Mamzer, Ludzka tożsamość wobec ekokolonializmu, s. 12 [on-line:] https://www.academia.
edu/35575834/Ludzka_to%C5%BCsamo%C5%9B%C4%87_wobec_ekokolonializmu [19.01.2018].
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nazwiska po ślubie). Zważywszy na fakt, że imię jest fenomenem, który wykształcił
się niezależnie we wszystkich kulturach10, można stwierdzić, że jest to immanentna
kategoria życia społecznego, nieodłącznie się w nim zawierająca. Czy jednak człowiek musi posiadać imię? Rozmaite współczesne sposoby rozróżniania obywateli, jak
choćby numer PESEL, mają potencjał, by podważyć konieczność posiadania imienia.
A jednak konieczność ta regulowana jest prawnie11. Jak podkreśla Hanna Mamzer:
„Brak imienia oznacza brak tożsamości, a to niemożność korzystania z praw przynależnych, przywilejów i korzyści prawnych. Brak imienia stawia poza prawem”12.Cyfrowy system identyfikacji psów – po numerze chipu – zdaje się być swoistym, acz wciąż
nieobligatoryjnym odpowiednikiem numeru PESEL. A jednak i w tym przypadku
imię oczekiwane jest w sytuacjach codziennych (rejestracja do lekarza weterynarii13,
założenie książeczki zdrowia psa), a niekiedy również wymagane odrębnymi przepisami. Przykładowo Regulamin Hodowli Psów Rasowych Związku Kynologicznego w Polsce, który wszedł w życie 1 stycznia 2014 r., w paragrafie siódmym, punkt 6. głosi:
Wszystkim szczeniętom urodzonym w jednym miocie nadaje się imiona zaczynające się na tę
samą literę. Hodowca nie musi przestrzegać kolejności alfabetycznej przy nadawaniu imion
szczeniętom z kolejnych miotów14.

Tak jak w przypadku homo sapiens, tak i tutaj imię daje pewną podmiotowość prawną – narodzonemu w hodowli ZKwP szczenięciu przysługują prawa, a jego właściciel
zobligowany jest do przestrzegania szeregu obowiązków. W przypadku psów znajdujących się pod opieką schronisk niejednokrotnie stosowana jest podwójna identyfikacja – po numerze oraz po imieniu. Imię w tym wypadku pełni funkcję upodmiotawiającą, ale ma również mniej idealistyczną rolę – dla potencjalnych opiekunów jest
łatwiejsze do zapamiętania niż numer.
W jednym z otwartych pytań ankietowych respondenci opisywali genezy zoonimów, których nie zmienili. Analiza materiału zebranego w badaniu wykazała, że
w puli 326 zachowanych pierwotnych imion 73 (22,4%) pochodziły z hodowli, zaś
10 Por. A. Małus, op. cit.
11 Reguluje to m.in. Prawo o aktach stanu cywilnego, której art. 56 pkt. 2 mówi o konieczności nadania
dziecku imienia z urzędu, jeśli rodzice nie dadzą imienia lub nie zgłoszą urodzenia dziecka w terminie
21 dni od jego narodzin. Por. ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.
2014, poz. 1741).
12 H. Mamzer, Zwierzęce imiona…, s. 9.
13 Wymóg ten generuje między innymi cyfryzacja sektora medycyny weterynaryjnej. Za kartami pacjentów kryją się stworzone w tym celu algorytmy, które jednak można oszukać – na przykład w sytuacji zgłoszenia się do kliniki ze znalezionym psem, którego imię nie jest znane, w rubryce „imię”
można wpisać dowolny znak, np. „X”.
14 Regulamin Hodowli Psów Rasowych [on-line:] http://www.zkwp.pl/zg/regulaminy/Regulamin_hodowli_psow_rasowych.pdf [19.01.2018].
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w domu tymczasowym, fundacji lub stowarzyszeniu imię zostało nadane 45 (13,8%)
psom i dokładnie takiej samej ilości (45) w schroniskach. Wśród pozostałych odpowiedzi znalazły się takie stwierdzenia jak „poprzedni opiekun”, „poprzedni właściciel”,
„znalazca”. Co ciekawe, w przypadku aż 68 psów (20,9%), ankietowani nie wiedzieli,
kto nadał imiona ich podopiecznym. Jednak to zróżnicowanie źródeł zoonimów wydaje się nie mieć wpływu na fakt, że respondenci postrzegają posiadanie przez psa
imienia jako konieczność. Na zamknięte pytanie „Czy uważasz, że pies musi mieć
imię?” udzielono aż 210 (96,3%) odpowiedzi twierdzących. Zaledwie 4 osoby (1,8%)
stwierdziły, że nie mają zdania i dokładnie taka sama liczba odpowiedziała przecząco.
Czy w świecie innych zwierząt imię ma taką samą wartość jak w świecie ludzi?
Nie można tego stwierdzić, zwłaszcza wziąwszy pod uwagę obecny stan wiedzy. Skąd
zatem bierze się przeświadczenie o tym, że pies musi mieć imię? Względy praktyczne można łatwo zakwestionować. Imię z powodzeniem mógłby zastąpić numer chipu, do przywoływania zaś można zastosować uniwersalne komendy, na przykład „do
mnie”, „noga”. Jak zauważa Janusz Strutyński, także funkcja odróżniająca zoonimu
schodzi na dalszy plan, gdy żyjemy tylko z jednym psem. Zdaniem autora imię pełni
tutaj inną funkcję – impresywną, służy nawiązaniu więzi15. Nawet jeśli z rozmaitych
perspektyw nadawanie psu prawa do imienia nie jest zasadne, przez respondentów
postrzegane jest jako konieczność. Jest to wyraz upodmiotowienia gatunku canis lupus
familiaris, postrzegania bytu nie-ludzkiego jako indywiduum, które musi mieć swoją
tożsamość wyrażoną w ludzkim języku.
Przyczyny zachowania imion pierwotnych
Jak podkreśla Hanna Mamzer, nadawanie nazwy czy imienia może być postrzegane
jako zdobycie władzy symbolicznej nad tym, co (kto) zostało nazwane. Zjawisko to
jest bowiem formą układu hierarchicznego, gdzie nazywający jest dominującą stroną
aktywną, a nazywany biernie się podporządkowuje16. Źródeł tego można doszukiwać
się już w starożytności. Jak bowiem zaznacza Małus, „według onomastyki semickiej,
mającej swoje stare (babilońskie i amoryckie) korzenie, nadanie imienia oznaczało
poznanie czegoś i rozciągnięcie swojej władzy nad czymś”17. Tak rozumiane nadawanie zoonimów jest formą opresji. Czy jednak człowiek, rezygnując z prawa do nazwania psa, rezygnuje również z zawłaszczenia i dokonuje upodmiotowienia go? Czy
może jest to w tym przypadku wyraz obojętności i deprecjonowania roli imienia?
Wszak rodzice nadają imiona dzieciom, nie pozwalają, by zrobił to za nich ktoś inny.

15 Por. J. Strutyński, Urbozoonimia polska, Kraków 1996, s. 105.
16 Por. H. Mamzer, Zwierzęce imiona…
17 A. Małus, op. cit., s. 26.
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W badaniu tego problemu szczególnie istotne wydają się przyczyny zachowania zoonimów. Jak podkreśla David Bell:
Wyniki codziennych obserwacji dowodzą, że w życiu psychicznym trudno znaleźć coś przypadkowego. Nie sposób na przykład wybrać jakiegoś imienia przypadkowo; zawsze okaże się ono
z jakichś powodów znaczące18.

Mechanizm ten wydaje się dotyczyć nie tylko wyboru imienia, ale szerzej rozumianej
decyzji o imieniu – również o jego zmianie bądź zachowaniu. Przyczyny pozostawienia zoonimów respondenci podawali w pytaniu półotwartym wielokrotnego wyboru.
Przyczyny estetyczne
W jednym z pytań ankietowych respondenci zostali poproszeni o określenie, czy pierwotne imię (imiona) ich psa (psów) się im podoba. Na 218 osób aż 177 (81,19%) wskazało, że przypadły im do gustu wszystkie zachowane zoonimy ich podopiecznych,
16 (7,34%) stwierdziło, że żadne z pierwotnych imion ich psów się im nie podoba, 9
osób (4,13%) wskazało postawę neutralną, a w trzech formularzach (1,38%) widniały
wyłącznie odpowiedzi pośrednie („umiarkowanie”, „średnio”). Ponadto 5 osób (2,29%)
określiło, iż początkowo pierwotne imiona się im nie podobały, lecz z czasem uległo
to zmianie. W ośmiu (3,67%) kwestionariuszach opiekunowie psów zadeklarowali,
że podobają się im tylko niektóre z zachowanych przez nie pierwotnych zoonimów.
Hanna Mamzer podkreśla, że to właśnie względy estetyczne, a nie konotacje
znaczeniowe bywają powodem nadania imienia19. Czy jednak są one bezpośrednią
przyczyną decyzji o zachowaniu pierwotnego zoonimu? Wśród 185 osób, które zadeklarowały, że (wszystkie lub niektóre) imiona pierwotne ich psów się im podobają,
125 (57,34% wszystkich respondentów) podało ten fakt jako przyczynę zachowania
imienia, z czego 38 (17,43% wszystkich respondentów) wskazało walory estetyczne
imienia jako jedyny powód zachowania go. Co ciekawe, dwie osoby podały imię jako
przyczynę adopcji konkretnego psa, o czym świadczą ich wypowiedzi: „planowałam
tak nazwać swoją sukę, jak znalazłam tą to uznałam to za przeznaczenie ;)”; „to chyba
ze względu na imię wybrałam tego psa”.
Zważywszy na fakt, że ponad połowa ankietowanych wskazała przyczyny estetyczne, można stwierdzić, że odgrywają one ważną rolę w procesie decydowania o zachowaniu pierwotnego imienia. Kwestia estetyki wydaje się mieć wobec problematyki
upodmiotowienia psów charakter dwojaki. Z jednej bowiem strony pozostanie przy
imieniu pierwotnym wynika tutaj wyłącznie z upodobania osoby decyzyjnej, z dru18 D. Bell, Ludzki błąd [w:] Czym jest trauma. Podejście psychoanalityczne, tłum. D. Golec, L. Kalita,
A. Rokujżo, red. C. Gerland, Warszawa 2009, s. 44.
19 Por. H. Mamzer, Zwierzęce imiona…, op. cit.
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giej jednak te same mechanizmy działają również w rzeczywistości społecznej homo
sapiens, gdzie estetyka odgrywa niebagatelną rolę podczas nadawania imion dzieciom.
Przyczyny praktyczne
Gdy pies reaguje na nadane mu wcześniej imię, zachowanie zoonimu ma znaczenie
praktyczne, nie trzeba bowiem pracować nad nauką nowego hasła. Respondenci zadeklarowali, iż spośród 326 psów na swoje pierwotne imię reagowało 215 (66%) a 24
(7,4%) reagowały słabo lub nie zawsze. Wśród 171 ankietowanych, którzy odpowiedzieli, że co najmniej jeden z psów będących pod ich opieką reagował (dobrze lub
średnio) na swoje imię, 117 (53,7% wszystkich respondentów) zadeklarowało, że reagowanie było powodem zachowania zoonimu, z czego 19 (8,7% wszystkich respondentów) wskazało ten fakt jako jedyny powód. Ponadto 5 osób opisało dodatkowe
motywy, które również mają podłoże pragmatyczne:
• praca nad imieniem w domu tymczasowym – dotychczasowi opiekunowie, na
przykład w hotelach czy przytuliskach, wypracowali u psa reakcję na jego imię –
spojrzenie na człowieka, przybiegnięcie do wołającego – dzięki czemu pies już
w chwili adoptowania go reaguje na zoonim, nie trzeba uczyć go od nowa;
• wystawy – gdy imię rodowodowe jest jednocześnie tym, które używane jest na co
dzień, nie ma konieczności podawania dwóch zoonimów, co skraca czas przedstawiania psa.
Tym samym względy praktyczne są drugimi najczęściej wskazywanymi przez respondentów przyczynami.
Te aspekty pragmatyczne mają jednak nieco ambiwalentny wymiar, jeśli spojrzeć
na nie pod kątem podmiotowości canis lupus familiaris. Kierując się takimi pobudkami, opiekunowie ułatwiają sobie codzienną współpracę z psem, nie muszą poświęcać
czasu na naukę nowego imienia, wyrabiać nowej książeczki zdrowia et cetera. Niemniej na drugim biegunie tego zjawiska lokuje się również wygoda psa. Klarowna komunikacja międzygatunkowa pozwala tutaj obu stronom na łatwiejsze odnalezienie
się w nowej sytuacji.
Przyczyny społeczne
Przeprowadzone badanie ankietowe wykazało, że opinia osób trzecich może odgrywać ważną rolę w procesie decyzyjnym na temat zachowania lub zmiany pierwotnego zoonimu. 17 ankietowanych (7,8%) wskazało, że nalegania bliskich lub znajomych
były przyczyną pozostawienia psu jego imienia, w tym dwie osoby podały ten fakt
jako jedyny powód.
Do przyczyn społecznych zaliczyć można również zjawisko zachowania zoonimu przez wzgląd na osobę, która go nadała. W jednej z ankiet prócz odpowiedzi
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wybranych z dostępnej puli podano również powód „z szacunku dla hodowcy”. Inny
kwestionariusz zawierał następującą dodatkową odpowiedź: „zostało nadane przez
ludzi którzy się nią opiekowali”. Zachowanie pierwotnego imienia jest tutaj wyrazem
tego, że nowemu opiekunowi nie jest obojętna osoba, która nadała imię. Tym samym
zachowanie zoonimu stanowi wyraz szacunku, wdzięczności, podkreśla dobre zdanie
o nazywającym. Zoonimy mogą zatem być uwikłane w szereg społecznych mechanizmów i stanowić odbicie relacji nie tylko na linii człowiek – pies, ale również relacji międzyludzkich. Dla zagadnienia podmiotowości canis lupus familiaris zjawisko
to ma znaczenie ambiwalentne. Imię traktowane jako nośnik informacji dla osoby
trzeciej nasuwa myśl o przedmiotowym traktowaniu psów. Z kolei fakt, że zoonim
okazuje się przedmiotem dyskusji w rodzinie czy gronie znajomych jest nobilitujący
i pokazuje znaczenie, jakie człowiek przypisuje imieniu, nawet w przypadku gatunków nie-ludzkich.
Przyczyny bagatelizujące
Eric Berne zwraca uwagę na fakt, że imię może być nadane w sposób przypadkowy
lub beztroski20. Niektóre ze wskazanych przez respondentów przyczyn sugerują, że
podobny charakter może mieć również decyzja o zachowaniu imienia. Bagatelizujący
stosunek do zoonimu sugerują takie odpowiedzi jak „imię jest bez znaczenia” (wskazane przez 6% ankietowanych) lub „nie miałem pomysłu na nowe” (zaznaczone przez
12% ankietowanych, w tym przez 4 osoby jako jedyny powód).
Bagatelizowanie intuicyjnie kojarzymy ze stosunkiem negatywnym lub przynajmniej obojętnym. Neutralna postawa wobec zoonimów – względem nie tyle konkretnego słowa, jego brzmienia, znaczenia i genezy, ile imion psów w ogóle – skonfrontowana z ogromnym znaczeniem przypisywanym imionom wśród ludzi, wskazuje
na nierówność. Jednak upodmiotowienia nie należy rozumieć jako uczłowieczenia.
W nadaniu gatunkom nie-ludzkim statusu podmiotu nie chodzi przecież o przeniesienie na nie systemu znaczeń z rzeczywistości społecznej, lecz o uznanie ich jako
równorzędnych i posiadających pełnię praw do życia współuczestników ekosystemu.
Zbagatelizowanie imienia nie musi oznaczać bagatelizowania psa. Przeciwnie, może
to być oznaką lekceważenia tego, co istotne dla homo sapiens na rzecz poświęcenia
większej uwagi temu, co istotne dla canis lupus familiaris. Po raz kolejny zatem za mechanizmem zachowania pierwotnych zoonimów kryją się przyczyny niejednoznaczne wobec kwestii upodmiotowienia.

20 Por. E. Berne, Dzień dobry… i co dalej? Psychologia ludzkiego przeznaczenia, tłum. M. Karpiński, Poznań 1998.
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Przyczyny tożsamościowe
Imię stanowi składową tożsamości, jest pewną stałą kategorią, w oparciu o którą jednostka buduje poczucie własnego „ja”. W tym sensie można je nazwać identyfikacją21.
Imię pełni zatem nie tylko funkcję identyfikującą (rozróżniającą), ale też identyfikacyjną (tożsamościową, jako coś, z czym się identyfikujemy). Dzięki temu, jak słusznie
podkreślają Dorota Gębuś i Jarosław Jagieła,
za sprawą nadawania lub odbierania imienia można tworzyć lub negować tożsamość i godność
człowieka. Można też, zmieniając imię, wpływać celowo na przeobrażenie tożsamości22.

Hanna Mamzer podkreśla, że zmiana zoonimu po adopcji „ma charakter życzeniowego myślenia magicznego: […] ma zapewnić powodzenie w lepszym, domowym
życiu zadbanego zwierzęcia”23. Należy zadać tutaj pytanie o to, czy pies rozumie taką
zmianę jako symbol zmiany na lepsze. Czy ta forma rytualnego przejścia do nowego
życia jest możliwa do odkodowania dla gatunków nie-ludzkich? Z całą pewnością
ma ona symboliczne znaczenie dla człowieka. Nasuwa się zatem kolejne pytanie: czy
zachowanie imion pierwotnych można uznać za zaniechanie rytuału przejścia?
Analiza zebranego materiału badawczego wskazuje na inne podejście respondentów do omawianej kwestii. Trzecia najczęściej wskazywana przyczyna pozostawienia
zoonimu brzmi „nie chciałem zmieniać psu jeszcze jednej rzeczy w jego życiu”. Tak
postrzegane imię pierwotne nie jest stygmatem istoty porzucanej/sprzedawanej/oddawanej, lecz właśnie identyfikacją tożsamościową, której zachowanie – bez względu
na okoliczności – ma dawać psu poczucie bezpieczeństwa w nowej sytuacji. Łącznie
przyczyny tożsamościowe wskazało 96 (44%) ankietowanych, w tym 10 osób podało
je jako jedyne. Z udzielonych przez respondentów odpowiedzi wyłania się wizja psa
traktowanego jako byt holistyczny, którego imię jest jego częścią: „brałam psa jako całość, z imieniem, więc po co je zmieniać”, „nie chciałem robić mu w głowie mętlika”.
Co więcej, tego rodzaju powody podało aż 69% spośród tych respondentów, którzy
zadeklarowali, że pierwotne imiona ich podopiecznych się im nie podobają. Mechanizm ten ma również odzwierciedlenie wśród homo sapiens: ludzie nie są chętni, by
swe imiona zmieniać, a gdy mają taką możliwość, często stawiają opór, ponieważ zachowanie imienia pozwala ochronić tożsamość24.
21 W rozumieniu identyfikacji tożsamościowej. Por. E. H. Eriksson, Tożsamość a cykl życia, tłum. M. Żywicki, Poznań 2004, s. 109.
22 D. Gębuś, J. Jagieła, Nadanie imienia – początek biografii a skrypt, „Edukacyjna Analiza Transakcyjna”
2016, nr 5, s. 185.
23 H. Mamzer, Zwierzęce imiona… s. 5.
24 Por. A. Małus, op. cit.
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Identyfikacyjna funkcja imienia – charakterystyczna dla ludzi – zostaje zatem
przeniesiona na świat psów. Tym samym zachowanie zoonimu jest wyrazem podmiotowego traktowania podopiecznego „branego jako całość”, w którego tożsamość nie
chce się ingerować. Należy przy tym pamiętać, iż w kontekście zwierząt nie-ludzkich
tożsamość pozostaje bytem nieinteligibilnym, niemożliwym do poznania, a jedynie
domniemanym, o którym wyobrażenie nasycone jest znaczeniami pochodzącymi ze
świata homo sapiens.
Odwrócenie ról?
Rozważania Hanny Mamzer na temat nadawania imion gatunkom nie-ludzkim ukazują ambiwalentny charakter tego zjawiska. Nazywanie jest przydzieleniem tożsamości, ale może mieć charakter zawłaszczający, być wyrazem wyższości strony nazywającej. Ta ambiwalencja jest chyba niemożliwa do przełamania. Czy jednak osoby,
które zachowały imiona swoich podopiecznych, byłyby skłonne zgodzić się na to, by
to pies nadał im imię? Choć rozważania na ten temat mogą mieć jedynie charakter
domniemywań, to jednak deklarowana gotowość do takiej uległości jest jak najbardziej mierzalna. A uległość w tej sytuacji świadczyłaby o rezygnacji z zawłaszczenia.
Na koniec ankiety omawianej ankiety postawiono respondentom nieobligatoryjne pytanie półotwarte jednokrotnego wyboru, dotyczące tej właśnie kwestii: „czy
pozwoliłbyś, aby Twój pies wybrał imię dla Ciebie?”. Odpowiedzi udzielili wszyscy
ankietowani, spośród których aż 106 osób (49%) udzieliło odpowiedzi twierdzącej, 60
osób (28%) wskazało odpowiedź „nie wiem” a 35 (16%) odpowiedziało przecząco. 17
odpowiedzi okazało się niemożliwe do jednoznacznej klasyfikacji.
Ponadto wszystkie (23) odpowiedzi dodatkowe podzielono pod kątem reakcji na
samo pytanie. Wśród nich 12 ma charakter pozytywny, zaledwie 2 negatywny, 2 neutralny a w przypadku pozostałych 7 nie można jednoznacznie ocenić. W odpowiedziach dodatkowych wyrażenia obawy i ryzyka (np. „obawiam się, że mogłabym mieć
na imię…”; „wolałabym nie ryzykować”) pojawiają się równie często jak deklaracje
ciekawości (np. „to mogłoby być bardzo ciekawe”; „ciekawa jestem, jakie by wybrał”).
Wyniki badania pokazują, że większość respondentów nie jest jednoznacznie
przeciwna sytuacji, w której ich psy miałyby nadać im imię. Może to sugerować, że –
przynajmniej dla części opiekunów psów – główną funkcję imienia stanowi budowania więzi, zaś podkreślanie układu hierarchicznego, o ile brane jest pod uwagę,
schodzi na daleki plan.
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Wnioski
Za mechanizmem nadawania imion kryją się rozmaite zjawiska, między innymi myślenie życzeniowe, personalizowanie, ale również swoista opresyjność i zawłaszczenie. Imię traktowane jako identyfikacja posiada moc podtrzymania lub stworzenia
na nowo tożsamości. Zachowanie go wiąże się zatem z nienaruszeniem „ja” Innego.
Imię daje tożsamość i podmiotowość prawną. Nie zostało wyparte nawet w dobie
algorytmizacji i cyfryzacji kultury. Człowiek przywiązuje ogromną wagę do imienia –
nawet jeśli nie do jego brzmienia czy znaczenia, to do konieczności jego posiadania.
Mechanizmy te przenoszone są na gatunek canis lupus familiaris. Choć za zjawisko zachowania pierwotnych zoonimów odpowiadają rozmaite czynniki, mało kto podważa
sens i niezbędność posiadania imion przez psy. W kontekście upodmiotowienia gatunków nie-ludzkich decyzje o tym, by pozostać przy pierwotnym imieniu, wydają się mieć
znaczenie szczególnie uczłowieczające, choć ich przyczyny bywają niejednoznaczne.
W dyskusji na temat zawłaszczającego charakteru nazywania psów pomocne może się
okazać hipotetyczne pytanie o swoistą zamianę ról – lecz pomiarowi podlegać tu mogą
wyłącznie deklaracje, bez szansy na skonfrontowanie ich ze stanem faktycznym.
Hanna Mamzer słusznie stwierdza, że „tak jak nie można wedle relatywizmu kulturowego opisywać kultur innych, kategoriami charakterystycznymi dla kultury własnej; tak nie można nisz biologicznych innych gatunków zrozumieć, bez wcielenia
się w te gatunki”25. A ponieważ transgresja taka nie jest możliwa, pies został wpisany
w kanony rozmaitych ludzkich kultur. Tutaj jego pozycja nie zawsze daje mu podmiotowość, lecz kategoria domniemanej tożsamości, której składową jest stałe imię,
wydaje się za tą podmiotowością przemawiać.

Uwagi i sugestie do dalszych badań
Przedstawione w niniejszym artykule badanie jest wprowadzeniem do zagadnienia zachowania imion pierwotnych psów. Zbadanie tej problematyki niesie ze sobą
liczne wyzwania metodologiczne. W związku z faktem, iż skala zjawiska zachowania
zoonimów nie jest znana, wydaje się konieczne przeprowadzenie badania, w którym
respondenci będą deklarować, w przypadku ilu z będących pod ich opieką psów zmienili/zachowali imię. W szybkim dotarciu do znacznej grupy respondentów pomaga
metoda ankiety internetowej, ale obarczona jest ona licznymi wadami. Jedną z najbardziej znaczących jest swoista multilokacja w cyberprzestrzeni. Internauta może w jednej karcie przeglądarki uzupełniać formularz, a w tym samym czasie w innej dokonywać zakupów, oglądać film et cetera. Tym samym podtrzymanie uwagi respondentów
25 H. Mamzer, Ludzka tożsamość…, s. 13.
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nie jest łatwe, a w przypadku odpowiadania na pytania dotyczące kilku czy kilkunastu
psów czas wypełnienia ankiety znacznie się wydłuża. Problem nieuwagi ankietowanych pojawił się w prezentowanym badaniu przy okazji pytania „ile lat miał pies, gdy
dostał się pod Twoją opiekę?”. W przypadku aż 19 psów padły odpowiedzi „miałem
wtedy około…” lub podany został wiek w zasadzie niemożliwy do osiągnięcia przez
psa (powyżej 20 lat).
W dobie urządzeń mobilnych respondenci mogą wypełniać kwestionariusze na
małych ekranach, w dowolnym miejscu i czasie – efektem tego są rozmaite błędy wynikające między innymi ze stosowania słowników. W opisanym tutaj badaniu padały
odpowiedzi, które sugerowały działanie takiego właśnie słownika, na przykład stwierdzenie, że danego psa ma się pod opieką „od Szczecina” (od szczenięcia?), lub że pies
ma na imię „Czsartek” (Czwartek?).
Badania internetowe dotyczące psów mają jeszcze jedną istotną wadę – brak kontroli nad tym, kto wypełnia arkusz. O ile w przypadku zachowań dotyczących dzieci
profilowanie respondentów jest ułatwione (dziecko ma jedną biologiczną matkę, jednego biologicznego ojca, może mieć matkę/ojca zastępczego, macochę, ojczyma – są
to sztywno określone role), o tyle w przypadku psów granica pomiędzy opiekunem
a właścicielem nie jest łatwa do wytyczenia. Prawny właściciel wcale nie musi opiekować się psem, spędzać z nim czasu czy decydować o jego losach. Z kolei opiekunów
może być więcej niż jeden. Powtarzające się w ankiecie zoonimy mogą wskazywać na
popularność pewnych imion, ale też mogą być oznaką tego, że kilka osób wypełniło
ankietę na temat tego samego psa. Tym samym określenie klarownej, reprezentatywnej próby badawczej jest utrudnione.
W rozważaniach nad tożsamością i zmianą szczególne znaczenie wydaje się mieć
upływ lat – osoby starsze z wiekiem mogą stawać się zachowawcze, unikają zmian. Na
wzór tożsamości ludzkiej tworzona jest domniemana tożsamość psa – tak postrzegany gatunek canis lupus familiaris z wiekiem także trudniej znosi zmiany. Zachowanie
pierwotnego imienia powinno zatem dotyczyć szczególnie starszych psów. Przedstawione w artykule badanie pokazuje jednak tendencję odwrotną. Na 307 psów, których
wiek został w badaniu prawidłowo określony, aż 154 (50%) zmieniło dom w wieku od
kilku tygodni do 1 roku; 93 (30%) w wieku powyżej 1 roku do 5 lat; 39 (13%) w wieku
powyżej 5 do 10 lat; 11 (4%) w wieku powyżej 10 lat; a w przypadku 10 psów (3%) wiek
był nieznany nawet szacunkowo. Nie oznacza to jednak, że starszym psom rzadziej
zachowuje się imiona. Młode psy częściej są adoptowane lub kupowane, więc statystyka ta nie oddaje wiernie problemu.
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Streszczenie
Artykuł podejmuje zagadnienie upodmiotowienia psów w sytuacji rezygnacji z nadania im imienia na rzecz akceptacji zoonimu, który nadał im wcześniej kto inny,
z uwzględnieniem ambiwalentnego charakteru imienia, przyznającego podmiotowość nazywanemu, ale też podkreślającego jego zależność w stosunku do nazywającego. Metodą ankiety internetowej zbadano stosunek respondentów do psich imion
oraz przyczyny ich zachowania. Badanie wykazało przenoszenie kulturowych znaczeń na gatunek canis lupus familiaris, w szczególności zaś domniemanie o tożsamości
psa reprezentowanej przez jego imię.

Summary
The Original Dog Names and the Limits of Empowerment
The naming process has an ambivalent meaning: it gives subjectivity to the named,
but it also emphasizes its dependence in relation to the one who named them. The
article deals with the empowerment of dogs in the situation of resigning from giving
them a name – the acceptance of a name which someone else gave. The method of
the online survey examined the attitude of respondents to dog names and the reasons
for keeping them. The study showed the transfer of cultural meanings to the species
canis lupus familiaris, in particular the presumption of the dog’s identity represented
by his name.

Katarzyna Bolęba-Bocheńska

Wpływ polityki językowej
na poczucie tożsamości Kaszubów
Katedra Historii Języka i Dialektologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Mówienie jest czynnością tak naturalną, że często nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak
skomplikowanym tworem jest język i o jak wielu aspektach w ludzkim życiu decyduje.
Refleksja językowa najczęściej jest podejmowana w sytuacji (poczucia) zagrożenia.
W niniejszym tekście pragnę się skupić na omówieniu wpływu polityki językowej
na poczucie tożsamości Kaszubów. Kaszubszczyzna – jak dotąd – jest jedynym etnolektem1 w Polsce oficjalnie posiadającym status języka regionalnego. Będę rozważać,
jak wygląda zarządzanie językiem na różnych płaszczyznach, i jak przekłada się ono
na poczucie przynależności do własnego kręgu kulturowego.

Polityka językowa, zarządzanie językiem
W polskim piśmiennictwie namysł nad polityką językową pojawił się w latach 70.
XX wieku za sprawą Władysława Lubasia, definiującego ją jako „z góry zaplanowane,
świadome działanie instytucji i poszczególnych jednostek (uczonych, twórców, polityków), które przynosić będzie pozytywne skutki we wszystkich dziedzinach, w których mowa ludzka odgrywa szeroką rolę kontaktową”2. Z tego krótkiego opisu można
wysnuć następujące wnioski dotyczące polityki językowej: ma ona charakter instytucjonalny, opiera się na jednostronnym narzucaniu społeczeństwu pewnych wzorców
oraz ma obejmować każdy przejaw działalności człowieka, w której wykorzystywana
jest mowa ludzka.
1
2

Pojęcie „etnolekt” oznacza język mniejszości. Terminu tego używa się go najczęściej wtedy, gdy mamy
problem z zakwalifikowaniem systemu językowego jako gwary, dialektu lub języka regionalnego.
W. Lubaś, Podstawowe zasady polityki językowej [w:] idem, Społeczne uwarunkowania współczesnej
polszczyzny. Szkice socjolingwistyczne, Kraków 1979, s. 90.
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Podobnie politykę językową rozumiał Walery Pisarek, dla którego oznacza ona
„ogół świadomych działań mających na celu kształtowanie pożądanych indywidualnych i zespołowych zachowań językowych”3. Jego podejście jest jednak bliższe
pojmowaniu strategii językowej, gdyż nacisk położony jest tu na kształtowanie p o ż ą d a n y c h z a c h o w a ń – a więc zwiększa się stopień formalizacji jest tu dużo
większy – i konieczność istnienia określonego celu. Spora jest także ingerencja podmiotu projektującego politykę językową, gdyż obejmuje ona nie tylko zespoły, lecz
także jednostki.
Oba te stanowiska można uznać za próby z a r z ą d z a n i a j ę z y k i e m . Termin
ten nie pojawia się w pracach polskich badaczy reprezentujących nurt ekonomiczny
i humanistyczny w zarządzaniu. Częściej można się spotkać z publikacjami traktującymi o „zarządzaniu komunikacją” oraz roli „komunikacji w zarządzaniu”. Pracom
poruszającym ten temat przyświecają dwa główne cele: opisanie stanu rzeczy (choćby
na przykładzie jakiejś firmy) i wskazanie, w jakich obszarach należy usprawnić ten
proces komunikowania na poziomie samej organizacji albo w relacjach organizacja –
klient. Zarządzanie językiem sprowadza się więc do przygotowania i wdrożenia strategii lub polityki językowo-komunikacyjnej organizacji.
Terminu „zarządzanie językiem” jako pierwszy użył prawdopodobnie Stanisław
Gajda w tekście Refleksywność językowa a zarządzanie językiem. Autor lokuje to pojęcie w ramach językoznawstwa stosowanego, utożsamianego współcześnie z kulturą
języka, która
nie jest dziś zbyt dobrym oznaczeniem subdyscypliny językoznawstwa stosowanego nie tylko
z racji polisemii. W jego semantyce dominuje tradycyjna orientacja poprawnościowa skierowana na system języka literackiego, którego głównym nosicielem była warstwa starej inteligencji.
Przypisuje on również przewodnią rolę w działalności kulturalnojęzykowej językoznawcom, nie
doceniając innych podmiotów4.

Jako synonim do „kultury języka” Gajda traktuje właśnie „politykę językową” (ang.
language policy), jednak „zarządzanie językiem” uważa za termin lepszy, gdyż jest
wolny od politycznej (politics) konotacji. Przywołuje inny kontekst, który stanowi ważny wymiar
życia społecznego w demokracji – zarządzanie, a także prężnie rozwijającą się ostatnio dyscyplinę
stosowaną – naukę o zarządzaniu. Jest też odpowiedzią na wyzwanie, jakim stała się dzisiejsza
refleksywność i podmiotowość językowa5.

3
4
5

W. Pisarek, Polityka językowa Rzeczypospolitej Polskiej, państwa członkowskiego Unii Europejskiej, witryna internetowa Rady Języka Polskiego PAN [on-line:] http://www.rjp.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1382&Itemid=50 [29.01.2018].
S. Gajda, Refleksywność językowa a zarządzanie językiem, „Język Polski” 2013, z. 5, s. 328.
Ibidem.
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W swoim tekście Gajda wskazał podmioty odpowiedzialne za politykę językową/
zarządzanie językiem – językoznawców. Według niego to oni uzurpują sobie prawo
do sprawowania władzy nad językiem, nie dostrzegając innych podmiotów.
Sam termin „zarządzanie językiem” funkcjonuje w piśmiennictwie anglosaskim
jako language management lub language planning i jest tylko jednym z elementów
polityki językowej. Według Bernarda Spolsky’ego oznacza on działania legislacyjne
polegające na ustaleniu statusu języka, określeniu kryteriów uznawania języka za oficjalny lub regionalny, wybieraniu języka biznesu, edukacji6. Pozostałe komponenty polityki językowej to stosunek do języka, ideologia, sposób wartościowania – powodujące,
że jedne języki postrzegamy jako lepsze lub gorsze – oraz rytuały, sytuacje i wszelkie
praktyki językowe, decydujące o tym, jakiego języka w danym momencie używamy7.
Łatwo zauważalną różnicą między podejściem polskim a zachodnim jest stosunek
do użytkownika języka, który dla polskich socjolingwistów jest postacią bierną, muszącą podporządkować się zaleceniom, zbliżyć się do wzorca proponowanego przez
ustawodawców lub twórców polityki językowej, dla badaczy zachodnich natomiast –
pierwszą osobą, która zarządza swoim językiem.
Planowanie języka odbywa się na kilku poziomach:
1. użytkowników:
a. kiedy użytkownik sam zarządza językiem, dokonując aktualizacji, czyli wybierając z korpusu te znaki, które – jego zdaniem – są najlepsze w danej sytuacji
komunikacyjnej8,
b. kiedy użytkownicy nawzajem zarządzają swoim językiem; dobrym przykładem będzie tu scena omówiona przez Bernarda Spolsky’ego, w której to uczeń
w oficjalnej sytuacji posługuje się dialektalną odmianą języka, a nauczyciel
mówi do niego „Say it in English!”9 – wówczas językiem zarządza osoba posiadająca autorytet i, chcąc lub nie, tworzy politykę językową10;
2. uczonych – polega na planowaniu korpusu i tworzeniu norm językowych; to od
menedżera zależy, w jaki sposób będzie zarządzał – czy autorytarnie, narzucając zasady użytkownikom, czy zgodnie z myślą humanistyczną – normy będą tworzone
w oparciu o naturalne zachowania językowe społeczności;
3. ustawodawców – polega na przygotowywaniu i uchwalaniu aktów prawnych decydujących o statusie języka, jego użyciu w różnych sytuacjach komunikacyjnych.
6
7
8

Por. B. Spolsky, Language Policy, Cambridge 2004, s. 6.
Por. ibidem, ss. 6‒10.
Por. What is language management?, strona internetowa Wydziału Filozofii Uniwersytetu Karola
w Pradze [on-line:] http://languagemanagement.ff.cuni.cz/language-management [31.01.2018].
9 B. Spolsky, op. cit., s. 10.
10 Por. ibidem.
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Tożsamość
„Tożsamość” jest terminem interdyscyplinarnym; badania nad nią prowadzone są
przez psychologów, socjologów, medioznawców oraz między innymi językoznawców.
Według Zbigniewa Bokszańskiego początek namysłu naukowego nad tożsamością
swoje źródła ma w napięciu między „postrzeganiem innego a autopercepcją jednostki”11. Inny stał się tym, któremu podporządkowana była interakcja. Według Ervinga
Goffmana w obawie przed Innym nakładamy maski, by ten nie naruszył naszej twarzy12. W końcu obok pytania o Innego zaczęło pojawiać się pytanie: kim jestem ja?
Najprościej tożsamość można zdefiniować jako ‘to, kim jestem’ lub – szerzej – ‘to, kim
myślę, że jestem’. Badacze wyróżniają tożsamość indywidualną i kolektywną (społeczną, kulturową).
Nawet tę indywidualną należy jednak rozpatrywać ją na dwu płaszczyznach: społecznej i osobistej. Jak pisze Maria Jarymowicz, pierwsza z nich „wiąże się z uformowaniem się My, co wyraża się w poznawczym powiązaniu własnej osoby z innymi
ludźmi oraz identyfikowaniu się z ich celami, wartościami, zasadami postępowania”13.
Tożsamość osobista natomiast „wiąże się z uformowaniem się Ja, odznacza się spostrzeganiem siebie jako niepowtarzalnej jednostki oraz identyfikowaniem się z celami
i standardami osobistymi”14. Jednostka nie potrafi funkcjonować samodzielnie. Obraz
siebie tworzy w kontaktach społecznych, przejmując wartości i wzorce postępowania,
uznając je za własne.
Podobnie twierdzi Anita Jacobson-Widding, według której tożsamość należy
rozpatrywać w dwu aspektach: pozostawania tym samym [sameness] oraz odróżniania się [disctintives]. Pierwszy odnosi się do bycia kimś, kim się było, jest się „sobą
z przeszłości”, to jest identyfikowania się z wartościami i działaniami15. Jednostka na
przestrzeni czasu jest wierna swoim zasadom i pewnym cechom. W drugim aspekcie
profilowane jest odróżnianie się jednostki od innych, co dostrzega nie tylko społeczność, ale zwłaszcza sama jednostkę. Odmienność jest eksponowana, czasem wręcz
manifestowana w celu uzyskania podmiotowości w grupie społecznej. Wymaga to
autorefleksji i określenia nie tylko tego, kim się jest, ale również – kim się nie jest. Na
tożsamość indywidualną składają się 3 komponenty:
1. integralność, czyli poczucie jedności własnego ja,
11 Z. Bokszański, Tożsamości zbiorowe, Warszawa 2005, ss. 7‒8.
12 Por. E. Goffman, Człowiek w teatrze życia codziennego, tłum. P. Świewak, H. Datner-Śpiewak, Warszawa 2011.
13 M. Jarymowicz, Psychologia tożsamości [w:] Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 3: Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej, red. J. Strelau, Gdańsk 2000, s. 117.
14 Ibidem.
15 Por. Z. Bokszański, op. cit., s. 36.

116

MASKA 38/2018

2. poczucie ciągłego istnienia w czasie,
3. wzajemność między obrazem samego siebie a postrzeganiem przez innych16.
Pojęcie tożsamości zbiorowych – według Bokszańskiego – narodziło się na gruncie socjologii narodu. Wynika to z faktu, że naród jest tworem, w którym eksponowana jest odrębność od innych, przy silnym manifestowaniu wspólnoty. Termin „naród” niesłusznie często jest utożsamiany z „obywatele państwa X”. Tu tożsamość jest
często związana z autostereotypami – obrazami samych siebie jako członków danej
społeczności. Należy jednak podkreślić, że jednostka nie zawsze się z tym identyfikuje – często wręcz dystansuje się od niego.
O tożsamości zbiorowej mówimy wówczas, gdy dana grupa społeczna ma poczucie odrębności od innej lub od ogółu społeczeństwa. Opiera się na tym, co łączy
zbiorowość – może być to historia, język, religia, kultura lub miejsce zamieszkania.
Jednostka od pierwszych chwil życia jest wtłaczana w różne społeczności – szkolną,
lokalną, narodową czy nawet religijną. Jak pisze Tadeusz Lewowicki:
w rozmaitych wersjach w różnych państwach wyraźnie formuje się swoisty model tożsamości
wielowymiarowej – łączącej identyfikację lokalną, regionalną, państwową i europejską z różnymi powiązaniami narodowościowymi, etnicznymi, religijnymi czy wyznaniowymi, kulturowymi.
Poszczególne składniki tej wielowymiarowej tożsamości bywają wybierane przez ludzi – zgodnie z ich przekonaniami, poglądami, wierzeniami, także dziedzictwem kulturowym. Ten rodzaj
tożsamości ma charakter otwarty – nie zależy od „dziedziczonej” narodowości, koloru skóry czy
religii. […] Wiele wskazuje na to, że społeczeństwa mają świadomość szans, jakie daje tak pojmowana tożsamość. Coraz więcej ludzi akceptuje model tożsamości wielowymiarowej17.

Jednostka, rodząc się, jest wtłoczona w określony kontekst społeczno-kulturowy, ale
mimo to może przyjmować różne strategie wobec sytuacji, w jakiej się znalazła18. To
od niej zależy, jaką pozycję przyjmie względem tego, co było jej przez lata wpajane
i jak wykreuje swoją tożsamość.

16 Por. B. Harwas-Napierała, H. Uberska, Tożsamość a współczesność. Nowe tendencje i zagrożenia, Poznań
2007, s. 13.
17 Cyt. za: E. Grodzka-Mazur, Cieszyńska szkoła badań Profesora Tadeusza Lewowickiego, „Pedagogika
Przedszkolna i Wczesnoszkolna” 2014, z. 2, ss. 25‒39. Ze względu na ślepy odsyłacz w tekście Ewy
Grodzkiej-Mazur nie jestem w stanie dotrzeć do źródłowego, cytowanego tekstu Tadeusza Lewowickiego, toteż podaję go według zapisu u autorki.
18 Por. A. Marczułajtis, Dzieci z małżeństw polsko-arabskich w poszukiwaniu własnej tożsamości [w:] Między piekłem a rajem. Problemy adaptacji kulturowej uchodźców i imigrantów w Polsce, red. M. Ząbek,
Warszawa 2002, ss. 218‒226.
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Polityka językowa w Polsce a ochrona tożsamości – stan prawny
Najważniejszymi aktami prawnymi dotyczącymi kwestii językowych w Polsce są
ustawa z dnia 7 października 1999 roku o języku polskim (dalej: UJP) oraz ustawa
z dnia 6 stycznia 2005 roku o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku
regionalnym (dalej: UM). Nie znaczy to, że inne akty prawne nie poruszają tego zagadnienia. Na przykład art. 27 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej brzmi: W Rzeczypospolitej Polskiej językiem urzędowym jest język polski. Przepis ten nie narusza
praw mniejszości narodowych wynikających z ratyfikowanych umów międzynarodowych”19. Od 1 czerwca 2009 roku obowiązuje także Europejska karta języków regionalnych lub mniejszościowych (dalej: EKJ).
Już w preambule UJP czytamy, jak istotna jest relacja języka i tożsamości: „język
polski stanowi podstawowy element narodowej tożsamości i jest dobrem narodowej
kultury”. Ochrona języka, którą postulowano w ustawie i będąca motywacją do stworzenia takiego aktu prawnego, nie ogranicza się jedynie do ochrony języka polegającej
na ochronie tożsamości osób nim się posługujących oraz:
1. dbaniu o poprawne używanie języka i doskonaleniu sprawności językowej jego
użytkowników oraz na stwarzaniu warunków do właściwego rozwoju języka jako narzędzia międzyludzkiej komunikacji;
2. przeciwdziałaniu jego wulgaryzacji;
3. szerzeniu wiedzy o nim i jego roli w kulturze;
4. upowszechnianiu szacunku dla regionalizmów i gwar, a także
5. przeciwdziałaniu ich zanikowi;
6. promocji języka polskiego w świecie;
7. wspieraniu nauczania języka polskiego w kraju i za granicą20.
Podobnie jest z UM, która „reguluje sprawy związane z zachowaniem i rozwojem
t o ż s a m o ś c i k u l t u r o w e j mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowaniem i rozwojem języka regionalnego” 21.
UM reguluje status prawny dwu rodzajów mniejszości – etnicznej i narodowej.
Rozdział II określa, jakie zyskują one prawa związane z językiem, na przykład „Osoby należące do mniejszości mają prawo do używania i pisowni swoich imion i nazwisk zgodnie z zasadami pisowni języka mniejszości, w szczególności do rejestracji
w aktach stanu cywilnego i dokumentach tożsamości”22. Należy podkreślić, że jest to
szczególnie istotne, gdyż „związek między osobą a imieniem lub rzeczą i jej nazwą
19 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
20 Art. 3 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. 1999, nr 90, poz. 999).
21 Art. 1 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. roku o mniejszościach regionalnych i etnicznych oraz o języku
regionalnym (Dz.U. 2005, nr 17, poz. 141) [podkr. moje – K. B. B.].
22 Ibidem, art. 7.
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nie jest jedynie związkiem umownym czy też idealnym, lecz więzią rzeczywistą i silną”23. Wielu ludzi imię i nazwisko traktuje jako podstawowy element tożsamości, pozwalający im wyróżnić się pośród innych. Kuriozalnym przykładem tego są wypowiedzi typu „moje nazwisko się nie odmienia. Inni z takim nazwiskiem mogą odmieniać,
moje się nie odmienia”.
Poza ochroną języka mniejszości etnicznych i narodowych jest jeszcze jeden twór
objęty szczególną ochroną – język regionalny. Artykuł 19 ust. 2 UM stanowi, że „językiem regionalnym w rozumieniu ustawy jest język kaszubski”24. Interesujące są definicje
i kryteria języka regionalnego zawarte w aktach prawnych. Artykuł 1 EKJ stanowi, że
1. „Języki regionalne lub mniejszościowe” oznaczają języki, które są:
a. Tradycyjnie używane na terytorium danego państwa przez jego obywateli,
stanowiących grupę liczebnie mniejszą od reszty ludności tego państwa;
b. Oraz różnią się od oficjalnego języka tego państwa;
Nie obejmuje to dialektów języka oficjalnego tego państwa, ani języków imigrantów;
2. „terytorium, na którym używany jest język regionalny lub mniejszościowy” oznacza
obszar geograficzny, na którym dany język jest środkiem komunikowania się takiej
liczby ludzi, która usprawiedliwia przyjęcie różnych środków ochronnych i popierających przyjętych w niniejszej Karcie;
3. „języki nieterytorialne” oznacza języki używane przez obywateli danego państwa,
inne niż język lub języki używane przez resztę ludności, które jednak, chociaż używane tradycyjnie na terytorium danego państwa, nie mogą być identyfikowane z określonym jego obszarem25.
UM przyjmuje zaś następujące kryteria dla przyznania statusu języka regionalnego:
1. jest tradycyjnie używany na terytorium danego państwa przez jego obywateli, którzy stanowią grupę liczebnie mniejszą od reszty ludności tego państwa;
2. różni się od oficjalnego języka tego państwa; nie obejmuje to ani dialektów oficjalnego języka państwa, ani języków migrantów26.
Jak łatwo zauważyć, ani w EKJ, ani w UM nie ma żadnych wyznaczników językowych pozwalających dokonać jakiejkolwiek kategoryzacji. Wątpliwości budzi zdanie:
„Nie obejmuje to dialektów języka oficjalnego tego państwa”. Zanim jednak język danej grupy społecznej zamieszkującej określone terytorium zyska status regionalnego,
najczęściej ma on status dialektu. Jaka jest zatem definicja i jakie są granice dialektu
według autorów przytoczonych aktów prawnych? Wątpliwości jest wiele. Pierwsze
pojawiają się już przy art. 1 lit. b) Europejskiej karty języków…: jak duża musi być
23 J. G. Frazer, Słowa tabu, tłum. H. Krzeczkowski [w:] Antropologia słowa. Zagadnienia i wybór tekstów,
oprac. G. Godlewski, A. Mencwel, R. Sulima, red. G. Godlewski, Warszawa 2003, s. 283.
24 Art. 19, ust. 2. Ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r.…
25 Art. 1 Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych.
26 Art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r.…

119

Katarzyna Bolęba-Bocheńska

liczba ludzi komunikująca się danym językiem, by usprawiedliwić przyjęcie różnych
środków ochrony? Jakie sytuacje komunikacyjne należy brać pod uwagę, badając, czy
taki język można uznać za regionalny, czy pozostawić go przy statusie dialektu?
Zdaniem Jerzego Tredera język należy wiązać przede wszystkim z pojęciem grupy
etnicznej i kulturowej, ale nieutożsamianej z państwem i narodem, oraz ze świadomością warunkowaną następującymi czynnikami:
1. dostateczną swoistością samej sfery językowej,
2. posiadaniem osobnego piśmiennictwa,
3. świadomym rozwijaniem języka, literatury i własnej kultury,
4. znaczną osobliwością w dziedzinie obyczajów,
5. nastawieniem na odrębność tak spontanicznie, tj. wśród szerokich rzesz ludzi, jak
i świadomie, tj. wśród elit i inteligencji27.
W przypadku kaszubszczyzny niezwykle istotne jest to, że starania o przyznanie jej
statusu języka odrębnego od polskiego i niemieckiego były prowadzone równolegle
ze staraniami o uznanie Kaszubów za osobny naród. W 1847 r. Florian Ceynowa napisał pierwszy utwór literacki po kaszubsku – Krotochwilno rozmòwa Pòlocha z Kaszebą28. Co ciekawe, tekst powstał nie na Kaszubach, a w Niemczech, podczas pobytu
Ceynowy w więzieniu. To właśnie jego uważa się za pierwszą osobę, która poczyniła
starania o to, by kaszubszczyzna była uznawana za odrębny język, a Kaszubi za odrębny naród. O tej chęci podziału możemy wyczytać już z samego tytułu artykułu
Kaszebji do Pólochov, który został opublikowany przez Ceynowę 7 marca 1850 r. w tygodniku „Szkoła Narodowa”29.
Zapisanie tekstu kaszubszczyzną było manifestem odrębności. Język stał się
w tym przypadku środkiem do próby formalnego potwierdzenia, że Kaszubi są inni
niż Polacy, są innym narodem ze swoją tradycją, obyczajami, z którymi się utożsamiają. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie pisze:
język regionalny nie jest w tym wypadku jedynie kodem służącym do porozumiewania się, ale –
co istotniejsze – stanowi nośnik treści będących depozytem wartości fundamentalnych dla wykształcenia mentalności młodego człowieka. Pozwala to odbudowywać czy wprost budować na
nowo tożsamość regionalną na podstawie wyniesionych ze szkoły, a zatem podniesionych do
rangi oficjalnych, kompetencji kulturowych w ich szerokim ogólnoludzkim zakresie30.

27 J. Treder, Charakterystyka kaszubszczyzny, portal Gwary polskie [on-line:] http://www.dialektologia.
uw.edu.pl/index.php?l1=kaszubszczyzna&l2=kaszuby-wczoraj-i-dzis [04.02.2018].
28 Por. F. Ceynowa, Krotochwilno rozmòwa Pòlocha z Kaszebą [1847], oprac. J. Treder, Gdańsk 2007.
29 Por. Kaszubski ruch narodowy. Próba zarysu historycznego, witryna Stowarzyszenia Kaszëbskô Jednota
[on-line:] http://kaszebsko.com/kaszubski-ruch-narodowy.html [15.04.2018].
30 Krótka historia języka kaszubskiego, witryna Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego [on-line:] http://www.
kaszubi.pl/o/reda/artykulmenu?id=395 [4.02.2018].
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Planowanie języka – w przypadku kaszubszczyzny – odbywa się nie tylko na poziomie administracyjnym, lecz również naukowym. Organem odpowiedzialnym za to
jest powołana 26 sierpnia 2006 r. Rada Języka Kaszubskiego przy Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim. Do jej zadań należy między innymi
rozstrzyganie wątpliwości językowych co do słownictwa, gramatyki, wymowy ortografii i interpunkcji, a także co do stylistycznego kształtu wypowiedzi oraz poszukiwanie rozwiązań w zakresie używania kaszubskiego w różnych dziedzinach nauki i techniki, zwłaszcza w dyscyplinach
nowych [art. 3 ust. 5 – K.B.B.], […] Ustalanie zasad ortografii i interpunkcji języka kaszubskiego
[art. 3 ust. 11 – K.B.B.]31.

Dla samych użytkowników języka kaszubszczyzna jest jednym z wyznaczników tożsamości – czy to wyłącznie kaszubskiej, czy polsko-kaszubskiej. „Kim jest Kaszub?
[sic!] – To osoba, która utożsamia się z kulturą kaszubską, zna język kaszubski”32 –
mówiła Barbara Mudlaff ze Stowarzyszenia Turystycznego Kaszuby Północne. Jedna
z użytkowniczek portalu Nasze Kaszuby napisała:
Noc z 31 marca na 1 kwietnia 2011 r. zapamiętam jako czekanie na możliwość spisania się w Narodowym Spisie Powszechnym. Czekałam do północy ostatniego dnia marca, żeby od razu spisać swoją
rodzinę… Pierwszy raz uczciwie mogłam spisać członków mojej rodziny jako osoby o obywatelstwie polskim, narodowości polskiej, poczuciu przynależności etnicznej kaszubskiej i posługujących
się językiem kaszubskim. Tak czułam 1 kwietnia ubiegłego roku – w końcu spełniło się marzenie
moich przodków o wolnej Polsce i swobodzie Kaszubów w wyrażaniu swoich poglądów33.

Możliwość wpisania w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań34 języka kaszubskiego i przynależności etnicznej kaszubskiej była dla autorki wypowiedzi jakby potwierdzeniem jej kaszubskiej tożsamości. Po raz pierwszy mogła oficjalnie przyznać, że czuje się Kaszubką i posługuje się językiem kaszubskim. Związek
języka z tożsamością jest tak silny, że czasem pozbawia się prawa do niej, jeśli ktoś nie
potrafi posługiwać się kaszubszczyzną:
31 Regulamin Rady Języka Kaszubskiego, witryna Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego [on-line:] http://
web.archive.org/web/20120307140833/http://www.kaszubi.pl/files/876REGULAMIN_RADY_JEZYKA_KASZUBSKIEGO.pdf [04.02.2018].
32 Kaszuby fenomen jedności i odrębności, witryna Polskiego Radia [on-line:] https://www.polskieradio.
pl/7/163/Artykul/1402680,Kaszuby-fenomen-jednosci-i-odrebnosci [04.02.2018].
33 Jestem Kaszubką czy nie jestem?, portal Nasze Kaszuby [on-line:] http://naszekaszuby.pl/modules/
news/article.php?storyid=3016 [04.02.2017].
34 W Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań z 2011 roku po raz pierwszy można było zadeklarować złożoną tożsamość etniczną. Z tego prawa skorzystało 880 000 osób. Tożsamość kaszubską
jako jedyną zaznaczyło tylko 16 osób, jako drugą – 212. Por. Raport z wyników. Narodowy Powszechny
Spis Ludności i Mieszkań 2011, oprac. E. Adach-Stankiewicz et al., Warszawa 2012, s. 106. Kaszubszczyzną w kontaktach domowych posługuje się natomiast ok. 106 tys. badanych. Por. ibidem, s. 108.
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Dlaczego nie mogę być Kaszubą?! Dlaczego?! Bo nie znam Kaszubskiego? Bo nie nauczono mnie
w rodzinnym domu, w którym wszyscy od pokoleń mówili w tym języku? Czy dlatego w świetle
prawa nie mam możliwości by mówić z dumą o moim pochodzeniu? […] Tydzień temu rozmawiałem ze znajomą, też Kaszubką, nie zna swej historii, naszego hymnu, powiedziała mi, że
nie mogę być Kaszubą, bo nie znam języka… Boli. Trzeba z tym kończyć! Bo tak być nie może,
tracimy na tym wszyscy! […] Szukajmy Kaszubów bez tożsamości! […]. Nikomu nie możemy
odmówić prawa do bycia jednym z nas! Możliwości mamy wszyscy, my uczniowie, my pracownicy,
my rodzice, my dziadkowie, my Kaszubi. Musimy tylko odnaleźć sposobność i ją wykorzystać35.

Język – choć bardzo istotny dla zachowania tożsamości – nie jest wystarczający. Zdaniem Stowarzyszenia Kaszëbskô Jednota „prawo obowiązujące w Polsce chroni tylko i wyłącznie język kaszubski, nie zaś jego użytkowników. Ochroną nie są objęci
Kaszubi”36. Tym, co satysfakcjonowałoby Kaszubów, jest uznanie ich za mniejszość
etniczną, ponieważ w ten sposób państwo chroniłoby całą kulturę regionu. Ilustruje
to wypowiedź Katarzyny Knopik:
Ale czy istnieje język bez ludzi? I czy naszą jako Kaszubów regionalną identyfikację wyznacza
tylko znajomość języka kaszubskiego?” Mniejszość etniczna to dla mnie też kultura, tradycje,
historia, obyczaje, nie tylko język. A dzisiaj w szkołach trudno jest uczyć kultury czy historii
kaszubskiej, bo państwo polskie wspiera przecież jedynie język kaszubski, nic innego37.

Przykład Kaszubów pokazuje, jak duży wpływ ma polityka językowa na poczucie
tożsamości. Jeden zapis w ustawie sprawił, że jako społeczność poczuli się wyróżnieni
i zyskali nowe przywileje. Starsi Kaszubi porozumiewający się wyłącznie po kaszubsku nie muszą wstydzić się braku znajomości (poprawnej) polszczyzny, gdyż sprawy
urzędowe mogą załatwić w języku regionalnym. Dotacje na nauczanie dzieci języka
regionalnego powodują, że od początku w ich tożsamości może pojawić się element
kaszubski, i to one zdecydują, czy będzie on w ich życiu dominujący, czy zrezygnują
na rzecz innego.
Polityka językowa bardziej niż ochronę języka zapewnia ochronę tożsamości,
a język jest jedynie środkiem do jej utrzymania. To użytkownicy decydują, co zrobią
z przyznanymi im przywilejami – czy wykażą inicjatywę i od zera stworzą instytucje
i media promujące – w języku regionalnym – kulturę kaszubską, czy zrezygnują z tego,
oczekując na przyznanie kolejnych praw (na przykład statusu mniejszości etnicznej)
35 Od Kaszuby do Kaszubów – apel czarnego Gryfity, portal Nasze Kaszuby [on-line:] http://naszekaszuby.pl/modules/news/article.php?storyid=3696 [04.02.2018].
36 O co chodzi Kaszëbszczi Jednoce? Prawny aspekt pojęcia „mniejszość etniczna”, witryna Stowarzyszenia
Kaszëbskô Jednota [on-line:] http://kaszebsko.com/prawny-aspekt-pojecia-mniejszosc-etniczna.html
[15.04.2018].
37 K. Knopik, Kim są Kaszubi, blog Katarzyny Knopik [on-line:] kasiaknopik.blog.onet.pl/Kim-sa-Kaszubi,2,ID450908071,n, cyt. za: witryna Stowarzyszenia Kaszëbskô Jednota [on-line:] http://kaszebsko.com/kim-sa-kaszubi.html [15.04.2018].
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lub całkowicie odetną się od sprawy. W polityce językowej dużą szansę kultywowania
kultury widzą Ślązacy, zgłaszając poprawki do UM uwzględniające etnolekt śląski38
jako język regionalny. Póki co, wątpliwości co do statusu ich mowy mają nie tylko
politycy, lecz także językoznawcy. Wynika to z niejasnych kryteriów, o czym wspominałam wcześniej. Zagadnienie to wymaga jednak oddzielnego omówienia.

38 W literaturze językoznawczej ma on status dialektu.
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Streszczenie
Celem artykułu jest omówienie wpływu polityki językowej na poczucie tożsamości
Kaszubów, jedynej społeczności, której mowa ustawowo uzyskała status języka regionalnego. Analizie wspartej teoriami polityki językowej i zarządzania językiem oraz
teoriami tożsamości (przy założeniu, że dzięki ustawie z dnia 6 stycznia 2005 roku
o mniejszościach narodowych, etnicznych i języku regionalnym mieszkańcy Pomorza
utwierdzili się w przekonaniu o swojej odrębności od Polaków) poddany został stan
prawny w zakresie polskiej polityki językowej. Głównym celem tej ostatniej jest ochrona tożsamości mówiących, a język stanowi jedynie środek do jej utrzymania. Ponadto
wykazano, że w piśmiennictwie polskim – w odróżnieniu od zachodniego – dominuje
podejście autorytarne, w którym użytkownik języka jest przedmiotem, nie podmiotem
zarządzania, gdyż to odbywa się wyłącznie na szczeblu administracyjnym i naukowym.

Summary
The Impact of Language Policy on the Identity of Kashubians
The article aims to describe the influence of language policy on the identity of
Kashubians – the only ethnic group whose tongue was officially deemed a regional
language. The analysis, backed up by the theories of language policy and language
management and theories of identity (assuming that, thanks to the bill from January
6th 2005, the inhabitants of Pomorze region were convinced of their separation from
Polish national identity), concerns the legal status of Polish language policy. The latter’s main goal is to protect the speaker’s identity, while the language is only a tool for
it’s preservation. Furthermore, it has been argued that Polish literature – as opposed
to the Western one – employs chiefly an authoritative perspective which views the
language’s user as an object (not a subject) of the management, as it’s carried out on
the administrative and scientific level only.
Translate: Maciej Nawrocki

Krzysztof Żwirski

Tożsamość widzenia.
O roli Ormian w upowszechnieniu
fotografii na Bliskim Wschodzie
Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego

Niniejszy artykuł przedstawia proces recepcji i upowszechnienia fotografii na terenach Bliskiego Wschodu. Artykuł stanowi jednocześnie analizę fenomenu wiodącej
roli diaspory ormiańskiej jako pierwszej autochtonicznej grupy etniczno-religijnej
tego regionu, której przedstawiciele praktykowali fotografię i przyczynili się do jej
spopularyzowania. Jak zauważa palestyński badacz tematu Badr el-Hage, z pewnymi
(głównie greckimi) wyjątkami społeczność ormiańska praktycznie zdominowała lokalny rynek fotografii aż do drugiej połowy XX wieku1.
Na potrzeby analizy wprowadzam pojęcie t o ż s a m o ś c i w i d z e n i a jako
szczególnego aspektu tożsamości kulturowej. Tożsamość widzenia w niniejszym ujęciu to pokrewieństwo sposobów ukazywania świata w sztukach wizualnych praktykowanych przez członków danej wspólnoty2. Z powyższej koncepcji wynika główna
teza artykułu, w myśl której specyficzne cechy kultury Ormian zadecydowały o rozpowszechnieniu fotografii na Bliskim Wschodzie nie tylko jako formy działalności
1
2

Por. B. El-Hage, The Armenian Pionieers of Middle Eastern Photography, „Journal of Palestine Studies”
2007, No. 31, s. 22.
W klasycznym ujęciu tożsamość społeczna (i kulturowa) zakłada element świadomego przyporządkowania się przez jednostkę do grupy podzielającej te same przekonania, doświadczenia, ten sam obraz
siebie samych i innych. „Autoidentyfikacja” jest tym samym kluczowym mechanizmem składającym się
na proces utożsamienia z grupą. Por. J. E. Stets, P. Burke, Identity Theory and Social Identity Theory, „Social Psychology Quaterly” 2000, No. 3, ss. 224‒237. Proponowana tutaj koncepcja tożsamości widzenia
zakłada wspólnotę sposobów obrazowania świata przez daną społeczność niekoniecznie uświadomioną
przez nią samą. Niniejsza propozycja badawcza różni się od typowych definicji stylu w historii sztuki
silnym ukierunkowaniem na podmiotowość analizowanych autorów i ich działalności. Fotografowie,
o których piszę dalej, nie są więc przedstawicielami stylu konstruowanego arbitralnie przez badacza, ale
twórcami aktywnie utożsamionymi ze swoim stylem poprzez przynależność do konkretnej kultury.
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komercyjnej, ale w znacznym stopniu także artystycznej. Cechy te to: (1) przywiązanie
do takich form sztuk wizualnych, które z powodów religijnych wyraźnie odróżniały
się od dominującej w regionie sztuki muzułmańskiej, pomimo całego jej zróżnicowania, (2) wielowiekowe życie w rozproszeniu (diasporze), z którego wynikała mobilność oraz przywiązanie do rzemiosła jako najchętniej praktykowanej formy pracy
zarobkowej, a także (3) przeważnie wysoka pozycja ekonomiczna w społeczeństwie.
Obszar analizy stanowią tereny byłego Imperium Osmańskiego i dzisiejszego Iranu. Ramy czasowe obejmują zaś okres od pojawienia się fotografii w 1844 r. w Iranie, pierwszym kraju w regionie, do tragedii okresu pierwszej wojny światowej, kiedy
w Imperium Osmańskim miała miejsce niesławna rzeź Ormian i nastąpiło przerwanie ciągłości kulturowej wspólnot ormiańskich przede wszystkim na terenie dzisiejszej Turcji. Niektóre przykłady będące częścią analizy, pochodzące przede wszystkim
z Iranu, Egiptu i Libanu sięgają jednak aż do lat 80. XX wieku, kiedy odnotowano
ostatnie zauważalne świadectwa szczególnych związków osób pochodzenia ormiańskiego z rynkiem fotografii użytkowej. Nie oznacza to bynajmniej, że historia na
tym się kończy. Do dzisiaj wielu uznanych w kraju i na świecie fotografów irańskich
nosi ormiańskie nazwiska (Szadi Qadirian, Mitra Tabrizian). Interesuje mnie jednak
przede wszystkim okres, w którym jest możliwe traktowanie niniejszych świadectw
jako elementów bardziej powszechnego zjawiska.
W pierwszej części analizy przedstawiam początki fotografii na Bliskim Wschodzie i jej europejskich (ale nie tylko, jak pokazuje przypadek Iranu) pionierów. W dalszej części opisu rekonstruuję rozkwit komercyjnej fotografii studyjnej w regionie i jej
stopniowe załamanie w miarę postępu technicznego i upowszechnienia podręcznych
aparatów fotograficznych, a także rolę, jaką spełniała na każdym z wymienionych etapów diaspora ormiańska. Ostatnią część artykułu stanowi krótki przegląd najczęściej
stawianych hipotez wyjaśniających szczególny wkład Ormian w historię fotografii
w regionie. Przywołuję w niej ponownie koncepcję tożsamości widzenia składającą
się na tezę artykułu.

„Religia słońca” na Bliskim Wschodzie
Mało było wynalazków, które zrewolucjonizowały nowożytność tak bardzo jak fotografia. Możliwość trwałego zarejestrowania obrazu znalazła szybko nie tylko swoich
gorliwych wyznawców i propagatorów, ale także zajadłych wrogów, którzy widzieli
w nowym medium zagrożenie dla ludzkiej wyobraźni, prywatności, a nawet tożsamości. Jednym z najbardziej znanych uczestników tej dyskusji był Charles Baudelaire.
W jednym ze swoich szkiców o sztuce pisał na przykład:
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[…] Bóg zemsty wysłuchał prośby tego tłumu. Daguerre był jego mesjaszem. Wtedy tłum powiedział: „Skoro fotografia daje rękojmię upragnionej dokładności (wierzą w to, szaleńcy!), sztuka to
fotografia”. Od tej chwili plugawe społeczeństwo rzuciło się jak Narcyz, by podziwiać swój trywialny wizerunek na metalu. Szaleństwo i niesłychany fanatyzm ogarnęły tych nowych czcicieli słońca3.

Pierwsi Baudelaire’owscy „czciciele słońca” pojawili się na Bliskim Wschodzie niedługo po oficjalnym zaprezentowaniu aparatu fotograficznego w 1839 r. przez Louisa
Daguerre’a przed Akademią Francuską4. Niektóre specyficzne cechy nowego medium, takie jak zdolność do poświadczania rzeczywistości (ale też przypisywanych
jej zjawisk), fragmentaryczność przedstawienia (czyli możliwość „wyjmowania” fotografowanych ze złożonego kontekstu kulturalno-społecznego, w którym żyli), a co za
tym idzie – niebezpieczeństwo utrwalania wcześniej przyjętych wyobrażeń na temat
fotografowanych5, w pełni pasowały do podstawowych założeń wielkiego projektu
kolonialnego wdrażanego przez europejskie mocarstwa w tym rejonie świata w XIX
i na początku XX wieku6. Założenia te, takie jak sztywne przeciwstawienie biernego
„Wschodu” modernizującej sile „Zachodu”, niepohamowana chęć władania, kontroli i uzdrowienia duszy „Orientalczyka” (mitycznego mieszkańca Wschodu) poprzez
akumulację wiedzy o nim i o świecie, w którym żyje, zdemaskowane w przełomowej
pracy Edwarda W. Saida Orientalizm, zdeterminowały tematykę wczesnych fotografii z rejonu Imperium Osmańskiego7.
Był to czas podróżników i podglądaczy. Jednym z pierwszych, którzy przywieźli
aparat dagerotypowy do Orientu był Maxime Du Camp, francuski pisarz i fotografik który odwiedził Egipt, Palestynę i Syrię w latach 1848‒1849 razem z Gustave’em
3
4

5
6

7

Ch. Baudelaire, Rozmaitości estetyczne, tłum. J. Guze, Gdańsk 2000, s. 318.
Wynalezienie fotografii nastąpiło de facto równolegle we Francji i w Anglii i było dziełem trzech osób.
Eksperymenty z metodą nazwaną później nazwiskiem Daguerre’a prowadził już od 1814 roku francuski
fizyk Nicéphore Niépce. Krótko po ogłoszeniu dagerotypii, angielski naukowiec Henry Fox Talbot
zgłosił swoje pierwszeństwo do wynalazku, który prekursorsko określał w swoich dziennikach fotografią. Por. W. Kemp, Historia fotografii. Od Daguerre’a do Gursky’ego, tłum. M. Bryl, Kraków 2014, ss. 23‒24.
Teza o ograniczonych możliwościach eksplanacyjnych fotografii jest bliska wielu jej najbardziej znanym badaczom. Por. S. Sontag, O fotografii, tłum. S. Margala, Kraków 2009, ss. 30‒31; R. Barthes,
Światło obrazu. Uwagi o fotografii, tłum. J. Trznadel, Warszawa 2008, s. 92.
Zdaniem Alego Behdada, fotografia zmieniła wręcz „orientalistyczną wizję Wschodu w obrazy jako
obiektywny fakt”. W tym sensie nowe medium utorowało drogę „naukowej” odmianie orientalizmu,
ułatwiając znacząco np. popularne dla drugiej połowy XIX i pierwszej połowy XX wieku badania nad
typologią antropologiczną i koncepcjami ras ludzkich. Por. A. Behdad, Camera Orientali.: Reflections
on Photography of the Middle East, Chicago 2016, ss. 2, 10.
Praca i rola orientalisty – europejskiego badacza Orientu, o której pisze Said, zdaje się dobrze korespondować ze specyfiką fotografowania jako postawy wobec rzeczywistości. „Przesłanką orientalizmu jest zewnętrzność; orientalista – poeta czy uczony – daje przemówić Wschodowi, […] interesuje się Orientem
wyłącznie jako impulsem twórczym. […] Podstawowym efektem tej »zewnętrzności« jest oczywiście
reprezentacja” (E. W. Said, Orientalizm, tłum. W. Kalinowski, Warszawa 1991 [podkr. moje – K. Ż.]).
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Flaubertem, autorem prawdopodobnie najbardziej znanego przykładu literatury
orientalistycznej (w znaczeniu przejawu orientalizmu jako zjawiska opisanego przez
Saida) – notatek o zmysłowych przeżyciach autora związanych ze sławną nad Nilem tancerką Kuchuk Hanem, które złożyły się na wydany pośmiertnie tom Voyage
en Égypte. Z powodu ograniczeń technicznych przedmiotem większości pierwszych
fotografii były zabytki, takie jak ruiny imperium faraonów w Egipcie czy pozostałości miejsc biblijnych w Palestynie. W większości przypadków figura Orientalczyka
nie pojawiała się po to, by grać główną rolę w kadrze, ale by dawać miarę proporcji
pomiędzy kruchym i ulotnym ciałem człowieka a ogromem i majestatem budowli8.
Historia fotografii w sąsiednim Iranie rozpoczęła się inaczej. W 1844 r. „dwa zestawy aparatury wykorzystującej płyty metalowe”9 zostały, jak zanotował Jules Richard,
jeden z oficerów francuskich zatrudnionych w pierwszej w kraju nowożytnej szkole
wyższej Darolfonun, przekazane szachowi Mohammadowi z dynastii Kadżarów 10.
Były to dość osobliwe prezenty od głów dwóch mocarstw kolonialnych zabiegających
o dominację w Iranie doby dynastii Kadżarów: brytyjskiej królowej Wiktorii i rosyjskiego cara Mikołaja I. Podarunki nie zwróciły uwagi monarchy w podeszłym wieku,
ale w niedługim czasie zostały odkryte przez jego syna Naseroddina, który wkrótce
uczynił fotografię swoim ulubionym hobby, gromadząc w przeciągu długiego panowania imponującą kolekcję zdjęć, w większości będących autoportretami lub zdjęciami mieszkanek jego rozległego haremu. Dzisiejszy Iran, który nie doświadczył nigdy
formalnie statusu kolonii, może zatem szczycić się autonomiczną historią fotografii
z korzeniami na dworze szachów11.

Złota era ormiańskich atelier fotograficznych
Znaczący wkład diaspory ormiańskiej w Imperium Osmańskim i Iranie czasu Kadżarów w rozwój fotografii na Bliskim Wschodzie rozpoczyna się, kiedy wzbierający
strumień europejskich turystów dociera do regionu. W 1868 r. Thomas Cook organizuje pierwszą wycieczkę grupową do Egiptu. Wzrastające zapotrzebowanie na pamiątki z podróży, w połączeniu z ograniczonymi jeszcze możliwościami fotografowania
w terenie z wykorzystaniem ciężkiego i trudnego w obsłudze sprzętu, utorowało drogę
8

Por. S. Graham-Brown, Images of Women. The Portrayal of Women in Photography of the Middle East
1860‒1950, New York 1988, s. 36.
9 Za: I. Afshar, Some Remarks on the Early History of Photography in Iran, [w:] Qajar Iran: Political, Social
and Cultural Change, 1800-1925, red. C. E. Bosworth, Carole Hillenbrand, Edinburgh 1983, s. 261.
10 D. Stein, Three Photographic Traditions in Nineteenth-Century Iran, „Muqarnas” 1989, No. 6, s. 112.
11 Por. C. Adle, Daguerreotype, „Encyclopaedia Iranica” [on-line] http://www.iranicaonline.org/articles/
daguerreotype-the-first-practical-photographic-process-introduced-into-persia-in-the-early-1840s-shortly-after-its-officia [25.01.2018].
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rozwojowi komercyjnych studiów fotograficznych w głównych miastach Orientu. Wysoce dochodowe atelier duetu Sébah & Joaillier w Konstantynopolu (od 1930 r. nazywanego już Stambułem), Maison Bonfils w Bejrucie czy Lehnert & Landrock w Kairze
pozostawiło po sobie niemożliwą do oszacowania liczbę pocztówek, slajdów stereoskopowych i elegancko wprawianych w ramkę fotografii gotowych zaspokoić każdą potrzebę podróżnego, a także zapewnić ojczyznę o jego zadowoleniu z wyprawy.
Studia te były decydującym czynnikiem dla powstania tego, co rozumiemy dzisiaj
jako orientalistyczna fotografia portretowa – teatralnych, inscenizowanych obrazów,
na których podróżny, względnie Orientalczyk (wówczas przeważnie kobieta) pojawia
się w otoczeniu losowo dobranego „orientalistycznego” wyposażenia, takiego jak tradycyjne stroje z regionu (nawet jeśli de facto łączyły one elementy strojów z różnych
regionów, przynależnych rozmaitym grupom etnicznym i religijnym), przedmioty
(fajka wodna, ośmiokątny stolik z drewna), malowane tło z miejscowym zabytkiem
lub orientalnym ogrodem12. Te wizualne fantazje, podkreślające przede wszystkim
rangę i prestiż podróżnego, czasem też dość nieudolnie odtwarzające życie lokalnych
społeczności, w znacznej mierze definiowały wizerunek Bliskiego Wschodu w Europie aż do początku ostatniej dekady XIX wieku, kiedy wynalezienie przenośnego
aparatu Kodaka umożliwiło przeciętnemu turyście fotografowanie na własną rękę
w terenie. Trudna do wyobrażenia skala tej pierwszej fali fotografii masowej (przypuszczalnie w latach 1896‒1919 posłano do Europy 140 miliardów pocztówek) była
powodem zakłopotania samego Sułtana Abdülhamida II, który w 1900 r. oficjalnie
zakazał fotografowania dwóch najświętszych rzeczy Imperium Osmańskiego – meczetu Al-Ka’aba w Mekce i muzułmańskich kobiet13.
To właśnie w czasie rozkwitu fotografii studyjnej, 2 1856 r., ormiański miniaturzysta Vichen Abdullah (vel Abdullahian) został zatrudniony przez niemieckiego
chemika nazwiskiem Rabach jako retuszysta w jego atelier przy ulicy Pera – głównej handlowej arterii konstantynopolskiej dzielnicy Galata. Rue de Pera (dziś İstiklal
Caddesi, czyli aleja Niepodległości) była popularnie określana mianem „Broadwayu
Konstantynopolu” z racji obecności licznych przybyszów z Europy, a także z powodu koncentracji ambasad, nowoczesnych sklepów i hoteli, które zapewniały klientelę
lokalnym fotografom. Dwa lata później Rabach oddał studio Vichenowi oraz jego
dwóm braciom, Hovsepowi i Kevorkowi (drugi z nich powrócił do miasta rodzinnego po studiach w ormiańskim konwencie San Lazzaro w Wenecji)14.

12 Por. M. Alloula, The Colonial Harem, Minneapolis 1986, s. 5.
13 Por. S. Staff, The Picture Postcard and its Origins, London 1979, s. 87.
14 Por. D. J. Miller, The Craftman’s Art.Armenians and the Growth of Photography in the Middle East
(1856‒1981), Beirut 1981 [niepublikowana praca magisterska], ss. 14‒16.
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W ciągu ponad 40 lat, atelier braci Abdullahów (Abdullah Fréres) stało się najsławniejszym zakładem fotograficznym w Imperium Osmańskim. Klientelę braci
stanowili bogaci podróżnicy odwiedzający region, a także członkowie dworu sułtana. Abdullahowie fotografowali Marka Twaina, cesarza Franciszka Józefa II i księcia
Walii Edwarda II. W 1874 r. otrzymali wyłączne prawa do zdjęć rodziny sułtańskiej.
Przygotowali dla Abdülhamida II zestaw 58 albumów rozesłanych następnie do głów
najważniejszych krajów Europy, pokazujących rozwój imperium w czasie okresu intensywnych reform (tanzimat) w drugiej połowie XIX wieku15.
Zróżnicowanie stylistyczne fotografii tworzonych przez braci Abdullahów z pobudek komercyjnych jest wprost niewiarygodne. Reprodukowali orientalistyczne
sztafaże dla bogatych przybyszów z Zachodu, równocześnie przyjmując okcydentalistyczną estetykę i dokumentując początki modernizmu w Imperium Osmańskim
pod patronatem sułtana. Trzeba też dodać, że bracia Abdullahowie byli bezcennymi obserwatorami życia w Konstantynopolu przełomu wieków. Nasza wiedza o tym
okresie historii stolicy Osmanów byłaby bez wątpienia o wiele uboższa, gdyby nie
zachowane zdjęcia z ich atelier.
Kunszt braci został z czasem przeniesiony na nowe pokolenie ormiańskich fotografów. To w studiu Abdullah Fréres pobierał pierwsze praktyki Yessai Garabedian,
młody ormiański kapłan i kaligraf z Talas, późniejszy patriarcha Jerozolimy w latach
1864‒1885, który założył studio w tamtejszym klasztorze św. Jakuba. Motywując swoją nową pasję chęcią dokumentacji miejsc biblijnych, Garabedian tworzył głównie
pocztówki dla pielgrzymów odwiedzających Jerozolimę, a także portrety w biblijnej
scenerii zaaranżowanej w studio (złożonej głównie ze współczesnych patriarsze strojów i akcesoriów). Jego praca była kontynuowana między innymi przez Garabeda
Krikorioana, który założył swoje studio przy ulicy Jafskiej w Jerozolimie, a później,
w przededniu pierwszej wojny światowej, przez Chalila Raada, określanego niekiedy
dość wymownie mianem „pierwszego palestyńsko-arabskiego fotografa”16.
Warto wspomnieć, że ormiańscy krewni Garabediana z Bejrutu – rodzina Gulbenków – kontynuowali pracę w branży aż do późnych dekad XX wieku, handlując sprzętem fotograficznym na terenie stolicy Libanu, o czym wspomina Dickinson
Jenkins Miller. Wiedza była przekazywana z pokolenia na pokolenie. Ponad połowa
z ormiańsko-libańskich fotografów, których badał Miller w latach 80. odziedziczyło
swój fach po przodkach; najczęściej stosowaną formą współpracy były spółki braci17.

15 Por. S. Graham-Brown, op. cit., ss. 56‒57.
16 S. Sheehi, Portrait Paths. Studio Photography in Ottoman Empire, „Journal of Palestine Studies” 2015,
No. 61, ss. 27‒29.
17 Por. D. J. Miller, op. cit., ss. 27, 66.
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Kairskie studio Gabriela Lekegiana otworzyło swoje podwoje w 1887 r., początkowo obsługując potrzeby brytyjskiej armii kolonialnej. Choć mało znane za życia
swego założyciela, studio Lekegiana pozostawiło po sobie bezcenny materiał złożony z tysięcy zdjęć przedstawiających zarówno życie codzienne, naturę i architekturę
Egiptu, jak i typowe dla epoki pocztówki z kobietami w różnym stopniu roznegliżowania. Studio Lekegiana stało się z czasem filią atelier braci Abdullahów.
Pierwsze atelier fotograficzne w Iranie zostały założone w latach 70. XIX wieku
przez fotografów dworskich zatrudnianych wcześniej przez szacha do dokumentacji
życia monarchii. Tak jak w Imperium Osmańskim, większość fotografów była pochodzenia ormiańskiego i wywodziła się z kręgów arystokratycznych lub wojskowych, o czym świadczy pojawiający się często przed ich nazwiskami przydomek sardar 18. Jednym z najsławniejszych fotografów tamtego czasu był Antoin Sevruguin,
syn rosyjsko-ormiańskiego dyplomaty, znany z licznych wysokiej jakości fotografii
obejmujących okres niemal 60 lat, dokumentujących życie codzienne u schyłku epoki Kadżarów i na początku modernizatorskich rządów pierwszego szacha z dynastii
Pahlawich. Zachowany dorobek twórczy Sevruguina przechowywany w Muzeum
Brooklyńskim i w bibliotece Smithsonian Institution w Waszyngtonie zdradza głęboką społeczną i etnograficzną wrażliwość, składając się na bezcenny reportaż z kraju
doświadczającego głębokich przemian kulturalno-ekonomicznych19.
Właśnie na terenach
dzisiejszego Iranu i Libanu
pierwsi autochtoni zaczęli
korzystać z usług studiów
fotograficznych, by zademonstrować i wzmocnić
swój status społeczny. Portrety rodzinne, głównie
w poręcznej formie carte de
visite, stały się powszechną
praktyką wśród bogatych
chrześcijańskich i żydowskich rodzin na przełomie
wieków XIX i XX. Liczna
i zwarta społeczność ormiańska w dzielnicy Dżolfa Il. 1.: Atelier braci Abdullah, Jan Matejko z żoną Teodorą oraz Henryk
Groppler z żoną Ludwiką, Konstantynopol 1872.

18 Por. P. Damandan, Portrait Photographs from Isfahan. Faces in Transition, 1920‒1950, London 2004, s. 14.
19 Por. A. Behdad, Sevruguin: Orientalist or Orienteur? [w:] Sevruguin and the Persian Image,
ed. F. N. Bohrer, Washington 1999, ss. 79‒80.
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w Isfahanie stworzyła szczególną
przestrzeń dla rozwoju fotografii studyjnej. W swojej fascynującej książce Portrait Photographs from Ishafan.
Faces in Transition 1920‒1950 Parisa
Damandan, badaczka i historyczka
z Isfahanu, przedstawia 30 lat pracy
ormiańskich fotografów, takich jak
Minas Paterchanian lub Qolamhossein Derachszan, obrazujących niezwykłe przemiany społeczne, równoczesne z narodzinami świadomości
narodowej i oficjalnym dojściem do
władzy Rezy Szacha Pahlawiego
w 1925 r. W ciągu 20 lat studio Mirzy Mehdiego-chana w Isfahanie odwiedzili przedstawiciele tak różnych
grup społecznych, jak aktorzy uczestniczący w przedstawieniu pasyjnym
ta’zije i lokalne prostytutki20.
Il. 2.: A. Sevruguin, Żebrak w Teheranie, Teheran ok. 1880.
Jak już wspominałem, zapotrzebowanie turystyczne na pamiątkowe
fotografie praktycznie wygasło w latach 90. XIX wieku, wraz z upowszechnieniem
aparatu Kodak. Najważniejszą cezurą dla niniejszej opowieści były jednak dotkliwe
represje, jakich doświadczyła społeczność ormiańska ze strony szalejącego nacjonalizmu tureckiego w początkach XX wieku, a w szczególności w czasach pierwszej
wojny światowej. Wydarzenia, takie jak deportacja ormiańskiej elity Konstantynopola
24 kwietnia 1915 r. i późniejsze zajścia, złożyły się na znaną z historii rzeź Ormian,
oznaczały także kres aktywności twórczej wielu fotografów ormiańskiego pochodzenia. Zniszczeniu lub zdewastowaniu uległy liczne elementy kultury materialnej, w tym
ponad dwa i pół tysiąca kościołów i prawie dwa tysiące szkół na terenie całego imperium, przerwana została ciągłość kultury wysokiej – przedstawicieli elit i wyższej klasy
średniej, z których głównie rekrutowali się fotografowie czekała wywózka na Pustynię
Syryjską i śmierć, przy większym szczęściu emigracja, a niekiedy także przymusowa
konwersja21.
20 Por. P. Damandan, op. cit., ss. 29‒34.
21 Por. P. Balakian, Raphael Lemkin, Cultural Destruction, and the Armenian Genocide, „Holocaust and
Genocide Studies” 2013, No. 1, ss. 62‒68.
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Tam, gdzie zachowały się wspólnoty ormiańskie, mimo załamania rynku fotografii komercyjnej kontynuowana była jednak ich działalność w branży. Osoby pochodzenia ormiańskiego pozostały na przykład głównym dystrybutorem filmów Kodaka w regionie. Do dziś lokalne oddziały Kodaka w głównych miastach Bliskiego
Wschodu są prowadzone przez rodziny ormiańskie. Miller podaje, że w 1928 r. oddział Kodaka w Kairze zatrudniał około 120 osób, spośród których tylko portierzy
rekrutowali się z arabskiej (muzułmańskiej bądź koptyjskiej) większości22.

W stronę tożsamości widzenia
Tożsamością widzenia nazywam w niniejszym artykule kombinację kilku zasadniczo
niezależnych od siebie czynników, które składają się na jednolite dla całego analizowanego obszaru upodobanie społeczności Ormian do fotografii jako formy patrzenia
na świat. Ujmując to słowami pewnego ormiańskiego fotografa z Ammanu, reprezentującego trzecie pokolenie w branży, z którym rozmawiał Gavin Carney:
Istnieją trzy powody: w czasach mojego dziadka, kiedy wszystko się zaczęło, wielu z nas miało
szansę nauczyć się fachu w Turcji; poza tym jesteśmy chrześcijanami i nie mamy problemów
z robieniem zdjęć, a przede wszystkim – w porę prześladowań mogliśmy szybko zacząć życia
na nowo w nowym miejscu. Umiejętności nie da się odebrać i zawsze mogliśmy zabrać ze sobą
obiektywy i papier fotograficzny gdziekolwiek uciekaliśmy23.

Istnieje kilka hipotez tłumaczących wiodącą rolę diaspory ormiańskiej w upowszechnieniu fotografii na Bliskim Wschodzie. Dość często w literaturze przedmiotu powtarza się pogląd, że społeczności muzułmanów (w szczególności sunnitów) przejawiały
większą ostrożność w kontakcie z nowym medium24. Rezerwa – a w konserwatywnych kręgach arabskojęzycznych prowincji Imperium Osmańskiego niekiedy i wrogość – wobec fotografii miała występować do początku XX wieku25 i wcale nie ograniczała się do nizin społecznych – sam słynny wicekról Egiptu Muhammad Ali miał
powiedzieć o fotografii jako o dziele szatana26 (trzeba tutaj dodać jednak uczciwie, że
epitet ten niewiele różni się od współczesnych mu, afektowanych opisów Baudelaire’a). Fotografia była nawet oficjalnie zakazana w Maroku w latach poprzedzających

22 Por. D. J. Miller, op. cit., s. 55.
23 G. Carney, Bonfils and the Early Photography of the Near East, „Harvard Library Bulletin” 1978, No. 4, s. 444.
24 Por. A. Behdad, Camera Orientalis…, s. 6; Encyclopedia of Twentieth-Century Photography, t. 3,
ed. L. Warren, London 2005, s. 23.
25 Por. E. Çizgen, Photography in the Ottoman Empire, 1839‒1919, İstanbul 1987, s. 15.
26 Por. S. Graham-Brown, op. cit., ss. 60‒61.
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panowanie sułtana Abdelaziza (1894‒1908)27. Nasuwa się tu skojarzenie z nieobowiązującym chrześcijan (ale także szyitów) zakazem ikonoklastycznym28; atmosferze wokół fotografii niewątpliwie nie pomagała też eksplozja orientalistycznych wyobrażeń
na temat niedostępnych muzułmańskich kobiet, widoczna szczególnie na tworzonych na potrzeby Europejczyków pocztówkach z tamtego okresu. Charakterystyczny
dla tych przedstawień duch voyeuryzmu był widziany jako przełamanie naturalnej
kontroli mężczyzn nad kobietami29.
Teza o relatywnym braku zainteresowania fotografią wśród muzułmańskich
mieszkańców Bliskiego Wschodu doczekała się jednak swoich krytyków. W swojej
znakomitej książce The Arab Imago Stephen Sheehi wydobywa na światło dzienne
postaci wczesnych bliskowschodnich fotografów arabsko-muzułmańskiego pochodzenia, niedocenianych lub zupełnie zapomnianych w dominującym dyskursie. Należał do nich między innymi niewątpliwie Muhammad Sadik Bej – inżynier egipskiej armii, który był pierwszą osobą fotografującą święte meczety Mekki i Medyny30.
Według Sheehiego, zainteresowanie fotografią wśród społeczności muzułmanów
i chrześcijan w Imperium miało wyrównać się w niektórych miejscach (choćby w Libanie) już na przełomie XIX i XX wieku31.
Być może prosty czynnik ekonomiczny tłumaczy tutaj więcej niż niejedna kulturowo nacechowana hipoteza badaczy – u swoich początków fotografia była zwyczajnie zajęciem drogim, a przez to także elitarnym. Ostatnie prowincje byłego Imperium, w jakich się przyjęła, były zarazem prowincjami najbardziej zacofanymi (Arabia
Saudyjska i Jemen w latach 30. i 40. XX wieku)32. Ojciec cytowanej przez Sarah Graham-Brown popularnej egipskiej piosenkarki Umm Kulsum miał zabrać całą rodzinę
do fotografia, żeby „tak jak bogaci ludzie zrobić sobie zdjęcie z dziećmi”33. W rodzinnej wiosce Kulsum w Delcie Nilu taka wizyta była nie lada wydarzeniem34. Przewaga
Ormian w pierwszych latach rozwoju fotografii na Bliskim Wschodzie byłaby więc
prostą konsekwencją faktu, że diaspora ormiańska rekrutowała się w znacznej mierze
z wyższych warstw społecznych35.
27 Por. P. M. Goldsworthy, Colonial Negatives. The Prohibition and Commodification of Photography in
Sharifian and French Morocco, Irvine 2009, s. XI.
28 Por. C. Adle, op. cit.; S. Graham-Brown, op. cit., s. 62.
29 Por. ibidem, s. 61.
30 Por. S. Sheehi, The Arab Imago. A Social History of Portrait Photography, 1860‒1910, Princeton 2016,
ss. VII–XIX.
31 Por. A. Behdad, Camera Orientalis…, s. 6.
32 Por. S. Graham-Brown, op. cit., ss. 59‒60.
33 Wspomnienia Umm Kulsum za: Middle Eastern Women Speak, red. E. W. Fernea, B. Bezigran, Austin
1978, s. 145.
34 Por. ibidem, s. 58.
35 Por. D. J. Miller, op. cit., ss. 1‒2.
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Nietrudny do zauważenia jest też związek pomiędzy fotografią a specyfiką sztuki
poszczególnych społeczności religijnych. Wielu spośród lepiej lub mniej znanych fotografów ormiańskiego pochodzenia aktywnych w tym czasie, takich jak Vichen Abdullah czy Yessai Garabedian, było praktykującymi kaligrafami lub miniaturzystami,
którzy zwyczajnie kontynuowali swoją pracę przy użyciu nowego medium, rozwijając
formy sztuki i estetyki charakterystyczne dla społeczności religijnej, z której wyrośli36.
Także w szyickim Iranie aprobata dla fotografii była tłumaczona jako kontynuacja
wielowiekowej tradycji sztuk wizualnych, takich jak popularne malarstwo religijne,
miniatura czy rozwijające się od XVI wieku pod wpływem kontaktów z Europą malarstwo dworskie. Wiele pracy czeka jeszcze przed badaczy, by szczegółowo zrekonstruować te zależności i zacząć postrzegać wczesną fotografię tworzoną przez mieszkańców Bliskiego Wschodu jako autonomiczny gatunek twórczości artystycznej,
a nie tylko prostą konsekwencję trendów dominujących w owym czasie w Europie.
Warto podkreślić tutaj szerszy kontekst funkcjonowania społeczności ormiańskich na Bliskim Wschodzie. Ormianie kładli podwaliny pod rozwój druku, nowoczesnej edukacji czy kina w regionie37. Dość powszechne zjawisko wysyłania męskich
potomków na studia do Europy inspirowało dwory sułtana i szacha, przeszczepiając
na grunt regionu najnowsze osiągnięcia myśli i techniki. Nie do przecenienia jest
też rola europejskich misjonarzy. Mimo że większość ormiańskiej społeczności na
Bliskim Wschodzie należała do Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego, równie silną
i wpływową grupę stanowili ormiańscy katolicy i protestanci. Działo się tak głównie
z powodu znaczących środków płynących z Europy na rozwój szkół i ściąganie na
miejsce misjonarzy, którzy przeszczepiali wiedzę o nowinkach technicznych. Okazja
ku temu pojawiła się szczególnie po zakończeniu wojny krymskiej, kiedy ograniczenia celne stosowane przez Imperium Osmańskie zostały częściowo zniesione38.
Istotnym czynnikiem wydaje się wreszcie specyfika życia w diasporze, która ułatwiała zainteresowanie innowacjami. Ze stu pięćdziesięciu tysięcy Ormian żyjących
w Konstantynopolu w 1886 r. ponad 43% było wykwalifikowanymi rzemieślnikami lub
pracowało w rodzinnych warsztatach39. Niektóre profesje (na przykład aptekarze czy
chemicy) były całkowicie zdominowane przez Ormian40. Wczesna fotografia, oparta
36 Por. S. Graham-Brown, op. cit., s. 55.
37 Pierwszy druk w języku ormiańskim powstał w Wenecji w 1512 r. Już w drugiej połowie XVI wieku
za sprawą Ormian prasy drukarskie dotarły do Konstantynopola. Por. H. J. Sarkiss, The Armenian
Renaissance, 1500‒1863, „The Journal of Modern History” 1937, No. 4, s. 437.
38 Por. B. El-Hage, op. cit., ss. 24‒25.
39 Por. ibidem, s. 24.
40 Por. D. J. Miller, op. cit., ss. 4‒5; J. Grimes, Armenians and Armenian Photographers in the Ottoman Empire [on-line], https://publicdomainreview.org/collections/armenians-and-armenian-photographers-in-the-ottoman-empire [26.01.2018].
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na skomplikowanych procesach chemicznych i prowizorycznym, trudnym w obsłudze sprzęcie wymagała ciągłej uwagi i kreatywności, a także – co może dziś wydawać się trudne do wyobrażenia – technicznych, ścisłych umysłów. Inną swoistą cechę
społeczności, której głównym zajęciem było rzemiosło, stanowiła jej mobilność. Wykwalifikowani majstrowie migrowali z miasta do miasta w poszukiwaniu klienteli.
Śledząc proces powstawania atelier fotograficznych na Bliskim Wschodzie, można
zaobserwować analogiczną zależność – do upowszechniania fotografii w regionie
były w sposób szczególny predestynowani przedstawiciele społeczności zdolnych do
częstego przemieszczania się pomiędzy ważniejszymi miastami regionu.
Trudno w tak krótkim tekście wymienić wielu mniej znanych fotografów ormiańskiego pochodzenia działających na przełomie XIX i XX wieku, ograniczę się więc
tylko do wspomnienia braci Derounianów z Aleppo i braci Donatosianów z Bagdadu, atelier Garabeda Solakiana w Konyi oraz działalności braci Georges’a i Louisa
Saboungich ( Jurji i Luwis Sabunji) w Bejrucie. Niezwykle interesujące z perspektywy
współczesnego badacza wydają się także analogie pomiędzy ewolucją fotografii w regionie a narodzinami i rozwojem ruchów nacjonalistycznych w dzisiejszym Egipcie,
Turcji i Iranie. Niektórzy badacze posunęli się nawet do stwierdzenia, że w przypadku
Iranu możemy mówić o „wynalezieniu narodu dzięki fotografii”41. Nie sposób jednak
zaprzeczyć, że swoiste elementy tożsamości kultury ormiańskiej na Bliskim Wschodzie, na które składają się zarówno idee i wartości pochodzenia religijnego, sztuka,
praktykowane profesje i mobilny tryb życia, ale także pozycja ekonomiczna w społeczeństwie, były kluczowym czynnikiem determinującym rolę Ormian w przyjęciu
i upowszechnieniu fotografii na Bliskim Wschodzie.

41 C. David, The Arab and Iranian Photo Scene [w:] Paris Photo Catalogue, Paris 2009, s. 33.
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Streszczenie
Cel tekstu stanowi przybliżenie fenomenu długotrwałego wkładu diaspory
ormiańskiej w rozwój fotografii w dawnej Persji i Imperium Osmańskim od czasu jej
pojawienia się w regionie w 1844 r. do drugiej połowy XX w. Wprowadzając koncepcję
„tożsamości widzenia” jako konsekwencji tożsamości społecznej, artykuł przywołuje najbardziej popularne wyjaśnienia niniejszego fenomenu spotykane w literaturze
przedmiotu, w tym szczególne czynniki społeczne i religijne, które związały z tym
nowym medium społeczności Ormian na Bliskim Wschodzie.
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Summary
The Identity of Seeing. The Role of Armenians in the Development of
Photography in The Middle East
The paper explores the phenomenon of the extensive contribution of the Armenian
diaspora in the development of photography in former Persia and Ottoman Empire,
from the time of its introduction in the region in 1844 to the second half of the 20th
century. By applying the concept of the ‘identity of seeing’ as a consequence of social
identity, the article reviews some of the most popular explanations of this phenomenon, including specific social and religious factors that attracted Armenian communities in the Middle East to this new medium.

Katarzyna Pasternak

Zbyt żydowska na Żydówkę.
Oznaki żydowskiej tożsamości na podstawie
Barbed Hula (Kolczaste Koło) Sigalit Landau
Zakład Nowożytnej Kultury Rosyjskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Cel artykułu i hipotezy badawcze
Dzieła izraelskich artystów często poruszają temat tożsamości1. Identyfikowanie się ze
swoim pochodzeniem do niedawna postrzegane było jako kłopotliwe, a przez samych
Żydów2 uważane za „zbyt żydowskie”. Fakt ten może wydawać się niezrozumiały dla
1

2

Świadczy o tym na przykład wystawa w Muzeum Sztuki w Łodzi Polak. Żyd. Artysta. Tożsamość a awangarda z 2009 r. czy publikacje takie jak: Tratwa Meduzy. Sztuka izraelska i potwór tożsamości, Warszawa 2006;
Jewish Identity in Modern Art History, ed. C. M. Soussloff, Berkley–Los Angeles–London 1999. Problem
tożsamości żydowskiego artysty został usytuowany w szerszym kontekście geograficznym i czasowym.
Żydowska tożsamość artysty może wychodzić poza tworzenie religijnych obrazów czy religijne odniesienia. „Etniczna przynależność” może gwarantować w twórczości danego artysty nawiązania do praktyki
religijnej. Bywa, że częściej wychodzi poza tworzenie religijnych obrazów czy religijne odniesienia, jak na
przykad w twórczości Marca Chagalla, Mana Raya, Julesa Pascina czy Marka Rothko. Por. Ł. Biskupski, „Polak, Żyd, Artysta. Tożsamość a awangarda” – wystawa i konferencja w Muzeum Sztuki w Łodzi
[on-line:] http://www.kulturawspolczesna.pl/readpdf/886/%22Polak%2C%20%C5%BByd%2C%20artysta.%20To%C5%BCsamo%C5%9B%C4%87%20a%20awangarda%22%20%E2%80%93%20wystawa%20
i%20konferencja%20w%20Muzeum%20Sztuki%20w%20%C5%81odzi [14.01.2018].
Badacze zajmujący się tematyką żydowską zawsze stają przed dylematem: kto jest Żydem. Podobny
problem spotyka samych Żydów. Czynnik ten odgrywa szczególną rolę w sytuacji, gdy pojawiają
się nowe osoby w społeczności. Podczas analizy kategorii „Żyd” można wziąć pod uwagę zarówno kryteria obiektywne przypisania do grupy, jak i subiektywne identyfikacje. Elementy obiektywne są „przypisane od wewnątrz przez samą zbiorowość, na mocy tradycji i wspólnych korzeni” oraz
„przypisane jednostce od zewnątrz, poprzez stygmatyzujące kwalifikowanie ze strony społecznego
otoczenia, które nie akceptuje „obcych”. Do czynników obiektywnych należy np. fakt urodzenia się
w rodzinie żydowskiej i posiadanie żydowskich przodków; dodatkowym elementem jest uczestnictwo
w kulturze żydowskiej, np. wyznawanie judaizmu, posługiwanie się językiem hebrajskim lub jidysz,
kultywowanie tradycji itd. We współczesnych społeczeństwach pluralistycznych ważna jest świadoma
przynależność do grupy. Jednostka może sama postanowić, czy chce pozostać w danej społeczności,
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przeciętnego odbiorcy, który nie jest w stanie pojąć wstydu związanego z pochodzeniem,
zwłaszcza gdy wychował się w świecie wartości propagowanych przez Unię Europejską: pokoju, wolności wypowiedzi, tolerancji i otwartości na innych, szacuku dla historii
i płynących z niej nauk czy akceptacji dla różnorodności kulturowej3 . Nasza tożsamość
bywa przez nas nieakceptowana, jednakże w kontekście Żydów problem ten wydaje się
znacznie głębszy – kategoria bycia „zbyt żydowskim” wskazuje na charakterystyczną
wrażliwość, która nadal towarzyszy powojennym pokoleniom. Zwyczajny człowiek znajdujący się w bezpiecznym otoczeniu kultury rzadko zastanawia się, jak wyglądałoby jego
życie, gdyby został zmuszony do rezygnacji z własnego „ja” (rozumianego nie tylko jako
wewnętrzne poczucie, ale także jego zewnętrzne przejawy – zwyczaje religijne, obyczaje
świąteczne, język i zachowanie codzienne)4. Jednostka ludzka, która nagle zostanie oderwana od swojej kultury i tradycji, traci swój naturalny grunt. Możemy zatem założyć, że
to właśnie kulturowe zakorzenienie jest fundamentem tożsamości5.
Artystką, która pomoże w rozwinięciu poruszonego powyżej tematu będzie Sigalit
Landau. Na podstawie wybranych prac prześledzona zostanie wymowa jej metamorfozy w kontekście kształtowania się kobiecej żydowskiej tożsamości. Landau przedstawia portret Żydówki, skupiając się na jej cielesności, odtwarza z pamieci historię
kobiet i bacznie przygląda się cyklowi ich życia. Bada „żydowskość” kobiet Izraela i to,
co miało wpływ na ukształtowanie ich charakterów. Problem poszukiwania własnego
„ja”, a szczególnie towarzysząca mu wielość („jestem Żydówką, ale jestem też kobietą,
człowiekiem, osobą”), jest widoczny także w działalności innych izraelskich feministycznych artystek. Podkreślenia wymaga, że feminizm żydowski, w odróżnieniu od
światowego, konstytuuje konflikt między modelami tożsamości: żydowską połączoną
z feminizmem oraz odrębnymi – żydowską i feministyczną. Wiek XX był okresem
wielkich przemian w stosunku do kobiet, a także świadkiem narodzin współczesnego
feminizmu. Zmiany te nie ominęły judaizmu, który określa się jako religię tradycyjną
i patriarchalną, jednak wszystkich modyfikacji w obrębie tego wyznania nie można
wytłumaczyć jedynie wpływem ruchów na rzecz kobiet czy praw obywatelskich6.

3
4
5
6

czy ją opuścić. Może także zwrócić się ku odnalezionym korzeniom. Owe subiektywne czynniki
świadczące o przynależności grupowej wyrażają identyfikację jednostek i ich poczucie uczestnictwa
w tej samej kulturze, świadomość przynależności do świata wspólnych wartości i symboli, a co najważniejsze – poczucie więzi z tą, a nie inną grupą. Por. H. Datner, M. Melchior, Żydzi we współczesnej
Polsce – nieobecności i powroty [w:] Mniejszości narodowe w Polsce, red. Z. Kurcz, Wrocław 1997, s. 64.
Por. R. Anam, System wartości obywatela UE: „pokój” najważniejszy [on-line:] http://www.egospodarka.pl/26107,System-wartosci-obywatela-UE-pokoj-najwazniejszy,1,39,1.html [14.01.2018].
Por. A. Kuchta, „W obcym tłumie, w obcym miejscu” – żydowska tożsamość kulturowa w sytuacji granicznej
na wybranych przykładach literatury faktu, „Maska” 2013, nr 19: Miasto, tożsamość, wspólnota, ss. 108‒121.
Por. ibidem, ss. 108 ‒ 121.
Por. A. Szwed, Kobiety i judaizm. Różne drogi do podmiotowości [w:] Gender. Kobieta w kulturze i społeczeństwie, red. B. Kowalska, K. Zielińska, B. Koschalka, Kraków 2009, s. 21.
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Chociaż połączenie feminizmu i judaizmu może budzić wątpliwości, przykład żydowskich feministek pokazuje, że to, co trudno sobie wyobrazić w teorii, może stać
się realne. Najlepiej świadczą o tym słowa Judith Plaskow:
Nie jestem Żydówką w synagodze, a feministką w świecie. Jestem żydowską feministką i feministyczną Żydówką w każdym momencie mojego życia. […] Jeśli jesteśmy Żydówkami nie pomimo tego, że jesteśmy feministkami, ale jako feministki, to judaizm musi się zmienić7.

Zmiany, o których wspomina Plaskow, w różny sposób przenikały do poszczególnych
nurtów żydowskiego feminizmu, których przejawy obserwujemy w sztuce.
Możemy wnioskować, że w przypadku artystek przynależnych do tego kontekstu
kulturowego kluczowa jest przede wszystkim walka o zachowanie swojej „żydowskości”, przeciw próbom wykluczenia z własnej społeczności i etniczności, będących
źródłem tożsamości. Bez względu na to, która z feministycznych ścieżek zostanie
wybrana, żydowska tożsamość pozostaje ważnym komponentem działań. Wynika
to z religijno-etnicznego punktu widzenia – trudno bowiem wyrzec się bycia Żydem lub Żydówką. Należy jednak zaznaczyć, że zagadnienie „kobieta i judaizm” jest
w swej naturze tak szerokie i niejednoznaczne, że każdy osąd narażony jest na błąd
uogólnienia. Na tej podstawie uznajemy, że odrzucenie stereotypowego, tradycyjnego
obrazu kobiety w judaizmie od razu konstytuuje nową, poddaną interpretacji wizję
Żydówki. Jednocześnie w ten sposób wyklucza się ważne zmiany wizerunku i zachowania. Istnieje pewnego rodzaju relacja, w której to żydowskie kobiety uważają się za
feministki, właśnie dlatego, że są Żydówkami, i odwrotnie – feminizm motywuje je
do deklarowania swojej „żydowskości”8.
Celem artykułu jest zatem zbadanie wybranych prac Landau w kontekście tematów związanych z żydowską kobiecością. Zakładamy, że Landau w swoich pracach
podejmuje temat „żydowskości” kobiet w kontekście feministycznym, a jej sztukę
można odczytywać przez pryzmat kobiecości.

Biografia artystki, poruszane tematy i kontekst historyczny jej prac
Sigalit Landau urodziła się w 1969 roku w Jerozolimie. Trwający konflikt izraelsko-palestyński odbija się w pracach artystki – jej sztuka odnosi się do relacji pomiędzy człowiekiem a wojną i do wpływu wojny na psychikę społeczeństw i jednostek
ludzkich9. Rodzice Landau byli żydowskimi emigrantami. W dzieciństwie mieszkała
7
8
9

J. Plaskow, Standing Again at Sinai. Judaism from a Feminist Perspective, San Francisco 1991, s. xi-xii
[tłum. za A. Szwed, op. cit.].
Por. A. Szwed, op.cit., ss. 19‒22.
Por. Sigalit Landau (biogram artystyki) [on-line:] https://aicf.org/artist/sigalit-landau/ [14.07.2017].
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w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, co spowodowało, że jest osobą wielojęzyczną i wielokulturową. Obecnie mieszka i pracuje w Tel Awiwie10.
Prace Landau stanowią połączenie różnych technik, takich jak rzeźba, instalacja
i performans. W jej twórczości pojawiają stałe tematy, które przeważnie odnoszą się
do sytuacji politycznej i bieżących wydarzeń ze świata, ale zawsze związane są z osobą
artystki. Najczęściej korzysta ona z materiałów takich jak sól, mięso, cukier, elementy
ulegające rozkładowi, figury zbliżone do ludzkiego ciała. Odwołuje się do konsumpcjonizmu, pyta o kwestie granic, próbuje zdefiniować swoją kobiecość.
W pracach Landau ważne jest multikulturowe tło, które narzuca perspektywę tworzenia i wybija się z głębi jej prac. W wyobrażeniach artystki otaczające ją przestrzenie
nie mają granic. Ma to silny związek z historią Izraela i Palestyny – stała się ona osnową
twórczości Landau, tworzącej w swoich pracach światy, które odwzorowują jej niekończącą się pasję i siłę. W ten sposób próbuje pokonać lęki, które odczuwa nie tylko jako
kobieta, ale również jako obywatelka Izraela. Podejmowane przez nią wątki dotyczą
problemów codziennych, uniwersalnych i regionalnych11. Sama artystka twierdzi, że
gender nie jest głównym tematem jej prac, chociaż motyw ten jest szczególnie wyraźny.
Łączy się to bez wątpienia ze skomplikowaną polityką tożsamości, również tej narodowej. Izrael jest państwem, które określa się poprzez wyznanie, chociaż 1/5 jego obywateli stanowią ludzie narodowości arabsko-palestyńskiej oraz tak zwani Żydzi świeccy
(w tym sama Landau)12. Projekty Landau mogą być postrzegane jako badanie procesu
wykluczenia, które konstruuje zarówno indywidualną, jak i zbiorową tożsamość13.
Przedmiotem prac artystki jest ludzkie ciało, bardzo często przybierające skrajne
formy, pokazywane w pozycji bólu, nędzy lub poniżenia, poranione i krwawiące; jest
ono także miejscem politycznym. Badacze interpretują jej spojrzenie na ludzki organizm, wykorzystując perspektywę starożytnych Greków14. Sama Landau definiuje
swoją twórczość jako mediację:
Moja praca to budowanie mostów. (Nie)świadomie poszukuję nowych i ważych materiałów, aby
połączyć przeszłość z przyszłością, zachód ze wschodem, prywatność ze wspólnotą, egzysencję
z głębią, odnalezione przedmioty z epickimi narracjami i mitologią … używając rozproszonych,

10 Por. S. Landau, Sigalit Landau – About [on-linehttps://web.archive.org/web/20141030002625/http://
www.sigalitlandau.com:80/page/about.php [12.07.2017].
11 Por. A. Burg, Artist Sigalit Landau to represent Israel at 2011 Venice Biennale, „Ha’aretz”, 2010 [on-line:]
https://www.haaretz.com/1.5345444 [14.06.2018].
12 Por. R. B. Kook, National Identity in Israel. Being Palestinian in a Jewish State [w:] idem, The Logic of
Democratic Exclusion, Oxford 2002, s. 57.
13 Por. E. Ginton, Dreaming Art, Dreaming Reality, Tel Aviv 2005, s. 153.
14 Por. N. S. Sadeh, The Arena of Thanatos. Psuché, Soma, and Sigalit Landau’s body representations – a comparative study, „Journal of Aesthetics & Culture” 2015, No. 7, s. 2.
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złamanych słów, aby zdefiniować bric-a-brac i zamienić to w miękką stertę nowych marzeń-pąków, by działać dalej w niepewnym horyzoncie.

Artystka interesuje się peryferyjnymi, granicznymi przestrzeniami, które gromadzą
wokół siebie „tymczasowe” struktury – miejsca zamieszkania uchodźców czy migrantów. Z tego powodu wychodzi poza obszar tradycyjnej galerii, szukając obszarów do
działania na wschodzie Jerozolimy15.

Żydowska tożsamość a kobiecość
Problematyka poruszana w pracach Sigalit Landau nie pozwala nam jasno stwierdzić,
do jakiej grupy społecznej odnoszą się jej prace. Niezaprzeczalnie twórczości tej możemy przypisać uniwersalny charakter, ale z głębi każdego dzieła wyizolować można
trzy elementy: Izrael, żydowskość i kobiecość.
Emmanuel Levinas twierdzi, że to, kim lub czym jesteśmy, definiuje się samo
przez siebie, a zatem istnienie czegoś wyprzedza jakąkolwiek próbę klasyfikacji. Zanim więc porówna się Żyda do kogokolwiek bądź czegokolwiek, jest on samym sobą.
Jest tak zanurzony w judaizmie, jak każdy z nas jest zanurzony sam w sobie16. Koncepcja Levinasa uobecnia się w twórczości Landau, ponieważ postaci pojawiające się
w jej pracach nie są definiowane przez przynależność religijną.
Ważnym aspektem w działalności artystycznej Landau jest problematyzowanie
kobiecej roli w judaizmie – podobnie jak w przypadku mężczyzn opiera się ona na powinności założenia rodziny. W Talmudzie zapisano, że jest to pierwsze przykazanie,
które Bóg podarował człowiekowi. Mężczyzna, który nie posiada żony, w świetle Prawa nie jest człowiekiem pełnowartościowym. Levinas dodaje, że związek małżeński
może być triumfem nad złem wpisanym w człowieczeństwo. W ten sposób człowiek
stara się powrócić do mitycznej jedności. Kobieta jest postrzegana jako uosobienie
łagodności i ciepła ogniska domowego, stanowi siłe zapewniającą stabilizację poprzez swoją immanencję wobec transcendentnej męskości17. Rolą kobiety jest dawanie
schronienia, oświecanie oślepionego, przywracanie pionowej postawy oraz przezwyciężanie ostatecznej alienacji zrodzonej z samej męskości logosu18. Judaizm jednak
nie pozwala na gloryfikację kobiet, inicjatywa zawsze stoi po stronie mężczyzny.
15 Ch. LaBelle, Sigalit Landau. Thread Waxing Space, New York, „Frieze Magazine” 2011, Iss. 62.
16 Por. E. Levinas, Dowody tożsamości [w:] idem, Trudna wolność. Eseje o judaizmie, tłum. A. Kuryś,
Gdynia 1991, s. 53.
17 Z takim poglądem możemy spotkać się nie tylko w judaizmie. Przyporządkowywanie określonych ról
społecznych, innych kobietom i mężczyznom, wpisane jest we wszystkie systemy patriarchalne. Por.
B. Truchlińska, Filozoficzno-kulturowe aspekty problemu męskości [w:] Męskość w kulturze współczesnej,
red. M. Janik, Lublin 2008.
18 Por. E. Levinas, op.cit., s. 35.
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Rabiniczne koncepcje judaizmu utrwalają system patriarchalny, który został ustanowiony w Biblii. W jego obrębie kobieta ma być istotą podległą mężczyźnie, w sferze rodzinnej, społecznej i religijnej (w tym przypadku chodziło tu o odsunięcie ich
z powodu tabu dotyczącego menstruacji i obowiązku rytualnej czystości kapłana)19.
Levinas zaznacza, że kobiecość w judaizmie nigdy nie przyjęła boskiego kształtu. Kobieta otwierała przede wszystkim wymiar intymności20. Nigdy jednak nie jawi się
jednoznacznie pozytywnie, a moralność i dobroć są przypisane mężczyźnie. Należy
pamiętać o tym, że chociaż kobieta nie została stworzona do odprawiania religijnych
obrzędów i sprawowania funkcji publicznych, w swoim domu jest władczynią. Mimo
to dzieci nie są przypisane jej samej, a izraelskiemu narodowi21.
Wychowana w judaistycznej kulturze artystka, posługując się w swoich pracach
manifestem ciała, inspiruje się dwoma źródłami: zbiorową traumą po Holokauście
oraz krytyką polityki okupacyjnej w jej ojczyźnie22. O ile większość prac Landau posługuje się ciałem, które za wszelką cenę ma być uniwersalne, jak w przypadku cyklu
The Country23, o tyle w serii Projects 8724 nawiązanie do kobiecości jest bezpośrednie,
a treść odnosi widza do historii i kultury Izraela.

Czy judaizm można pogodzić się z feminizmem?
Judaizm jest wyznaniem kładącym duży nacisk na tradycję, dlatego pewne struktury
czy wyobrażenia wewnątrz religii nie ewoluowały. Zmieniający się świat spowodował,
że religia ta przeszła znaczną rewolucję w swoim stosunku do kobiet. To, co pozostaje
prawdziwe względem okresu talmudycznego, obecnie może posiadać zupełnie inną
interpretację. Ważne jest również wewnętrzne zróżnicowanie judaizmu25 – nie jest on
religią-monolitem, a jego specyfika sprawia, że trudno wyznaczyć jednego reprezentanta żydowskiego świata.
Przełomowe lata sześćdziesiąte XX wieku zapoczątkowały zmiany w stosunku
do kobiet również w judaizmie. Całokształt reform oparto na długo zachodzących
19 Por. A. Cohen, Małżeństwo i rozwód [w:] idem, Talmud. Syntetyczny wykład na temat Talmudu i nauk
rabinów dotyczących religii, etyki i prawodawstwa, tłum. R. Gromacka, Warszawa 1995, ss. 174‒179.
20 Por. E. Levinas, op.cit., s. 39.
21 Por. A. Jeżyk, Męskość pod znakiem zapytania? Erotyczne strategie konstruowania żydowskiej tożsamości w Sztukmistrzu z Lublina Issaca [sic!] Bashevisa Singera i Kompleksie Portnoya Philipa Rotha,
„Polisemia” 2010, nr 1 [on-line:] http://www.polisemia.com.pl/numery-czasopisma/numer-1-2010-1/
http-www-polisemia-com-pl-numer-4-2010-4-mieso-w-bibliotece-czyli-zycie-i-literatura-w-retardacji-agnieszki-kuciak [12.07.2016].
22 Por. N. S. Sadeh, op. cit., s. 1.
23 Por. S. Landau, The Country, 2002 [on-line:] https://www.sigalitlandau.com/the-country [14.01.2018].
24 Por. eadem, Projects 87, 2008 [on-line:] https://www.sigalitlandau.com/projects-87 [14.01.2018].
25 Por. A. Szwed, op. cit., s. 19.
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procesach, które w przypadku żydowskich kobiet były widoczne już w XIX wieku26.
Chociaż samo połączenie pojęć „feminizm” i „judaizm” wydaje się kontrowersyjne, to
żydowski feminizm nie jest oksymoronem. Walka o podmiotowość kobiet w judaizmie nieustannie toczy się na różnych frontach – starania żydowskich kobiet o ich
prawa mają charakter nie tylko religijny, ale i polityczny27. To dzięki działaniom żydowskiej społeczności kobiet ich aktywność w świecie społecznym i religijnym stała
się normą i odzyskały one podmiotowość w ramach systemu religijnego28.

Zbyt żydowska na Żydówkę – klucz do odczytania prac
Sigalit Landau
Kluczem do odczytania prac Landau może być teoria Julii Kristevej, która zajmowała
się skrajnością ciała i przestrzeni. Skrajność, znajdując się poza zakresem możliwości, tolerancji, pomyślenia, jest również dwuznaczna29. Teoria Kristevej odnosi się do
procesu separacji pomiędzy przedmiotem a elementami, które człowiek musi wykluczyć w celu tworzenia i utrzymania obiektywności. Tymi obiektami są zwykle odpady
cielesne, takie jak wymiociny, pot, mocz lub kał, które z jednej strony stanowią część
człowieka, a z drugiej są nieakceptowane, z czego bierze się ich skrajność. Korpus
działa zatem jako przestrzeń, która pomaga odwzorować model wewnątrz – zewnątrz
podmiotowości30. Odróżnia je od siebie kategoria „inności”. Tym samym generuje
psychiczną granicę realizowaną w obrębie ciała. Mimo że zachowanie tej granicy jest
niezbędne do utrzymania spójnego poczucia własnej tożsamości, wykluczone elementy nadal nie mogą być całkowicie wyeliminowane. Pozostają one jednak na marginesie życia, ponieważ zagrażają pozornej jednolitości przedmiotu31.
Obrzydzenie jest tym rodzajem emocji, która nie ulega pozytywnej konwersji
estetycznej. Już Immanuel Kant wspominał o tym, że jedynym rodzajem brzydoty,
który nie może być pokazany jako zgodny z naturą bez naruszenia wszelkich estetycznych upodobań, także artystycznego piękna, jest brzydota, która wznieca odrazę32.
Współczesna sztuka wykorzystała popularność wzbudzania obrzydzenia w stosunku
26 Por. ibidem, s. 21.
27 Por. R. G. Monson, The Impact of the Jewish Women’s Movement on the American Synagogue 1972-1985
[w:] Daughters of the King. Women and the Synagogue, ed. S. Grossman, R. Haut, Philadelphia – New
York – Jerusalem 1992, s. 228.
28 Por. A. Szwed, op. cit., ss. 19‒34.
29 Por. J. Kristeva, Powers of Horror. An Essay on Abjection, New York 1982, s.1.
30 Dzięki ciału możemy stworzyć podmiot, kótry jest dostępny szerszej publiczności, wewnętrzna podmiotowość zaś jest już ograniczona. Te dwie sfery odróżnia od siebie inność.
31 Por. J. Johnstone, Talking Dirty in the Museum. Sigalit Landau and the Politics od Abjection [on-line:]
https://www.academia.edu/3575504/Sigalit_Landau_and_the_Politics_of_Abjection [12.07.2018].
32 Por. C. Korsmeyer, Gender w estetyce, tłum. A. Nacher, Kraków 2008, s. 175.
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do ciała. Obrzydzenie to emocja rozgrywająca się na poziomie trzewi; zwykle związane jest z reakcjami fizjologicznymi – coś, co nas może obrzydzić, jest wychwytywane przez węch i smak, ale odnosi się również do innych zmysłów. Obrzydzać
może zapach, smak, dotyk, a nawet dźwięk. Wstręt dotyczy sztuki, która traktuje
ciało z pewną przesadą, poddaje je analizie i zniekształceniu. Przedmiotem zainteresowania artystycznego jest ciało żyjące – ubrudzone, podatne na choroby, zniekształcenia, starzejące się, umierające i gnijące. Tak dochodzi do odwrócenia znaczeń: to
nieatrakcyjne ciało staje się czymś pięknym. To, co znane jest jako obrzydliwe, zostaje
przekształcone w zmysłowo pociągające tabu33.
Wykorzystanie przez feministki kategorii obrzydliwości jawi się jako zjawisko
niezwykle interesujące, szczególnie gdy przedmiotem pracy jest kobiece ciało. Posługiwanie się tym zabiegiem wymaga od artysty delikatności, a także gotowości na
ryzyko bycia niezrozumianym. Artystki wybierają ciała oszpecone lub niewpisujące
się w obowiązujące kanony. Często podróżują w głąb ludzkiego organizmu, pokazując
go w sposób dosłowny. Trzewia są zawieszone pomiędzy ordynarnością, wulgarnością
a tajemniczością i nieodkryciem. Jest to niemal gra z mitami o naturze i kulturze,
o grozie i wzniosłości, śmierci i życiu. W kobiecym ciele zawiera się wyjątkowa symbolika – młode i zdrowe jest symbolem ludzkiego piękna i życia, z kolei starzejące się
przywodzi na myśl śmierć i nieuniknione koleje losu nałożone przez śmiertelność.
Taką oscylację nazwa Kristeva oscylacją „wiru wezwania i wstrętu”; to obrzydzenie do
ludzkiego ciała stanowi siłę otwierającą analizę odrazy34.
Stworzona przez Kristevą kategoria „wy-miotu” jest wieloaspektowa. Wstręt okazuje się warunkiem formowania tożsamości podmiotowej, jest procesem koniecznym
dla zaistnienia „ja”. Idą za tym również straty – człowiek, zyskując status podmiotu,
zostaje na zawsze oddzielony od matczynej obfitości, utrzymującej nas od samego
początku przy życiu. W jednostce na zawsze pozostaje chęć (świadoma czy nieświadoma) ponownego połączenia się z tą jednością35. Taki akt wymagałby jednak wyrzeknięcia się własnej tożsamości. Mimo to idea ponownego pogrążenia się w matczynej
obfitości wydaje się kusząca, bez względu na to, czy moglibyśmy stracić naszą tożsamość (o tym pisał już Sigmund Freud, nazywając zjawisko „pragnieniem śmierci”)36.

33
34
35
36

Por. ibidem, ss. 174‒175.
Por. ibidem, ss. 176‒178.
J. Kristeva, Potęga obrzydzenia. Esej o wstręcie, Kraków 2007, s. 8.
Por. ibidem., s. 36.
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Poza genderem – Barbed Hula i nikczemne ciało
Barbed Hula (Kolczaste koło) jest jedną z najsłynniejszych międzynarodowych prac
Landau37. Wideo porusza problem koneksji geopolitycznych oraz odnosi się do zagadnienia cielesności. Film został nagrany na jednej z plaż Tel Awiwu. Jako główny obraz
jawi nam się naga kobieta (jest to sama artystka – Sigalit Landau). Widoczne jest
jedynie jej ciało od szyi w dół. Artystka obraca wykonanym z drutu kolczastego hula-hoop wokół swojej nagiej talii. Akompaniamentem jest dźwięk oceanu i odbijających
się fal. Trwający około minutę film przedstawia jedynie sam akt kręcenia hula-hoop.
Ruch bioder artystki jest hipnotyzujący i stoi w opozycji do aktu kaleczenia jej ciała.
Widza porywa rytm, nieograniczony i nieskończony, podkreślający proces, przez który
Landau oddziela się niejako od swojej cielesności, a swoje ciało traktuje jako miejsce
konfliktu (ale także miejsce performansu, znieczulone na to, co dzieje się dookoła).
Nawiązanie do założeń feministycznych zostało w analizowanej pracy ujęte
w uproszczeniu. Pokazując gołe ciało, Landau wskazuje w prosty sposób na swoją biologiczną płeć i seksualność. Kobiecość jest poddawana sile krzywdzącego ją hula-hoop,
które interpretować można jako całość wpływów
społecznych na żeńskie
ciało i oczekiwań stawianych kobietom. Jednak to
podstawowe rozumienie
pozwala na zinterpretowanie hula-hoop w sposób głębszy, uwzględniający
wieloaspektowość
problemów poruszanych
w pracy. Analizując dzieło
Landau w kontekście teorii stworzonej przez Kristevą, możemy zobaczyć,
że ciało artystki zostało
specjalnie wystawione na
próbę, jest nieatrakcyjne,
skazane na ból, jaki zadaIl. 1. Sigalit Landau, Barbed Hula (Kolczaste koło), wideo, 2010.
37 Świadczą o tym liczne wystawy, na których pojawiła się praca, np. w Pompidou Centre, Paryż (2010),
w Museum of Modern Art, Nowy York (2008), w KW Institute of Contemporary Art, Berlin (20062007), w Muzeum Narodowym – Królikarni, Warszawa (2006) i wielu innych.
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je mu kolczaste hula-hoop. Powoli
zaczynają być widoczne rany a skóra jest postrzępiona przez kolce.
Gołe ciało kobiety odzwierciedla
jej seksualną naturę. Szczególną rolę
ogrywają jej biodra, jednoznacznie
kojarzące się z macierzyństwem.
Niemniej ciało kobiety porusza się
w erotyczny sposób, a kręcące się
wokół jej osi hula-hoop podkreśla
jej kokieteryjny charakter. Jedynie
materiał, z którego zostało wykoIl. 2. Sigalit Landau, Barbed Hula (Kolczaste koło), wideo,
2010.
nane narzędzie, odbiera ruchom
artystki zmysłowość, zadając jej ból.
Odbiorcy może się wydawać, że zadane przez hula-hoop rany mają charakter masochistyczny. Wydaje się, że kobieta mogłaby po prostu przestać obracać kołem. Jednak
miękkość ruchów i spokojność aktu podkreślają jego przewrotność. Nie wiemy, czy ten
taniec ma wyeliminować ból, znieczulić organizm przez powtarzające się ruchy. Jeżeli
jednak spojrzymy na hula-hoop przez geopolityczną soczewkę, odpowiedź na to pytanie
wydaje się być zgoła łatwiejsza.
Założone w 1948 roku państwo Izrael znalazło się na arenie konfliktu politycznego
i religijnego w rejonie Zachodniego Brzegu. Lata przemocy i wrogości między dwoma
stronami doprowadziły do poważnych konsekwencji. Kolczaste hula-hoop Landau zaistniało właśnie w tym nieoczywistym kontekście geopolitycznym. Zgodnie z oświadczeniem artystki plaża, na której kręcone było wideo, jest jedynym spokojnym i naturalnym miejscem, bezpieczną granicą Izraela. W ten sposób Landau pokazuje boleść
i niepokój związany z resztą granic, a każdyatak wymierzony w izraelski naród zadaje
ból na jej nagiemu ciału, które jest zagrożone wizją kolejnej wojny. Jednak granice te
nie odnoszą się wyłącznie do ciała, ale także do tożsamości. Przechodząc przez nie,
pozbywając się pewnych ograniczeń, kobieta zmuszona byłaby zrezygnować nie tylko
ze swojej kobiecości, ale i z bycia zarówno Żydówką, jak i Izraelką.
Nie bez powodu artystka do stworzenia hula-hoop użyła medium, z którego
zwykle buduje się płoty graniczne. Drut kolczasty wbija się w jej ciało, tworzy mur,
którego nikt nie będzie mógł przekroczyć. Bezwzględna przemoc, połączona z performansem, jest komentarzem na temat tego, jak polityka i geografia mogą brutalnie
kształtować i wpłynąć na poczucie wzajemnego zrozumienia, a także na formowanie
się tożsamości każdego z nas. Co więcej, znaczenie kolczastego hula-hoop, odnoszącego się do płotu, zawiera w sobie także aspekt religijny. Cierniste koło przypomina
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również o koronie cierniowej, atrybucie związanym z męką Chrystusa, co stanowi
ponowne odwołanie do cierpienia. Religijna symbolika pozwala Landau odnieść się
nie tylko do głębokiej duchowości, ale także do problemów łączących Izrael i cały
Bliski Wschód. Niemniej jednak dla Landau życie w tym społeczeństwie jest synonimem noszeniem korony cierniowej, rozbicia etnicznego i religijnego, problemów
z identyfikacją państwową, geopolitycznej walki sił.

Próba podsumowania i wnioski
Prace Landau są jednymi z najbardziej wyróżniających się w świecie sztuki. Można
je intepretować na kilku poziomach, jednak najbardziej popularnymi ścieżkami odczytu są podejmowane w tych dziełach kwestie genderowe oraz historia izraelskiego
narodu. Celem niniejszego artykułu było odczytanie na podstawie pracy wideo, w jaki
sposób artystka definiuje i rozumie tożsamość, wykorzystując jako medium ludzkie
ciało oraz wplątując w wątki opowiadanych przez nią historii tragiczne losy narodu
żydowskiego. Mamy świadomość, że w przypadku prac Landau nic nie jest powiedziane wprost, każdej wskazówki pomagającej w odczytaniu pracy odbiorca musi doszukiwać się przede wszystkim w kontekście.
Kolczaste koło pozwoliło w najbardziej klarowny sposób odnieść się do kwestii podnoszonej przez Kristevą, a więc do obrzydzenia ludzkiego ciała tak, by wyeksponować jego piękno oraz niesioną przez nie historię. Zainteresowanie analizą ciała i rolą,
jaką odgrywa ono w doświadczaniu, emocjach i podmiotowości stanowi bazę do odczytania prac Landau. Odniesienie do wstrętu to połączenie transcendencji tego, co
wzniosłe, z estetycznym zastosowaniem na przykład wstrętu. W sztuce feministycznej
spotykamy się ze zjawiskiem „pisania z wnętrza ciała”. To, co ma dotrzeć do odbiorcy,
wydobywa się z głębi, która może być interpretowana jako coś, co wypełnia ciało, czyli dusza lub – nieakceptowane przez ogólnie przyjęte kanony estetyczne – trzewia38.
Chodzi o nieustanne dążenie do artykulacji podmiotowości, która zawsze stanowi pewien kompromis i jest częściowo formowana przez historię i społeczeństwo.
Cielesność człowieka jest dwuznaczna – z jednaj strony pociąga nas piękno ciała,
z drugiej zdajemy sobie sprawę (chociaż staramy się to najczęściej wyprzeć) z jego
brzydoty. Nieatrakcyjne ciało kojarzone jest z jego fizjologicznymi potrzebami. Cielesność przeważnie symbolizuje ograniczenia, jakie zostały nałożone na ludzkie życie – przypomina nam o tym, że jesteśmy śmiertelni39. Jednak to właśnie kobiece
ciało kojarzy się zwykle z naturą oraz materią. W ostatnim czasie wyjątkowo popularna stała się pochwała ciała– zwłaszcza jego seksualności czy fizyczności, nie tylko
38 Por. C. Korsmeyer, op. cit., s. 185.
39 Por. ibidem., s. 106.
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w kontekście piękna. Ciało stało się przedmiotem kojarzonym z przyjemnością rozumianą jako doświadczenie zmysłowe.
Landau używa ciała jako narzędzia, które pozornie doświadcza przyjemności
zmysłowej. Sama – również pozornie – obdarowuje widza przyjemnością estetyczną,
interesuje się tym, co peryferyjne i znajdujące się na granicy, przedstawia portret Żydówki na podstawie obserwacji jej cielesności, odtwarzania z pamięci historii kobiet
i pokazuje, że ich ciało może być nieperfekcyjne, splamione krwią, pokaleczone.
Poszukiwaniom „ja” zawsze towarzyszy dualizm, szczególnie widoczny w działalności izraelskich artystek – będących kobietami, ale także Żydówkami. Dlatego
w świecie żydowskich kobiet spotykamy się z feminizmem szczególnego rodzaju:
konstytuującym konflikt między immamentnymi modelami tożsamości – żydowską
i feministyczną. W sztuce Landau znajdziemy odrzucenie stereotypowego (tradycyjnego?) obrazu kobiety w judaizmie. Artystka konstruuje nową, zreinterpretowaną wizję Żydówki. Przedstawiony przez nią w Barbed Hula (Kolczastym hula-hoop) obraz
ukazuje cielesność nagiej kobiety, sygnalizując także, jak brzydkie może stać się jej
ciało, gdy ktoś próbuje wpłynąć na naturalny bieg jego wewnętrznych granic. W ten
sposób artystyczny feminizm Landau motywuje do deklarowania swojej „żydowskości” i kobiecości.
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Streszczenie
Celem artykułu jest analiza pracy Sigalit Landau w kontekście kształtowania się tożsamości i świadomości kobiet wychowanych w tradycji judaistycznej (jako przykładu
żydowskiej sztuki feministycznej). Na podstawie wideo-artu Landau prześledzone
zostało, jak łączą się ze sobą kategorie ciała, żydowskości, kobiecości oraz feminizmu,
i czy możliwe jest wyrzeczenie się swojej „żydowskości”. Pomocną przy analizie postawionego problemu stała się teoria Julii Kristevy, która traktuje obrzydzenie jako
formę odbioru estetycznego. To, w jaki sposób wyniosłość i wstręt mogą się łączyć,
staje się kluczem do zrozumienia bólu, jaki obserwujemy w wideo Landau. Chodzi tu
o poszukiwanie własnego „ja”, a szczególnie towarzyszący mu dualizm bycia Żydówką i kobietą. Wydaje się, że tak zwany „żydowski feminizm” pragnie przede wszystkim pogodzić ze sobą wiele modeli tożsamości.
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Summary
Too Jewish to be Jewish. Signs of Jewish Identity Based on Barbed Hula by
Sigalit Landau
Article Too Jewish to be Jewish. Signs of Jewish identity based on Barbed Hula by Sigalit
Landau is an attempt to discuss Jewish feminist art. The aim of the work is to analyze
the work of Sigalit Landau in the context of shaping the identity and awareness of
women raised in the Judaic tradition. On the basis of the video-art of Sigalit Landau,
it was traced in the paper how the categories like body, Jewishness, femininity and
feminism combine and whether it is possible to renounce their “Jewishness”. The
theory of Julia Kristeva, which treats disgust as a form of aesthetic reception, became
helpful in analyzing the posed problem. The way haughtiness and disgust can connect becomes the key to understanding the pain we are seeing in Landau’s video. It
is about seeking my own “self ” and it focuses on the accompanying dualism of being
a Jew and a woman. It seems that the so-called “Jewish feminism” wants above all to
reconcile a lot of identity models, including Jewish and feminist.

Agnieszka Kiejziewicz

Tożsamość sztucznego człowieka.
O zetknięciu z mechanicznym Innym
w kontekście sztuki robotycznej
Uniwersytet Jagielloński

Wstęp
Pod pojęciem robotic art, tłumaczonym na język polski jako „sztuka robotyczna”1,
kryją się różnorodne sposoby wykorzystania najnowszych osiągnięć technologii jako
elementów instalacji audiowizualnych, rzeźb oraz scenografii w działaniach performatywnych2. Przywołana gałąź sztuki, oscylująca wokół problematyki pojawiania się
sztucznej inteligencji oraz sztucznego ciała w społeczeństwie, stała się domeną artystów-wizjonerów, obierających za cel swoich działań tematykę zderzenia percepcji
odbiorcy z obcością maszyny imitującej ludzkie zachowania lub kopiującej wygląd
człowieka. W założeniach sztuki robotycznej postrzeganie osiągnięć technologicznych przez pryzmat estetyki ma na celu nie tylko podkreślenie dynamicznego rozwoju ludzkości, ale również skonfrontowanie odbiorcy z mechanicznym Innym, którego
pojawienie się w przestrzeni wystawienniczej rodzi szereg pytań o tożsamość – zarówno Innego, jak i widza. Problemem staje się w tym przypadku określenie statusu
robotycznego Obcego w kontekście postrzegania go jako równoprawnego ciału biologicznemu. Odbiorca sztuki robotycznej zostaje zmuszony do poszukiwania odpowiedzi na pytanie o cechy definiujące tożsamość człowieka, a następnie poddania refleksji prawdopodobieństwa uzyskania podobnego statusu przez sztuczny twór, który
1

2

Tłumaczenie terminu zostało wprowadzone na grunt polski przez Ryszarda Kluszczyńskiego, który
opisując dokonania Stelarca czy instalacje Billa Vorna dokonał podziału na sztukę robotyczną i bio-robotyczną. Por. Kluszczyński R., Sztuka i kultura robotów. Bill Vorn i jego „Histeryczne maszyny”, red.
R. Kluszczyński, Gdańsk 2014.
Por. Ch. Kroos, The Art in the Machine [w:] Robots and Art. Exploring an Unlikely Symbiosis, ed. D. Herath, Ch. Kroos, Stelarc, Perth 2016, s. 19.
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posiada podobne właściwości (na przykład umiejętność komunikacji, imitowania
uczuć czy zdolność do wykreowania dzieła sztuki).
Warto zauważyć, że z jednej strony robotic art można odczytywać jako afirmację
postępu, adaptację nowych możliwości technologicznych na gruncie artystycznym
oraz próbę przekroczenia granic cielesności poprzez zespolenie z maszyną – co zostało
już wielokrotnie poddane refleksji na gruncie filmowym3. Z drugiej strony, odbiorcy
oraz sami artyści przyznają, że sztuczne ciało wzbudza niechęć, strach oraz obawę
przed konfrontacją z Innym. Cel sztuki robotycznej stanowi więc wykorzystanie ambiwalentnego stosunku widza do zmechanizowanego ciała, aby zadać pytania o granice
i definicje człowieczeństwa. Analiza wybranych osiągnięć artystów nurtu oraz odbioru
ich dzieł, proponowana w niniejszym artykule, pozwoli zbadać niejednoznaczny charakter robotic art oraz spojrzeć na problematykę tożsamości przez pryzmat spotkania
z mechanicznym Innym. Jako przykłady ilustrujące rozważania nad sztuką robotyczną posłużą dokonania trzech artystów: Billa Vorna, Chico MacMurtrie oraz Orizy
Hiraty. Warto wspomnieć także o Stelarcu4, którego szeroko komentowane działania
performatywne oraz interaktywne instalacje na stałe wpisały się w kanon robotic art.
Jednakże, z uwagi na popularność australijskiego eksperymentatora, a co za tym idzie:
dużą ilość opracowań mu poświęconych, dokonania autora Trzeciej ręki (1976‒1981)5
w niniejszym artykule posłużą jako tło dla prezentacji mniej znanych twórców.

Sztuka robotyczna: charakterystyka, idee i rozwój
Próbując zdefiniować robotic art można wyjść od stwierdzenia, że jest to przełożenie
rozwiązań technologicznych na język sztuki. Postrzeganym w ten sposób wytworom mechanicznym zostaje nadane nowe znaczenie, a obiekt wpisujący się w ramy
zjawiska, mimo że pierwotnie analizowany pod kątem użyteczności, ostatecznie jest
rozpatrywany także w kontekście wizualnym. Istotnym elementem wyróżniającym
sztukę robotyczną jest interaktywność dzieła, rozumiana jako zaprogramowana responsywność na bodźce wysyłane w kierunku obiektu przez artystę lub uczestnika
pokazu. Sam ruch robota świadczy o spełnianiu przez niego określonej funkcji (zadania), przez co można powiedzieć, że robotic art ma w swoich pierwotnych założeniach
wiele wspólnego ze sztuką kinetyczną. Postulaty tej ostatniej zostają jednak dopełnione przez dodatkowy czynnik, jakim jest proces oczekiwania dzieła na komendę.
3

4
5

Przykładem może być tutaj kino z gatunku cyberpunk, mające w swoich założeniach poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o granice człowieczeństwa. W tym kontekście warto przywołać takie tytuły, jak japoński Ghost in the Shell (Kōkaku kidōtai, 1995, reż. Mamoru Oshii) oraz jego zachodni remake z 2017 roku
pod tym samym tytułem, a także kultowego Łowcę androidów (Blade Runner, 1982, reż. Ridley Scott).
Por. Stelarc. The Monograph, ed. M. Smith, London 2007.
Por. Trzecia Ręka (Third Hand, 1976‒1981), Stelarc [działanie performatywne, obiekt].
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Jak zauważa w swoim artykule Eduardo Kac, każdy z artystów, którego działania
wpisują się w charakterystykę nurtu, na swój sposób postrzega i wykorzystuje pojęcia
robota, robotyki oraz mechanizacji, świadomie odwołując się do tradycji wybranego kręgu kulturowego lub próbując przełamać ramy przyjętych definicji6. Wspólnym
elementem łączącym dzieła robotic art jest natomiast wykorzystanie przez twórców
różnych mediów, kontekstów oraz form w obrębie jednej pracy7. Jak pisze Kac, połączenie pozornie nieprzystających do siebie środków wyrazu potęguje napięcie powstające pomiędzy odbiorcą a obiektem, które wynika z transgresyjnej tematyki dzieł.
Odwiedzający przestrzeń wystawową zostaje zmuszony do rozważenia możliwości
postrzegania sztucznego ciała jako równoprawnego ciału biologicznemu, a także
prawdopodobieństwa udziału mechanicznej jednostki w społeczeństwie przyszłości8.
Koncepcja maszyny jako dzieła sztuki nie jest pomysłem nowym. Już w XVIII wieku powstał eksponat uważany dzisiaj za pierwszego zaprogramowanego robota, którego funkcją było zabawianie widza. Musical Lady, znajdująca się w zbiorach Muzeum
Sztuki i Historii Neuchâtel w Szwajcarii, po włączeniu wygrywa na klawesynie krótkie
melodie. Natomiast w XIX wieku produkowane masowo mechaniczne figurki były
już powszechnie dostępne9. Niektórzy badacze w poszukiwaniu korzeni sztuki robotycznej sięgają aż do czasów chińskiej dynastii Han, kiedy to tworzono miniaturowe
mechaniczne orkiestry i latające zabawki10. Jednakże, traktując wspomniane dokonania
jako prekursorskie dla nurtu, warto podkreślić, że właściwa sztuka robotyczna pojawiła
się dopiero w latach sześćdziesiątych XX wieku. Od tamtego czasu robotic art rozwijała
się w trzech kierunkach. Strategie twórców można podzielić na: skupienie na konstruowaniu mechanicznych instalacji, łączenie robotyki z materią biologiczną (na przykład
wykorzystując ciało autora jako nośnik dla mechanicznej protezy, jak w przypadku
Trzeciej ręki Stelarca) czy odwoływanie się do projekcji człowieka rzutowanej na ekran
umieszczony w robocie (telerobot). W wielu przypadkach przywołane strategie przenikały się, nie stanowiąc żadnych ograniczeń dla wyobraźni artystów, a raczej będąc
ramami definicyjnymi wyznaczonymi przez badania akademickie11.
Wśród instalacji, które dały początek sztuce robotycznej i wyznaczyły dalszy kierunek rozwoju nurtu, warto wspomnieć o kinetycznych rzeźbach Robot K-456 (1964)
6

Por. E. Kac, Foundation and Development of Robotic Art, „Art Journal” 1997, No. 3, s. 60. Autor przywołuje tutaj całą gamę wyobrażeń sztucznego ciała funkcjonującą w kulturze, od mitu o Galatei ożywionej przez Afrodytę, przez żydowską legendę o Golemie czy wyobrażenia Isaaca Asimova, aż do
wizerunków androidów i robotów w Kinie Nowej Przygody.
7 Por. ibidem.
8 Por. ibidem.
9 Por. E. Stephens, T. Heffernan, We Have Always Been Robots. The History of Robots and Art [w:] Robots
and Art. Exploring an Unlikely Symbiosis, ed. D. Herath, Ch. Kroos, Stelarc, Perth 2016, s. 29.
10 Por. J. Needham, Science and Civilisation in China, Vol. 2, Cambridge 1956, ss. 53–54.
11 Por. E. Kac, op. cit., ss. 60–61.
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autorstwa Nam June Paika oraz Shuyi Abe, Squat (1966) Toma Shannona i The Senster
(1969‒1970) Edwarda Ihnatowicza12. W latach siedemdziesiątych uwagę miłośników
nurtu zwróciła instalacja Normana White’a Ménage (1974), bazująca na wykorzystaniu robotów skanujących przestrzeń wokół siebie za pomocą światła. Później autor
stworzył także interaktywnego robota, nazwanego The Helpless Robot (1985), który
prosił widzów o pomoc w poruszaniu się13 – podejmując tym samym dyskurs na temat
„niepełnosprawności” wśród mechanicznych ciał. Natomiast postacią, która w latach
osiemdziesiątych połączyła wszystkie trzy wymienione wcześniej strategie i stała się
gwiazdą świata sztuki robotycznej jest wspomniany wcześniej Stelarc14. Skupiając
swoje wysiłki artystyczne na rozszerzaniu percepcji ciała, Australijczyk do dnia dzisiejszego przedstawił takie projekty, jak Muscle Machine (2003) – maszynę kroczącą,
w której wnętrzu artysta mógł poruszać się po przestrzeni wystawy15, czy Ear on Arm
(2008)16 – sztuczne, wychwytujące dźwięki z otoczenia ucho, które zostało wszczepione w przedramię artysty. Wśród jego instalacji łączących mechanikę z telerobotyką
warto wyróżnić także projekt Walking Head Robot (2001‒2006)17. Ten poruszający się
na pajęczych, mechanicznych nogach monitor, wyświetlający projekcję twarzy mężczyzny, wyposażony został w czujniki ruchu, pozwalające mu na rozpoczęcie przemieszczania się w momencie wyczucia obecności widza. Z kolei niepokój związany
z ożywionym martwym (biologicznym) ciałem, znany z historii o Frankensteinie, został przeniesiony na grunt sztuki przez Marka Pauline’a, który za pomocą bodźców
elektrycznych wprawiał w ruch szczątki zmarłych zwierząt18. Obecnie artysta zajmuje
się testowaniem reakcji publiczności na roboty, które udają, że wymknęły się spod
kontroli i zagrażają widzom. Jak Pauline podkreślił w wywiadzie promującym działalność jego laboratorium badawczego (Survival Research Laboratories), połączenie
dynamicznych ruchów maszyn z ogniem, wibracjami i niepokojącymi dźwiękami wyzwala w obserwatorach pierwotne, instynktowne reakcje19. Roboty Pauline’a są zaprojektowane po to, by wzbudzać strach, a autor nie zaprasza widza do zastanowienia się
nad możliwościami wejścia mechanicznej istoty do społeczeństwa, a raczej ukazuje
jednoznacznie negatywną stronę zjawiska20.
12
13
14
15
16
17
18
19

Por. ibidem, ss. 61–62.
Por. ibidem, ss. 62–63;
Por. również: Stelarc. TThe Monograph, op. cit.
Por. Stelarc, Muscle Machine [on-line:] http://stelarc.org/?catID=20231 [03.06.2017].
Por. idem, Ear on Arm [on-line:] http://stelarc.org/?catID=20242 [03.06.2017].
Por. idem, Walking Head Robot [on-line:] http://stelarc.org/?catID=20244 [03.06.2016].
Por. E. Kac, op. cit., s. 65.
Por. Motherboard, Machine Terrorism as Art [on-line:] https://www.youtube.com/watch?v=9pcQYuZ34Yw [04.06.2017].
20 Por. ibidem.
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Począwszy od lat dziewięćdziesiątych XX wieku instalacje robotyczne zyskują
coraz większe zainteresowanie ze strony widzów, a artyści nieprzerwanie poszukują nowych form wyrazu, łącząc znane techniki i eksperymentując z pojawiającymi
się technologiami oraz odwołując się do bieżących wydarzeń (na przykład katastrofy
w Fukushimie z 2011 roku, co zobaczymy na przykładzie dzieła Orizy Hiraty). W dobie taniejących komponentów i ogólnodostępnej zaawansowanej elektroniki coraz
łatwiej można przełożyć swoje wyobrażenia na rzeczywistość, co z kolei wiąże się
z powiększającym się gronem twórców. Wraz z rozwojem nurtu w różnych częściach
świata organizowane są festiwale, które prezentują dokonania sztuki robotycznej, sytuującej się na pograniczu działań artystycznych i nauki, będąc miejscem afirmacji
postępu oraz nadziei związanych z przyszłością21.

Postrzeganie Innego
Elizabeth Stephens i Tara Heffernan w swoim artykule We Have Always Been Robots.
The History of Robots and Art zauważają, że badania nad robotic art nie są tylko badaniami konkretnego dzieła, ale również ogólną analizą stosunku człowieka do technologii
na przestrzeni dziejów22. Nowatorskie rozwiązania, mechanizacja życia codziennego
oraz szeroko rozumiane zjawisko zmiany budziły (i budzą nadal) jednocześnie zachwyt
oraz lęk. Warto podkreślić, że samo uczucie strachu oraz proces jego przezwyciężania
są tematami szeroko omawianymi we współczesnej humanistyce, nieodmiennie łącząc
się z zagadnieniami tożsamości, obcości oraz inności23. Jak pisze Zygmunt Bauman:
Obcy wstrząsa skałą, na jakiej wspiera się bezpieczeństwo codziennego życia. Przybywa on z daleka; nieświadom jest miejscowych zwyczajów – i z tego powodu staje się tym człowiekiem, który
kwestionuje wszystko nieomal, co z punktu widzenia grupy, do której wkracza, nie ulega kwestii24.

Odnosząc słowa badacza, wygłoszone w kontekście emigracji, do pojawienia się mechanicznego ciała w społeczeństwie, można zauważyć, że postrzeganie Innego-człowieka i Innego-robota nie różni się niczym w kontekście emocji wyzwalanych u mieszkańca obszaru, na którym przybywa Obcy. Mechaniczny byt, mimo że zamknięty
w pozornie bezpiecznej przestrzeni wystawienniczej, burzy znany porządek już samą
swoją obecnością, zmuszając odbiorcę do refleksji nad możliwością opuszczenia przez
niego murów instytucji sztuki i pojawienia się w życiu codziennym. Co więcej, samo
21 Do najbardziej znanych festiwali należą Ars Electronica, odbywający się co roku w Linz w Austrii
oraz Cyberfest mający miejsce w Petersburgu.
22 Por. E. Stephens, T. Heffernam, op. cit., s. 43.
23 Por. K. Wielechowska, Oblicza Trzeciego. Od lęku do współdziałania [w:] Tropy tożsamości. Inny, Obcy,
Trzeci, red. W. Kalaga, Katowice 2004, ss. 65–75.
24 Z. Bauman, Ponowoczesność jako źródło cierpień, Warszawa 2000, ss. 11–34.
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miejsce, z którego przybywa robot, jest niemożliwe do zdefiniowania, więc nie istnieje
perspektywa odesłania go tam, skąd przyszedł, gdyby stał się niewygodny dla społeczności. Sytuacja jest tym trudniejsza, że w przypadku obcowania z drugim człowiekiem,
nawet jeśli różnice kulturowe uniemożliwiają porozumienie się, pewne prawa pozostają wspólne dla wszystkich istot żywych. Mowa tutaj o takich cechach, jak budowa
biologiczna, podleganie starzeniu się czy pewność, że kresem egzystencji jednostki
jest śmierć. Mechaniczne ciało, pozostające poza kontekstem biologicznym, podaje
w wątpliwość nawet te fundamentalne prawa, przekraczając je, a nawet samą swoją
obecnością sygnalizując ich nieprzystawalność do własnej egzystencji. Niepodleganie
śmierci i starzeniu się – problemom, które poza całym zaawansowaniem technologicznym nadal pozostają nierozwiązane – czyni twór mechaniczny porównywalnym na
gruncie kulturowym tylko z istotami boskimi. Strach przed innością, odczuwany przez
odbiorcę dzieła, wiąże się więc z problemem umiejscowienia robota w znanych systemach ontologicznych oraz jasnego określenia jego tożsamości. Opisane uczucia będą
silniejsze w przypadku obcowania z mechanizmem imitującym człowieka, na przykład
androidem niż wtedy, gdy chodzi o maszynę nieprzypominającą jednostki żywej. Udawanie bytu ludzkiego związane jest z posiadaniem przez androida najważniejszego
elementu konstytuującego tożsamość człowieka: twarzy. Jak pisze Ewa Borkowska,
posiłkując się cytatem z Całości i nieskończoności Emmanuela Levinasa:
Epifania Twarzy to nawiedzenie, przybycie, które jest zakłóceniem immanencji przez zewnętrzność. Twarz jest żywa, rozsadza formę, w „której skrywa się każdy byt, gdy tylko zaprezentuje się
jako temat”25.

To właśnie zewnętrzność mechanicznej istoty wzbudza największe kontrowersje,
gdyż, odwołując się do słów francuskiego filozofa, jest ona również tematem, a sztuczna skóra stanowi tylko pretekst do rozważań nad istotą człowieczeństwa. Wraz z Obcym w społeczeństwie pojawia się jego twarz, w tym wypadku będąca wytworem
zręcznych rąk artysty, co powoduje u odbiorcy chęć nie tylko rozpoznania unikalnych
rysów zewnętrznych, ale także prowokuje potrzebę porównania zewnętrzności androida ze swoją fizjonomią, aby móc znaleźć unikalne cechy, świadczące o własnym
człowieczeństwie. Pytanie o tożsamość wyzwalane przez ten kontekst dotyczy także
tożsamości odbiorcy, który podczas spotkania z mechanicznym ciałem musi zdefiniować siebie, aby być zdolnym do podjęcia próby zdefiniowania Innego26.
25 E. Borkowska, Na progu „tajemnicy”. Ślad Innego, czyli „epifanie” poetyckie [w:] Tropy tożsamości. Inny,
Obcy, Trzeci, red. W. Kalaga, Katowice 2004, s. 17. Fragment cytatu za: E. Levinas, Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności, tłum. M. Kowalska, Warszawa 1998, s. 237.
26 Por. E. Nissan et al., Have computation, animatronics, and robotic art anything to say about emotion,
compassion, and how to model them, “Pragmatics & Cognition”, 2008, No. 1, ss. 3–36.
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Oddzielnym polem dla rozważań nad lękiem związanym z pojawieniem się Innego okazuje się rozszerzanie percepcji artysty za pomocą osiągnięć robotyki, które
można odnaleźć, między innymi, w sztuce Stelarca. Człowiek łączący się z maszyną i zyskujący nowe umiejętności przekracza granicę, która pozwala na rozpoznanie
go jako „swojego”. Odgałęzienie sztuki robotycznej ukierunkowane na poddawanie
zmianie ciała artysty jest więc nastawione na prowokowanie pytań o to, ile modyfikacji cielesnych pozwala na utożsamianie się z innymi istotami ludzkimi. Artyści starają
się w sposób twórczy odpowiedzieć na wątpliwości odbiorców, prezentując własne
pomysły oraz indywidualne postrzeganie problematyki zamiany w Obcego i tworzenia nowej tożsamości – wyrastającej z rozszerzonej percepcji hybrydycznego ciała.

Definiowanie tożsamości Innego w wybranych instalacjach
Zdywersyfikowanie robotic art dostarcza różnorodnego materiału badawczego związanego z postrzeganiem proponowanych prac przez odbiorców, a także stosunku artystów
do koncepcji wprowadzenia mechanicznych ciał do życia codziennego. Koncentrując
się na problemie podmiotowości „sztucznego” Innego, warto zwrócić uwagę na dokonania trzech twórców reprezentujących różne kręgi kulturowe, którzy kładą nacisk na
konfrontację swojego postrzegania ciała mechanicznego z punktem widzenia odbiorcy.
Pierwszym z nich jest kanadyjski artysta Bill Vorn, eksplorujący zagadnienie
autonomii maszyn oraz możliwości wykreowania sztucznego życia. Jedną z ciekawszych prac autora, która była prezentowana także w Polsce, są Histeryczne Maszyny
(2006) – instalacja przestrzenna zbudowana z podwieszonych pod sufitem robotów,
swoim wyglądem przypominających kuliste pająki27. Jak zwięźle opisuje ich działanie
Ryszard Kluszczyński:
[Każda maszyna – A. K.] jest zaopatrzona w kilka systemów, przede wszystkim sensoryczny, motoryczny i kontrolny, które wspólnie spełniają rolę autonomicznego, reaktywnego układu nerwowego. Sensory pozwalają Maszynom odkryć obecność widzów w galerii, co w dalszej kolejności
prowadzi je do histerycznych zachowań, do podejmowania gwałtownych działań28.

Artysta w swojej pracy skupia się na uczuciach, jakie jego zdaniem mogłyby przejawiać
maszyny w momencie spotkania z człowiekiem. Projekt stanowi podsumowanie przemyśleń autora na temat „niedoli maszyn”29, jak określa problematykę pracy Vorna Kluszczyński. Histeryczne maszyny mają poruszać zagadnienia samotności mechanicznych
27 R. Kluszczyński, Wstęp [w:] Sztuka i kultura robotów. Bill Vorn i jego „Histeryczne maszyny”,
red. R. Kluszczyński, Gdańsk 2014, ss. 9–12.
28 Ibidem, s. 12.
29 Ibidem.
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obiektów rzekomo obdarzonych empatią, ich potrzeb nawiązania relacji z istotą żywą
oraz poczucia uwięzienia w przestrzeni wystawienniczej. Vorn wciela się tutaj w ojca
nowego gatunku i jako odpowiedzialny rodzic stara się rozpoznać potrzeby emocjonalne swoich podopiecznych. Punkt widzenia artysty jest niezwykle intrygujący, biorąc pod uwagę fakt, że to uczestnik pokazu zostaje narażony na agresję ze strony elementów instalacji. Odbiorca, zgodnie z zasadami panującymi w galeriach sztuki, jest
zobligowany do przestrzegania zakazu dotykania eksponatów, a co za tym idzie, nie
ma możliwości naturalnego zareagowania na sytuację zagrożenia. W tym przypadku,
w sytuacji spotkania z Innym, to maszyna jest uprzywilejowana, otrzymując z góry
status istoty podlegającej ochronie. Z kolei badając reakcje odbiorców na Histeryczne
Maszyny, Kluszczyński zauważa, że:
Ich hybrydyczny status, wiążący właściwości żywych organizmów (zachowania) i urządzeń technicznych (wygląd), prowadzi widzów do reakcji o podobnie niejasnej, ambiwalentnej strukturze,
w których afekty łączą się z zainteresowaniem poznawczym, a empatia miesza z pierwotnym
lękiem i krzyżuje z technofobią30.

To widz wybiera, w jaki sposób będzie postrzegał obecność mechanizmów oraz czy
rozważy możliwość wejścia robotów do społeczeństwa i jak oceni taki pomysł. Odbiór instalacji Vorna w dużej mierze zależy więc od uprzedzeń, które oglądający przyniesie ze sobą wchodząc do przestrzeni wystawowej31.
Do refleksji nad czynnościami, w których roboty mogą zastąpić ludzi zaprasza
także Chico MacMurtrie – performer, twórca sztuki robotycznej i dyrektor artystyczny grupy Amorphic Robot Works (ARW)32. Urodzony w Nowym Meksyku
konstruktor odkrywa nową stronę omawianego nurtu, skupiając się na pokazywaniu robotów muzycznych, malujących, tańczących oraz wykonujących inne, równie skomplikowane zadania związane z procesem twórczym33. W swoich dziełach
MacMurtrie zadaje pytanie o to, czy sztuczny konstrukt może stworzyć dzieło sztuki, oraz o to, jaki taka praca będzie miała status. Artysta zastanawia się także, czy
umiejętność stworzenia dzieła sztuki automatycznie nada robotowi status bliski jednostce ludzkiej. Wieloaspektowość i złożoność przywołanego problemu doskonale
ukazuje instalacja The Robotic Church (2013), będąca kompozycją trzydziestu pięciu
sterowanych komputerowo robotów, umieszczonych w przestrzeni opuszczonego
30 Ibidem, s. 14.
31 Ibidem, ss. 14–15.
32 C. MacMurtrie, Amorphic Robot Works [on-line:] http://amorphicrobotworks.org/about/about/index.
htm [10.06.2017].
33 S. Wilson, Robots [w:] Information Arts. Intersections of Art., Science, and Technology, red. S. Wilson,
London 2002, s. 446.
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kościoła na Brooklynie34. Konstrukty, w wybranej przez autora kolejności, wykonują
szereg działań performatywnych, takich jak choćby wspinaczka po linie, malowanie
obrazu, odgrywanie fragmentów muzycznych czy poruszanie się w wyznaczonym
kierunku. Jak podkreśla artysta, instalacja ma na celu ukazanie komunikacji poprzez
ruch, a co za tym idzie: wskazanie możliwości przekazania widzom komunikatu
przez roboty, które nie potrafią używać słów. Każda z antropomorficznych postaci
ma, według autora, swój niepowtarzalny charakter, zdefiniowany przez zestaw prezentowanych gestów. Jednakże, jak dalej wspomina MacMurtrie w wywiadzie dla
„Tech Times”, ruch robotów na obecnym etapie rozwoju technologii nie jest w stanie doskonale imitować ruchu człowieka, przez co robot wzbudza uczucia politowania oraz współczucia wynikającego z obserwacji jego niezręczności35. Z drugiej
strony pojawienie się robota w przestrzeni sakralnej i zawłaszczenie tego miejsca,
co widzimy w The Robotic Church, może być odbierane jako kontrowersyjne połączenie sfery sacrum z profanum. Ponadto, obserwując pierwsze kroki sztucznych
istot w kierunku skopiowania umiejętności tworzenia wyrafinowanej sztuki, widz
może zastanowić się, kiedy nastąpi pełne przywłaszczenie, w XXI wieku pozostające
jeszcze w sferze futurystycznych marzeń. MacMurtrie traktuje swoje instalacje jako
sposób na zbadanie reakcji publiczności oraz rozwijanie swoich umiejętności konstrukcyjnych. Warto wspomnieć, że wiele z mechanizmów wykorzystanych w opisywanej instalacji, znajdujących się w kościele, zostało tam oddelegowanych w ramach
zasłużonego odpoczynku, po trwających wiele lat podróżach na wystawy w różnych
zakątkach świata36.
Możliwość prowadzenia przez sztuczną istotę działalności artystycznej, rozpatrywanej jako czynnik definiujący przynależność do gatunku ludzkiego, rozważa także
japoński artysta Oriza Hirata, twórca pierwszego przedstawienia teatralnego, w którym aktorką jest geminoid. Sztuka zatytułowana Sayonara (Do widzenia, 2010)37 nie
tylko porusza problem wprowadzenia sztucznego ciała w przestrzeń teatralną, ale
również odwołuje się do rozwoju technologicznego w kontekście globalnym. Twórca teatru kolokwialnego (gendai kōgo engeki), którego celem jest ukazanie w sposób realistyczny codziennych interakcji zachodzących w społeczeństwie japońskim,
postrzega androida jako metaforę postępu38. Według artysty na uwagę zasługuje
34 Por. C. MacMurtrie, The Robotic Church narrative [on-line:] http://amorphicrobotworks.org/works/
theroboticchurch/index.htm [10.06.2017].
35 Por. Interview With Robotic Church Founder Chico MacMurtrie, „Tech Times” [on-line:] https://www.
youtube.com/watch?v=5902XzfhSeI [11.06.2016].
36 Por. C. MacMurtrie, The Robotic Church…
37 Por. Sayonara (Do widzenia, 2010), O. Hirata, Japonia.
38 Por. P. Eckersall, Performance, Mourning and the Long View of Nuclear Space, „The Asia-Pacific Journal:
Japan Focus” 2015, No. 2, s. 4.
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fakt, że pomimo coraz większych osiągnięć na polu robotyki i nowych technologii
człowiek nadal pozostaje bezradny w obliczu katastrofy takiej, jak wyciek z reaktora
w Fukushimie39. Geminoid F, android stworzony przez badacza Hiroshiego Ishiguro
na podobieństwo azjatyckiej modelki, zajmuje w sztuce Hiraty miejsce równorzędne
towarzyszącej mu aktorce Beverly Long. Futurystyczna warstwa fabularna spektaklu
opowiada o dziewczynie cierpiącej na śmiertelną chorobę, której rodzice postanawiają
zatrudnić androida-opiekunkę, aby nie skazywać córki na spędzanie ostatnich dni
w samotności. Geminoid (aktorka) odgrywa więc samą siebie (Geminoid-opiekun),
próbującą zająć czas podopiecznej rozmowami o sensie życia i czytaniem poezji40.
W sztuce Hiraty mechaniczna kobieta utożsamia siebie z istotami ludzkimi, wykazując jednocześnie empatyczne podejście do chorej dziewczyny i prezentując refleksję
na temat spraw ostatecznych, takich jak śmierć i rozpad ciała. Jednocześnie postać
jest świadoma swojego uprzywilejowanego statusu istoty niepodlegającej prawom
upływającego czasu, co z kolei prowadzi do frustracji podopiecznej, rozumiejącej, że
android nigdy nie doświadczy podobnego cierpienia.
Prezentując swoje postrzeganie sztucznego ciała, reżyser twierdzi, że nie przekracza granicy pomiędzy człowiekiem a androidem, ponieważ taka granica nie istnieje41.
W jego rozumieniu sztuczna istota może zinterpretować poezję nawet lepiej niż aktor, gdyż fakt wysłuchania przez odbiorcę recytacji maszyny dodaje słowom nowych
znaczeń i kontekstów. Zarówno Hirata, jak i twórca geminoida, Ishiguro uważają,
że istnienie sztucznego ciała jest tak ściśle połączone z rozwojem ludzkości, że tworzenie na obecnym etapie rozróżnień nie ma żadnych podstaw formalnych42. W ich
optyce pytania o tożsamość i podmiotowość mechanicznej istoty są bezzasadne, gdyż
w celu jej opisania należałoby stworzyć nowe pojęcia, wykraczające poza ramy definicyjne dotyczące człowieka. Inaczej obecność androida na scenie została odebrana
przez Beverly Long oraz widzów. W wywiadzie dla „Daily Mail” aktorka zauważyła,
że miała wrażenie, jakby przebywała na scenie sama, nie odczuwając obecności robota
jak obecności drugiego człowieka43. Podobnie publiczność: z jednej strony wyrażała
zachwyt najnowszymi technologiami, z drugiej jednak podała w wątpliwość słowa
artysty, nie umiejscawiając robota w hierarchii teatralnej na równi z aktorem. Niewąt39 Por. ibidem, ss. 4–6. W 2011 roku reżyser teatralny dodał do swojego przedstawienia codę, która stanowi odrębną historię poruszającą tylko problem Fukushimy. Dodany fragment opowiada o mechaniku,
który wiezie androida do Fukushimy, gdzie ten ma być naprawiony. W trakcie podróży mężczyzna
odbywa ze sztuczną istotą rozmowę na temat skutków katastrofy nuklearnej i śmierci.
40 Por. A robotic performance. Japanese android actress Geminoid F appears on stage alongside human in play,
„Daily Mail Online” [on-line:] http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-1329208/Robot-actress-Geminoid-F-performs-alongside-human-Japanese-play.html [12.06.2017].
41 Por. P. Eckersall, op. cit., ss. 4–6.
42 Por. ibidem.
43 Por. A robotic performance…
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pliwie dokonania Hiraty wzbudzają ciekawość, czego potwierdzeniem może być ilość
sprzedanych biletów na każde przedstawienie – ponad sześćset osób obejrzało sztukę
podczas dwudniowych pokazów w Tokio w 2010 roku44.

Zakończenie
Analizując rozwój i najnowsze osiągnięcia sztuki robotycznej, warto podkreślić, że afirmacja postępu i akceptacja sztucznej istoty jako równouprawnionej na gruncie działalności artystycznej pojawia się głównie w kontekście wypowiedzi twórców. Tym, który
ma wątpliwości i odczuwa strach przed spotkaniem z Innym, jest odbiorca, zmuszony
do weryfikacji swojego systemu wartości w konfrontacji z obcością. Problem akceptacji
mechanicznego ciała i zdefiniowania jego tożsamości zachodzi zarówno w kontekście
odbioru robota jako osobnego tworu, jak i podczas obserwacji transgresji cielesnych
performerów, doświadczających zespolenia z maszyną w celu rozszerzenia swoich doznań zmysłowych – co może stanowić pole do dalszych badań tematu. Nowe możliwości technologiczne przeniesione na grunt artystyczny jednocześnie budzą zachwyt
i powodują potrzebę oswojenia oraz zdefiniowania tworu, z którym obcuje widz. Warto wspomnieć, że sam proces przyzwyczajania się do obecności robotów w społeczeństwie już został zapoczątkowany, głównie w Japonii, poprzez takie projekty jak w pełni
zautomatyzowany hotel (Hen na hotel)45, gdzie obsługę stanowią mechaniczne istoty,
często przedstawione w sposób humorystyczny (na przykład w roli recepcjonisty występuje zrobotyzowany dinozaur). W Europie robot nadal występuje w roli eksponatu
umieszczonego w przestrzeni muzealnej, który zostaje poddany wnikliwej ocenie balansujących między strachem a afirmacją obserwatorów.

44 Por. ibidem.
45 Hen na hotel [on-line:] http://www.h-n-h.jp/ [15.06.2017].
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Streszczenie
Cel tekstu stanowi ujęcie robotic art jako na środka wykorzystującego ambiwalentny
stosunek widza do zmechanizowanego ciała, służące zadawaniu pytań o granice i definicje człowieczeństwa, a także o tożsamość mechanicznego Innego. Jako przykłady
ilustrujące rozważania nad sztuką robotyczną przebadane zostały dokonania trzech
artystów: Billa Vorna, Chico MacMurtrie oraz Orizy Hiraty, jak również odbiór ich
dzieł. Analiza ta stanowi próbę spojrzenia na problematykę tożsamości przez pryzmat spotkania z nowym rodzajem Obcego – jednostki o niejednoznacznym statusie,
który dopiero wymaga określenia.

Summary
The Identity of an Artificial Human. The Problem of Encountering
the Mechanical Other in the Context of Robotic Art
The presented article revolves around the topic of the identity of the mechanical
Other, considered in the context of robotic art. Starting from the brief description of
the current, the author tries to answer the question: how the robot, positioned in the
art gallery, is perceived both by the viewers and the artists. Furthermore, the aim of
this article is to look at the robotic art as a way to define the boundaries of humanity.
The analysis of the chosen works classified within the current, included in this article,
is the attempt to investigate the topic of identity through the lenses of the encounter
with the new kind of the Other – now, the one, whose status has not been defined yet.
To illustrate the arguments and findings, the author uses the examples of Bill Vorn’s,
Chico MacMurtrie and Oriza Hirata’s art.

Edyta Skoryna

Konstruowanie podmiotowości
w listach z emigracji Hugona Kołłątaja
z lat 1792‒1794
Instytut Filologii Polskiej Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Listy z emigracji tyleż wybitnego, co kontrowersyjnego męża stanu – podkanclerzego
koronnego, reformatora Akademii Krakowskiej, autora między innymi Listów Anonima, Ostatniej przestrogi dla Polski, Porządku fizyczno-moralnego, poezji więziennych –
wciąż, pomimo wysiłków podejmowanych do końca życia przez wybitnego badacza
Kołłątajowskiej spuścizny – Piotra Żbikowskiego1, pozostają tekstami w nikłym
stopniu obecnymi w obszarze studiów nad polskim wiekiem świateł. Korespondencja
Kołłątaja z lat 1792–1794 stanowi tymczasem unikatowe świadectwo krystalizowania
się nowoczesnej podmiotowości, a także – w planie całej twórczości podkanclerzego –
preludium projektu autobiograficznego, rozwijanego przezeń w latach późniejszych
w poezjach więziennych, autobiografii, a w pewnej mierze również w testamencie.
Uzasadniona wydaje się wobec tego uważna lektura listów Kołłątaja, która zmierzać
będzie do uchwycenia sposobów artykulacji podmiotowości i wstępnego uporządkowania uruchamianych w emigracyjnej korespondencji strategii autokreacyjnych,
służąc tym samym przygotowaniu gruntu pod dalsze rozważania na temat literackich reprezentacji zmian, jakie w pojmowaniu kwestii podmiotowości dokonały się
na przełomie XVIII i XIX wieku.
1

Piotr Żbikowski był autorem licznych publikacji poświęconych księdzu podkanclerzemu. Nie sposób
wymienić wszystkich, warto jednak wskazać monografie o fundamentalnym znaczeniu dla rozwoju
wiedzy o twórczości Kołłątaja: Poezje więzienne Hugona Kołłątaja, Wrocław 1993; Insurekcja i upadek
Rzeczypospolitej w poezjach więziennych Hugona Kołłątaja, Rzeszów 1993; Hugo Kołłątaj. Więzień i poeta. Lublin 1993.W roku 2015 ukazała się natomiast w Lublinie książka Ks. Hugo Kołłątaj. Wybitny mąż
stanu, więzień i poeta, która stanowi scalenie w jednym tomie większej części treści dwóch monografii
dotyczących poezji więziennych, uzupełnione o dwa rozdziały pióra Lucyny Żbikowskiej oraz obszerną bibliografię prac na temat życia i twórczości autora Listów Anonima.
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Tak zarysowane zadanie badawcze wymaga uruchomienia w niniejszych rozważaniach dwóch perspektyw. Pierwsza z nich, pragmatyczno-biograficzna, umożliwi
ogląd piszącego „ja” w jego jednostkowym istnieniu, z uwzględnieniem celu pisania
o sobie samym i tych okoliczności (względem podmiotu zewnętrznych), które wpłynęły na ostateczny kształt autokreacji. Druga zaś, kognitywna, pozwoli przyjrzeć się
pewnej skłonności kognitywnej i osobowości pisarskiej Kołłątaja oraz oświetlić zarówno ich cechy typowe dla formacji, z której wyrastają, jak i rysy indywidualne.
2 maja 1792 roku, w dzień św. Hugona, wyprawiono w Pałacu Radziwiłłowskim ucztę
ku czci Kołłątaja, w której uczestniczył między innymi król Stanisław August Poniatowski. Dzień później, podczas uroczystych obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja, kazanie po wmurowaniu kamienia węgielnego pod mający upamiętnić
dzieło Konstytucji Kościół Opatrzności Bożej w zastępstwie kanonika krakowskiego
wygłosił Adam Naruszewicz. Zmożony chorobą podkanclerzy nie widział, jak podczas wieczornego wystawienia Niemcewiczowskiego Kazimierza Wielkiego król podnosi się w loży i deklaruje: „Stanę i wystawię się”2. Niespełna trzy miesiące później,
w nocy z 24 na 25 lipca, po przystąpieniu króla do Targowicy, przywódca Kuźnicy
opuścił Warszawę – w ręku barona Ludwika Strassera zostawił swój akces do Targowicy. Do dziś niewyjaśniona ostatecznie pozostaje kwestia, czy doradzał królowi
przystąpienie do konfederacji3; niewątpliwie jednak stało się to jednym z zarzutów,
z którym miał zmagać się przez kolejne lata.
Pod koniec września podkanclerzy dotarł do Lipska, gdzie pozostał do czerwca
1793 roku. Stamtąd udał się do Karlsbadu i Cieplic; od końca tego roku, aż do powrotu
do kraju po rozpoczęciu powstania kościuszkowskiego, przebywał w Dreźnie. Przez
cały ten okres prowadził regularną korespondencję, której jednym z najważniejszych
celów – poza „kombinowaniem nowin” niezbędnym do podtrzymywania zaangażowania w sprawę kraju – było odpieranie zarzutów i wymazywanie rys na własnym wizerunku. Kołłątaj, na którego cześć jeszcze niedawno fetowano, na emigracji zmagał się
bowiem z szeregiem oskarżeń formułowanych przez coraz większą liczbę adwersarzy.
Podkanclerzemu zarzucano między innymi opuszczenie kraju w kluczowym dla jego
historii momencie, chwiejność postawy i poglądów, zdradę targowicką, przenoszenie
własnego dobra nad interesy narodu, skrajny materializm i przekupstwo4.
2
3
4

M. Janik, Hugo Kołłątaj. Monografia, Lwów 1913, s. 274. Na temat obchodów uchwalenia Konstytucji
3 maja por. ibidem, ss. 272‒274.
Por. ibidem, ss. 304‒305.
Te same oskarżenia powtórzy zresztą we wstępie do zbioru Kołłątajowskiej korespondencji autor
wyboru i opracowania listów, Lucjan Siemieński, wzywając czytelników do surowej moralnej oceny
autora Ostatniej przestrogi dla Polski – por. L. Siemieński, Przedmowa [w:] Listy Hugona Kołłątaja
pisane z emigracyi w r. 1792, 1793 i 1794, zebr. L. Siemieński, Poznań 1872, t. 1., ss. I‒XI.
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W okolicznościach, które implikują konieczność mówienia o sobie samym
przede wszystkim w odniesieniu do krytycznych opinii innych, Kołłątaj wypracował
zróżnicowane strategie autokreacyjne, wśród których znaczna część miała wspólny
polemiczno-refutacyjny charakter.
Ciężar winy, którym w oczach wielu było opuszczenie kraju w kluczowym dla jego
historii momencie, podkanclerzy starał się zdjąć ze swoich barków już w otwierającym zbiór korespondencji liście do Adama Naruszewicza z 1 sierpnia 1792 roku. Winę
za pospieszny wyjazd Kołłątaj przeniósł na księcia Sapiehę i sceny, „które […] robił
w mieście i w ogrodzie Saskim dnia owego”5. Przedstawiając kontekst podjętej decyzji i charakteryzując nastroje towarzyszące manifestacjom przeciwko przystąpieniu
króla do Targowicy, pisał między innymi: „[…] w takich okolicznościach nie trudno
o bójki, o posądzenie tych nawet, których sumienie spokojne nic wcale do wyrzucenia
i do ostrzeżenia nie ma” [L, I 1]. Można zauważyć, że autor Listów Anonima nie tylko
próbował uwolnić się od balastu winy, ale też – zgoła nie przypadkiem, co zostanie
wykazane w dalszym toku rozważań – już w pierwszych zdaniach listu podkreślał
czystość własnego sumienia.
W odpowiedzi na stawiane mu zarzuty Kołłątaj wielokrotnie w emigracyjnej korespondencji wprost eksponował również własne zasługi. Kierunek narracji wyznaczają tu kolejne wersy cytowanego listu z 1 sierpnia:
Byłżem takim jak mię wystawiano? porywczym, niepowolnym, upartym, nieprzychylnym królowi? niepracowałżem wiernie w czem tylko mi rozkazał? choć stan słabego zdrowia mego
odejmował mi siły i możność pracowania. Nie zrobiłżem dobrze interesu Kurlandzkiego? nie
pogodziłżem interesu tak trudnego jakim był projekt w deputacyi Żydowskiej, gdzie mi księcia
Stolnika wsadzono na kark? nie skłaniałżem zawsze Marszałka do życzeń króla tyle razy ile kazał? Piszę to wszystko nie tym celem, abym wyliczał moje prace, bo k t ó ż i c h n i e w i d z i a ł?
lecz abym okazał, że król ma mię takiego, jak mię sobie życzył, nie takiego, jak mię przed nim
wystawiano, gdy mi dał podkanclerstwo [L, I 3].

Nietrudno wszak dostrzec, że nie jest to retoryczne dowodzenie najwyższej próby.
Szereg pytań retorycznych w bezpośredni sposób uwypukla zasługi autora listu, wydłużając listę chwalebnych dokonań. Kołłątaj miał jednak świadomość, że usprawiedliwiając się, nie może poprzestać na samym tylko wyliczeniu przedsięwzięć, które
zrealizował. Od stawianych mu zarzutów próbował odżegnać się również w sposób
bardziej kategoryczny – dodawał więc w tym samym liście: „Ojczyzna i król nie mają
5

Listy Hugona Kołłątaja pisane z emigracyi w r. 1792, 1793 i 1794, zebr. L. Siemieński, Poznań 1872, t 1,
s. 1. W dalszej części tekstu lokalizuję cytatu z tego wydania bezpośrednio w tekście, oznaczając cytatu skrótem L oraz numerem tomu (cyfra rzymska) i stronicy (cyfry arabskie). Zachowana została
pisownia oryginalna. Wszystkie podkreślenia pochodzą ode mnie.
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mi nic do wymówienia; dla ojczyzny podjąłem oddalenie, dla króla oświadczyłem
moje przekonanie. Czekać więc będę dalszych wypadków w towarzystwie prawdy”
[L, I 4]. Jednoznaczność powyższego stwierdzenia w żadnej mierze nie wykluczała dalszych usprawiedliwień, o czym przekonuje analiza kolejnych listów ze zbioru
emigracyjnej korespondencji. Kołłątaj usprawiedliwiał się permanentnie – w sposób mniej lub bardziej bezpośredni. Akces do Targowicy przedstawiał między innymi jako pozostawiony z uwagi na interes kredytorów i chęć spłacenia zaciągniętych
długów, a opuszczenie kraju jako powodowane troską o własne zdrowie i z dawna
planowane. Jednocześnie przy każdej nadarzającej się sposobności podkanclerzy, synchronicznie z usprawiedliwieniami, eksponował własne zasługi i „niezliczone” prace
podejmowane dla dobra ojczyzny.
Permanentne refutatio przyjmowało w listach Kołłątaja dwa kierunki: zewnętrzny – ukonstytuowany w oparciu o usprawiedliwienie wobec innych, wykorzystujący
naturalne komunikacyjne ukierunkowanie listu, w najrozmaitszych formach wyjaśniający, usprawiedliwiający Kołłątajowskie postępowanie – i wewnętrzny – zmierzający do tego, by poprzez pisanie o sobie usprawiedliwić siebie wobec siebie samego.
Ów dwukierunkowy ruch dobrze obrazuje między innymi wielokrotnie podejmowana przez przywódcę Kuźnicy kwestia czystego sumienia. Uwaga dotycząca sumienia
pojawiła się już w cytowanym fragmencie sierpniowego listu do Naruszewicza; warto
zestawić ją z cytatem z listu do barona Strassera z 11 września tego samego roku,
w którym fraza dotycząca sumienia powraca niemal dosłownie:
L u b o s u m i e n i e m o j e n i e m a n i c d o w y r z u c e n i a, żem podpisał akcess do konfederacyi, bom to zrobił w celu ratowania rzeczy zdesperowanych, bom nie chciał opuścić ojczyzny
w tym nawet stanie, bo nareszcie winien jestem w znacznej części fortunę moją kredytorom,
których zawieść nie chcę a to jeszcze zrobiłem z największa ostrożnością [L, I 24].

Podobne konstatacje pojawiają się w listach wiele razy, niejednokrotnie podkanclerzy podkreśla także, że nie zamierza podejmować działań, które w jego własnych
oczach mogłyby go upokorzyć. W odniesieniu do kwestii sumienia Kołłątajowski
podmiot, po raz kolejny dokonując samookreślenia, zajmuje – by posłużyć się określeniem Charlesa Taylora – konkretną pozycję w obrębie „sieci rozmowy”6, jednocześnie
usprawiedliwiając się również przed sobą samym.
6

Sytuacja rozmowy stanowi według Charlesa Taylora sytuacją pierwotną, z której wywodzi się kwestia
tożsamości. Zakorzeniony w języku podmiot może określić siebie i odpowiedzieć na kluczowe pytanie
„kim jestem” jedynie w odniesieniu do innych podmiotów, w konwersacji z innymi. Definiując pojęcie
„sieci rozmowy” Taylor konstatował: „Podmiotowość istnieje jedynie w obrębie czegoś, co nazywam »sieciami rozmowy«. To właśnie ta pierwotna sytuacja nadaje sens naszemu pojęciu »tożsamości«: określając,
z jakiego miejsca mówię i z kim rozmawiam, umożliwia ona odpowiedź na pytanie o to, kim jestem. Pełne
określenie tożsamości człowieka obejmuje więc zwykle nie tylko jego stanowisko w pewnych moralnych
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Wykorzystując w autokreacji odwołania do kategorii sumienia, Kołłątaj wkroczył
również w obszar, w którym prywatne nierozerwalnie splata się z publicznym, zbudował paralelę własnych, jednostkowych losów z losami narodu, który, podobnie jak
on sam, cierpi, ale szczycić się może nieskażonym sumieniem. Pisał do Naruszewicza:
Kiedy los przeciwny wszystko nam wydziera, stawamy z czystym sumieniem naszym w oczach
Europy: stawamy przed sądem całego świata i najodleglejszej potomności z największym zaufaniem, że sprawy naszej nie przegramy. Wszystkie prześladowania, nędza nawet nie będzie dla nas
hańbą [L, I 3‒4].

Warto zauważyć, że uruchomienie kontekstu narodowej zbiorowości nie przeszkadzało Kołłątajowi w manifestowaniu jednostkowości i podkreślaniu własnej wyjątkowości – wręcz przeciwnie: niejednokrotnie w listach to właśnie losy narodu i sprawa ojczyzny stawały się tłem rozprawy o wybitność, w której wyrok – podobnie, jak
w sprawie narodu – mieli wydać pospołu współcześni i potomni.
Interesujący przykład stanowi tu prywatna teleologia cierpienia, którą skonstruował
autor Ostatniej przestrogi dla Polski…. W jej ramach, nierzadko odwołując się do zbiorowości, jednocześnie dążył do wyróżnienia się spośród niej. Swoją wyjątkową pozycję
zaznaczył, między innymi stawiając siebie – jako znoszącego męki dla kraju i narodu –
w opozycji do cierpiących z pobudek mniej szlachetnych. W liście do barona Strassera
podsumował dokonane rozróżnienie: „Ja cierpię z okoliczności interesów Ojczyzny, sumienie nie ma mi nic do wyrzucenia, oni cierpią z przyczyn chciwości” [L, I 82].
Fragmenty Kołłątajowskich listów dotyczące cierpienia układają się w prywatną
kronikę eskalacji boleści, w której podkreślanie własnego wyćwiczenia w trudnej sztuce
znoszenia cierpienia łączy się z nieopuszczającym jednakowoż podmiotu poczuciem
doświadczanej niesprawiedliwości. Choć Kołłątaj niejednokrotnie bywał przytłoczony własnym cierpieniem7, potrafił – w znakomitej większości przypadków – przekuć
bolesne przeżycia w narzędzie autokreacji. Szeroko opisywane cierpienia czynił pretekstem do wyliczania swoich zasług, manifestacji stoickiej postawy, wreszcie do wyrażenia przekonania o szczególnym charakterze własnego doświadczenia.
Pisząc o znoszonej dla kraju niedoli, podkanclerzy wskazywał również na heroizm
własnej postawy. Rangę poświęcenia związanego z wyborem drogi służby ojczyźnie –
w tym akurat (skądinąd wyjątkowym) wypadku, używając wypowiedzi nie wprost apologizującej i czyniąc użytek z chwytów retorycznych – obrazował w liście do przyjaciela:

7

i duchowych kwestiach, ale również musi się odwołać do określającej go wspólnoty” (Ch. Taylor, Źródła
podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej, tłum. M. Gruszczyński, Warszawa 2012, ss. 70‒72).
Zwięźle podsumowywał to odczucie np. w liście do Stanisława Małachowskiego kolejnym pogorszeniu własnej sytuacji, pisząc: „[…] gdyby tak nagle piorun za piorunem nie wypadał” [L, II 79].

177

Edyta Skoryna
Piękna jest rzecz uczynić z siebie heroiczną ofiarę w podobnych zdarzeniach, ale ta powinna być
dziełem człowieka woli, nie wymowy i perswazyi. Jeżeli możesz cierpieć, jeżeli masz dość serca
wystawiać na podobny los żonę i dzieci, oto jest pora, lecz dobrze się porachuj, czyli wola twoja
pogodzi się z wolą nieszczęśliwej żony i losem dzieci [L, I 49].

W innym z listów autor Ostatniej przestrogi dla Polski o własnym poświęceniu pisał
już wprost: „Ja z dobrej woli będę nieszczęśliwym, b o m s i ę n a t o p o ś w i ę c i ł”
[L, II 26]. Eksponując wolicjonalny charakter własnych decyzji, Kołłątaj podkreślał
również, że nie tylko nie chce, ale wręcz nie potrafi myśleć o sobie, nie myśląc o ojczyźnie. Podsumowując patriotyczne pobudki własnych wyborów, deklarował bezpośrednio i patetycznie w liście do Stanisława Małachowskiego: „Nie dbam o szczęście
osobiste, jeżeli to nie mogło być złączone z szczęściem Rzeczypospolitej” [L, I 69].
Również opisy cierpienia w listach Kołłątaja charakteryzuje omawiana tu już
w kontekście refutacji dwukierunkowość. Z jednej strony pisanie o własnym cierpieniu znoszonym w imię wzniosłych ideałów było świadectwem walki toczonej już nie
tylko o to, by odpierać zarzuty, ale by wyeksponować własną wybitność; z drugiej –
konstruowanie i zapisywanie sensu własnego cierpienia stanowiło rodzaj samopokrzepienia. Jesienią 1793 r. podkanclerzy konstatował w liście do księdza Pokubiatty,
opata hebdowskiego: „Uwaga, że to wszystko cierpi się dla Ojczyzny i sprawiedliwości, jedynem jest wsparciem” [L, II 136]. Poszukując konsolacji, nie wahał się także
wybiegać myślą naprzód i projektować przyszłej chwały. Podkreślając stałość własnej
postawy i wierność wyznawanemu systemowi wartości, tak rekonstruował wyznaczone przez siebie, i w odniesieniu do siebie, dyrektywy postępowania:
Niech się odmienia jak chce los ojczyzny około cnotliwego człowieka, sercu jego, rozum i mocne
przekonanie nigdy się odmieniać nie powinno. Może on być przez złych wzgardzony, może być
od okrutnych prześladowanym, ale nie będzie niewolnikiem, gdy nim być nie zechce. Stan nieszczęścia i poniżenia przyda więcej do jego prawdziwej chwały. Pamięć jego zatartą być nie może,
a jeżeli mu spółcześni odmówią prawdziwego szacunku, potomność wielbić go będzie. Otóż są
moje zasady, któremi względem mnie rządzić się postanowiłem8 [L, I 58‒59].

Funkcjonalne i przemyślane dopełnienie artykulacji stosunku do cierpienia stanowi
w Kołłątajowskich listach z emigracji galeria historycznych odwołań do zakorzenionych w tradycji europejskiej i słynnych „nieprzełamaną cnotą” wzorców osobowych.
Na uwagę zasługuje tu nie tylko samo przywołanie takich postaci jak między innymi
Arystyd, św. Paweł, Mojżesz, a wreszcie – Chrystus, ale przede wszystkim odważ8

Zapoczątkowany w listach z emigracji wyraźny zwrot w stronę trybunału potomności kontynuowany
będzie przez Kołłątaja m.in. w poezjach więziennych, w punkcie dojścia stanie się natomiast podstawą konstrukcyjną niedokończonej autobiografii O moim postępowaniu politycznym odkąd życie moje
zaczęło należeć do historii mojej Ojczyzny.
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ne konstruowanie paralel pomiędzy nawiązaniami do wzorców a podmiotowymi,
jednostkowymi doświadczeniami. Już samą emigrację autor Listów Anonima uczynił pretekstem do wpisania własnej biografii w znaczący kontekst. „Któryż z prawodawców lub cnotliwych swego narodu obrońców dokończył życia w swojej ojczyźnie?” [L, I 71] – pytał retorycznie w jednym z listów; w innych odwoływał się między
innymi do tułaczki Arystyda i Mojżesza9. Omawiane wcześniej wątki poświęcenia,
heroizmu i wierności własnym przekonaniom podkanclerzy uzupełniał, przywołując
przykład św. Pawła; apostoł mimo licznie doświadczanych cierpień nigdy nie zwątpił w opatrzność, która – jak pisał podkanclerzy – „sama zachęca ratunkiem cnotliwych do mężnego przy prawdzie obstawania, z poświęceniem cierpień, a nawet utratą
samego życia” [L, I 66‒67]. W korespondencji z Małachowskim natomiast, pisząc
o cierpliwości w znoszeniu cierpienia, nawiązywał do nauk św. Bernarda z Clairvaux
i przykładu Chrystusa:
Przykład Jego każdemu poczciwemu stać się [!] silną do męstwa pobudką. Napróżnoby członki
jednego ciała szukały ulgi, kiedy głowa jego pod cierniową zbroczona jest koroną. Jak mówił
Ś. Bernard do swoich uczniów, zachęcając ich do cierpliwości chrześcijańskiej na wzór swego
Zbawiciela i prawodawcy, tak ja mówię do siebie samego[podkr. – E.S.] i do tych, co są wystawieni na prześladowanie dla prawdy, dla rzetelnego do swej ojczyzny przywiązania. Nie dziwujmy się, że nas pokrywają potwarzami i obelgą. Nie widzą oni, albo nie chcą temu wierzyć, że
cierpliwość nieba do czasu tylko dozwala złym górować nad dobrymi, aby jedni dopełnili miary
swej złości, aby drugich cnota wypróbowana została. Któż mi pokaże choć jedno dzieło wielkie,
z którego rzetelne dobro dla ludzkości wypłynąć miało, żeby bez prześladowania i bez trudności
rozszerzyć się mogło na tym ziemskim okręgu10 [L, I 71].

Przytoczone odwołania do wzorców osobowych uwznioślają Kołłątajowskie cierpienie, stają się ponadto zarówno podbudową do eksponowania własnej wyjątkowej roli,
jak i duchową podporą – kolejną z formuł pokrzepienia. Wyeksponowanie w tych
nawiązaniach krzewienia i obrony prawdy współgra z często podkreślaną przez
9

Por. L, I 58. W liście do Benedykta Hulewicza podkanclerzy z kolei pytał: „Ty mówisz »na co mi
zda się być Arystydem?« O, mój Bracie! Właśnie, jak gdybyś się mnie pytał, na co mi się zda być
poczciwym? Nie jest w naszej mocy uchronić się od cierpienia, gdy to jest przeznaczone biegowi życia
ludzkiego. Moja podagra więcej mi zadać może przykrości, jak wszyscy prześladowcy wymeślećby
zdołali. Bogdajby więc człowiek cierpiał z pobudek szlachetnych! Z pobudek roztropnego statku,
niż podle zabiegał około uchronienia się od biedy, kiedy ta pod pewną miarą jest mu przeznaczona
w życiu śmiertelnym” [L, I 109‒110]. W byciu „Arystydem polskim” Kołłątaj nie wymagał zresztą wyłączności – palmę pierwszeństwa oddawał Stanisławowi Małachowskiemu –i w ten być może sposób
próbował zadbać o to, by podtrzymać jego przychylność (por. L, I 71).
10 W nowoczesnych artykulacjach podmiotowości odwołanie do Chrystusa w kontekście osamotnienia
jednostki wybranej do realizacji celów wyższego rzędu ma zresztą, jak się wydaje, swoje stałe miejsce:
ponad sto lat po Kołłątaju David Herbert Lawrence w liście do Ludwiga van Beethovena porównał
dolę artysty do losu Chrystusowego, pisząc o cierpieniu na krzyżu „osamotnionej indywidualności”
(por. Ch. Taylor, op. cit., s. 781).
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podkanclerzego doniosłością własnego doświadczenia. W liście do barona Strassera
Kołłątaj podsumuje zresztą tę kwestię w charakterystyczny dla siebie bezpośredni
i jednoznaczny sposób: „Jest to dar wielki, gdy komu cierpieć przeznaczono, iż cierpieć może dla prawdy i ludzkości” [L, I 23].
Ostatnią – przez wzgląd na objętościowe ograniczenia – kwestią, której wypada
tu poświęcić uwagę, jest miejsce opatrzności w artykulacjach podmiotowości dokonywanych przez Kołłątaja. „Wierzę ja w opatrzność, bom jej na sobie doznał, nie
potrzebuję innych dowodów, nad własne w mem życiu przypadki” [L, I 23] – pisał
podkanclerzy w jednym z listów. To właśnie tej ukonstytuowanej w oparciu o empirię
wierze i stowarzyszonemu z nią poczuciu uczestnictwa w przedustawnym porządku
wyższego rzędu autor Listów Anonima, jak sam stwierdzał, zawdzięczał między innymi to, że „złość ludzka zasmucić go nie potrafi” [L, I 23]. Przekonanie, że czuwa
nad nim opatrzność, wzmacniało omawiane przeświadczenie o cierpieniu znoszonym
w imię prawdy i sprawiedliwości. Jakże zatem – zdawał się pytać autor Jobiady – mogłaby w końcu w jego losy nie „wmieszać się opatrzność”, skoro w imię prawdy cierpi
człowiek o czystym sumieniu, w dodatku czyniący z siebie ofiarę dla ojczyzny11. Autor
Listów Anonima miał opiekę opatrzności (ujmowaną tu jako empiryczne doświadczenie) za przypadły mu w udziale szczególny przywilej. Według siebie samego został
wybrany niczym Hiob12 – jego własne cierpienie miało być jednak nie tyle próbą samą
w sobie, ile przede wszystkim miało służyć dobru ogółu13. W listach z emigracji pa11

W innym liście podkanclerzy pisał z kolei: „Kto chciał dobra swej Ojczyzny, niepowinien mieć za nieszczęście wraz z nią cierpieć, owszem powinien mieć za pociechę, iż stał się godnym cierpieć za nią. Ta jest
moja rezygnacya, lecz Bóg nadzieją, że do tego nie przyjdzie. Ja już z podobnemi przypadkami oswojony
i wierzę z doświadczenia, że chociaż Bóg zdaję się nie uważać, co czynią bezbożni, przyjdzie on na czas
obronić niewinność, ocalić sprawiedliwość. Do nas należy rezygnacya, cierpieć jeżeli mu się tak będzie
podobało, do niego obrona niewinności i prawdy” [L, I 45].W tym kontekście interesujące jest również
zestawienie czuwającej opatrzności i niesprawiedliwego losu. Los u Kołłątaja zawsze związany jest z negatywnymi zdarzeniami i stawiany w opozycji do opatrzności, która roztacza opiekę – por. np.: „Lubo tak
chciał los, aby tamci z łatwością przyszli dochodów, mnie zaś nie dostało się nic więcej tylko urząd bez
pensyi i praca z utratą zdrowia a jeszcze w takim czasie, w którym nie mogłem i dla słabości i dla nacisku
interesów publicznych, własnemi zatrudniać się potrzebami” [L, I 29]. Rozróżnienie to podkanclerzy
będzie wielokrotnie wykorzystywał również w twórczości poetyckiej. Choć kwestia relacji pojęcia losu do
pojęcia opatrzności tak w twórczości autora Listów Anonima, jak i w całej literaturze polskiego oświecenia
(a szczególnie w jej porozbiorowej części) zasługuje na szczegółowe studia, można w tym miejscu zaryzykować hipotezę, że konsekwentne różnicowanie przez podkanclerzego charakterystyk i efektów działania
losu i opatrzności stanowi formę obrony tej ostatniej w obliczu kryzysu teodycei poprzez przeniesienie
odpowiedzialności za niedające się uzgodnić z opatrznościowym porządkiem wypadki na los.
12 W listach nie padają słowa odnoszące się bezpośrednio do Hioba, warto jednak wspomnieć, że postaci tej Kołłątaj poświęcił osobny poemat, Jobiadę, który zresztą – jak większość utworów poetyckich
Kołłątaja (np. tłumaczenie psalmów) – w znacznej części dotyczy losów samego podkanclerzego.
13 Można zresztą zaryzykować tezę, że uczestnictwo w opatrznościowym planie pojmowane jest przez autora
Ostatniej przestrogi dla Polski dwojako: jako dar i jako zadanie zarazem. W takiej perspektywie wyliczanie
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dają między innymi takie konstatacje, jak: „Opatrzność mnie przeznaczyła cierpieć”
[L, I 21‒21] czy „bez smutku, bez zawziętości, bez płochego uporu obieram cierpieć,
kiedy tak się podobało Jemu, który chciał abym żył i abym dla dobra ludzi pracował”
[L, I 23]. Wydaje się, że te i im podobne stwierdzenia stanowią nie tylko zapis pogodzenia się z losem, ale też kolejny sposób na wyeksponowanie znaczenia własnej roli:
wybranego przez Boga, ćwiczonego – z założeniem wyższego celu – w sztuce cierpienia. Kołłątaj był również przekonany, że ostatecznie mężnie znoszone cierpienie za
ojczyznę musi skłonić opatrzność do reakcji14, oraz że istnieje miara cierpienia, która
się nie przebierze:
Wie Opatrzność co czyni. Nie dopuści ona więcej na człowieka, tylko tyle, ile znieść może. Kto
prawdziwie onej ufa, kto jest uzbrojony na cierpliwość, tego złość ludzka zasmucić nie potrafi.
Może on być prześladowanym, może być ogołoconym z pociech, które świat daje, lecz któż mu
potrafi odjąć świadectwo sumienia i tę ufność w Opatrzności, pod której ręką wszystkie prześladowania spokojnie znosząc, mniema że sprawiedliwie nigdy o nim nie przepomni [L, I 65‒66].

Jak precyzyjnie i przekonująco udowodnił Piotr Żbikowski, manifestowana nie tylko
w listach z emigracji, ale i – w mniejszym bądź większym stopniu – w całej twórczości
podkanclerzego wiara w istnienie Bożej Opatrzności i jej opiekę na tymi, którzy cierpią
dla prawdy i sprawiedliwości, wyklucza możliwość utrzymania w mocy, pokutujących
szczególnie w powojennej literaturze przedmiotu, interpretacji Kołłątajowskiej religijności w kategoriach deizmu15. W perspektywie niniejszych rozważań odwołania do
opatrzności wskazują natomiast jednoznacznie, że w przestrzeni moralnej, w obrębie
której Kołłątajowski podmiot dokonuje autokreacji, Bóg pozostaje wciąż ważnym
własnych zasług stanowiłoby również rodzaj samoutwierdzienia – nie tylko dowód w procesie o własne
dobre imię, ale i –przedstawiany także sobie samemu – dowód sprostania szczególnemu zadaniu.
14 Warto zauważyć, że Kołłątaj był na tyle przekonany o istnieniu owej zależności, że czuł się nawet
w obowiązku z owego przeświadczenia wytłumaczyć i zaznaczyć – odpierając ewentualne zarzuty – że
owo nastawienie nie wynika z jego nieskromności. W liście do księdza Reptowskiego czytamy: „Już
to nie raz zdarzyło mi się przeżyć zaciętych na moją zgubę nieprzyjaciół. […] Oddałem Boga w ręce
sprawę moją, a ten już rozsądził między mną a nimi. […] Gdzież on jest? Nie będzie już świadczył
więcej przed sądem ludzkim, ale się musiał sprawić przed Bogiem z rzuconej na mnie potwarzy. –
Byłaby rzecz nierozsądna chlubić się z podobnych wypadków; lecz byłaby niewdzięczna nie uznawać
nad sobą opatrznej ręki, niech myślą jak chcą złośliwi, ja mam u siebie dowody widocznej opatrzności
skutków, które nie na ten cel przytaczam, abym się z nich nierozsądnie wynosił, lecz abym okazał,
że ludzie w największych swoich dolegliwościach powinni się spuścić na Boskie starania o sobie, że
w wydarzonych przykrościach i największych prześladowaniach nie należy im odstępować prawdy dla
tego, iż się ta ich prześladowcom nie podoba” [L, I 66‒67].
15 Niezwykle trafne ustalenia Żbikowskiego na temat religijności Kołłątaja zostały w większej części
zebrane i uporządkowane w jednym z rozdziałów wzmiankowanej we wstępie do niniejszych rozważań najnowszej monografii dotyczącej twórczości podkanclerzego – por. P. Żbikowski, L. Żbikowska,
Bóg, Opatrzność Powszechna, Istność Najwyższa w systemie filozoficzno-moralnym Hugona Kołłątaja [w:]
eidem, Ks. Hugo Kołłątaj. Wybitny mąż stanu, więzień i poeta, Lublin 2015, ss. 106‒137.
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punktem odniesienia, a ustanowiony przez niego porządek staje się źródłem wskazań moralnych. To za zastosowanie się doń, potwierdzone między innymi znoszonym
mężnie cierpieniem, Kołłątaj spodziewa się gratyfikacji w „ojczyźnie prawdy i nagrody”16. Należy jednak podkreślić, że to nie jedyna nagroda, której oczekuje podkanclerzy: drugą bowiem jest uznanie w oczach potomnych i pośmiertna sława. Echa obu
tych oczekiwań odbijają się w całej emigracyjnej korespondencji, wpływając na sposób
kształtowania narracji o sobie samym – formułowanej, jak to zostało wskazane – tyleż
ku pokrzepieniu, co z uwagi na pragmatyczną chęć wypolerowania rys na własnym
wizerunku i wykreowania określonego wyobrażenia o sobie w opinii potomnych.
W odniesieniu do powyżej przedstawionych rozpoznań można stwierdzić, że Kołłątajowski podmiot s t w a r z a s i e b i e p o p r z e z m ó w i e n i e o s o b i e. Analizowana
autokreacja źródłowo zakorzeniona jest w implikowanej biograficznymi okolicznościami konieczności refutacji. Punkt wyjścia stanowią nieskomplikowane chwyty narracyjne, takie jak wyliczanie własnych zasług na polu publicznym czy jednoznaczne
i proste w swej formie zaprzeczenia formułowane w odniesieniu do stawianych zarzutów. Projekt w początkach ściśle polemiczny, bazujący na wyznaczonym formułą
epistolarnej korespondencji schemacie akcja–reakcja, z czasem zaczyna wykraczać
poza wymuszone okolicznościami polemiki i staje się konsekwentnie realizowanym
przedsięwzięciem zapisu artykułowanej i konstruowanej w „sieci rozmowy” podmiotowości. W tym ewoluującym projekcie nierozerwalnie splatają się ze sobą publiczny
i prywatny wymiar egzystencji jednostki. Podkanclerzy buduje paralele własnego losu
z losem narodu, podkreśla utylitarny wymiar własnego doświadczenia, jednocześnie
dąży także do wyróżnienia się spośród zbiorowości i zaakcentowania swojej wybitności. Od prostych enumeracji własnych dokonań przechodzi do ekspozycji heroizmu,
wspieranej odpowiednio dobranymi i podkreślającymi rangę poświęcenia odwołaniami do fundamentalnych dla antycznej i chrześcijańskiej tradycji europejskiej wzorców osobowych. Jedną z najważniejszych linii kompozycyjnych Kołłątajowskiej autokreacji staje się skonstruowana przezeń teleologia cierpienia, w której wywiedzione
z tradycji wzorce mężnego znoszenia niedoli łączą się z manifestacjami jednostkowej
wyjątkowości. Artykułując podmiotowość poprzez opisy cierpienia, podkanclerzy
zwraca się ku doświadczeniu, „porządkuje je i koryguje”17 – w efekcie tworząc spójną
narrację. W owej teleologii splatają się dwa sensy dzieła – tradycyjny, który można
ująć w formułę non omnis moriar, oraz stricte nowoczesny, wyrażający się mesjańską
16 Hugona Kołłątaja prace poetyczne, wybrane przez niego samego z rękopism, którymi się bawił podczas swej
niewoli w Josefstadzie i później [w:] P. Żbikowski, L. Żbikowska, Ks. Hugo Kołłątaj…, s. 351.
17 Na temat porządkowania i korygowania doświadczenia w podmiotowych artykulacjach –
por. Ch. Taylor, op. cit., ss. 304‒305.
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reakcją na kryzys teodycei (czyli algorytmem konstytutywnym dla późniejszych, romantycznych już, rozwiązań)18. Źródłem wskazań moralnych autor Listów Anonima
czyni własne sumienie, ale również – nie rezygnując z odniesień do przedustawnego
porządku – opatrzność. Jako całość przedsięwzięty projekt autokreacyjny przyjmuje
dwa kierunki: wewnętrzny – ukonstytuowany w oparciu o samousprawiedliwienie, nadanie sensu własnemu doświadczeniu i rozmaite formuły konsolacji – oraz zewnętrzny, obierając który Kołłątaj stawia sobie za cel przekonanie innych do wykreowanej
własnym piórem (auto)interpretacji. Wewnętrzny spokój i poczucie samospełnienia
podkanclerzy uzależniał nie tylko od oczyszczenia własnego dobrego imienia, ale
i od pozyskania uznania w oczach opinii publicznej.19 Należy podkreślić również, że
własny wizerunek Kołłątaj konstruował nie tylko dla współczesnych, ale – być może
przede wszystkim– dla potomności, krzepiąc siebie samego wizją, że nawet jeśli nie
zostanie doceniony za życia, „późni wnukowie” oddadzą mu należną cześć.
W nawiązaniu do tego przeświadczenia zasadne wydaje się postawienie pytania,
dlaczego „późnym wnukom” wciąż warto przyglądać się emigracyjnej korespondencji przywódcy Kuźnicy. Potencjalnie wielowątkowa odpowiedź, z uwagi na wymóg
zwięzłości musi w tym miejscu zostać uproszczona i sprowadzona do trzech najważniejszych punktów. Po pierwsze, w perspektywie studiów nad literaturą oświecenia, zasadna wydaje się pogłębiona lektura listów z lat 1792–1794 jako preludium
do kontynuowanego przez Kołłątaja w kolejnych latach w poezjach, autobiografii
i testamencie projektu autobiograficznego – pierwszej być może w literaturze polskiej zakrojonej na tak szeroką skalę kontynuacji Rousseau’owskiego gestu. Po drugie – rozpatrując rzecz w optyce genologicznej – analiza listów podkanclerzego jawi
się jako ważne zadanie badawcze zarówno w kontekście przemian, jakie zachodziły
w obrębie epistolograficznej praktyki w XVIII i XIX wieku (a dotyczyły między innymi miejsca tematyki osobistej i sposobu pisania20), jak i w odniesieniu do nowszych
18 Interesujące wydaje się również odczytanie tej teleologii w świetle jednego z wyróżników nowoczesnej koncepcji podmiotowości według Taylora, którym miało być – charakterystyczne dla paradygmatu nowoczesnego – dążenie do unikania cierpienia (por. ibidem, ss. 27‒29). Podkanclerzy, przyjmując
cierpienie jako szczególne zadanie (można by zaryzykować twierdzenie – również: wyzwanie), bliższy
wydaje się linii nowoczesności – nieopisywanej przez Taylora –zasadzającej się na dążeniu do doświadczania mocnych afektów, które nie muszą wprawdzie, ale mogą być powiązane również z przeżywaniem cierpienia usensowiającym w pewnej mierze jednostkową egzystencję.
19 Na temat charakterystycznych dla nowoczesnego podmiotu zabiegów o publiczne uznanie i zespolonych z nimi zmian w paradygmacie cnoty – por. ibidem, s. 286.
20 Trafnie (i syntetycznie) modyfikacje listownej formuły gatunkowej charakteryzuje Witold Jurkiewicz:
„w listach z okresu stanisławowskiego niespotykane przedtem znaczenie osiągnęła tematyka osobista
[…]. Zmieniał się również sposób pisania. Obok zgodnie z regułami epistolograficznymi, współistniało i zaczęło dominować kryterium dobrego smaku. Odtąd cenionym był nie autor posłuszny
regułom i pilnie naśladujący wzory, ale człowiek posiadający dobry gust i umiejący go wykorzystać
przy pisaniu listu. To zapowiadało nadejście epoki romantycznej, która wytworzyła list bez reguł.
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badań nad epistolografią, podejmujących problematykę samozwrotności i autobiografizacji epistolografii21 czy postulujących traktowanie praktyki korespondencyjnej
jako „wynajdywania siebie poprzez Innego”22. Last but not least – powód bodaj najważniejszy i dotyczący kwestii generalnych: Kołłątajowskie listy z emigracji stanowią
unikatowy materiał pozwalający uchwycić niejako in statu nascendi proces wyłaniania
się nowoczesnej podmiotowości i ukazać oświeceniowy rodowód niektórych spośród
konstytutywnych dla paradygmatu nowoczesnego strategii pisania o sobie.
Jako się rzekło, nie sposób wymienić tu wszystkich powodów, dla których uważny
wgląd w listy z emigracji Hugona Kołłątaja jest wysoce zasadny; wydaje się jednak,
że już powyższe (z konieczności skrótowe) wyliczenie wskazuje na mnogość eksplanacyjnie fortunnych perspektyw dla kontynuacji dzieła Piotra Żbikowskiego – wartej
podjęcia nie tylko po to, by uczynić twórczość Kołłątaja bardziej obecną w studiach
nad epoką oświecenia (na co niewątpliwe zasługuje), ale – przede wszystkim – by
dzięki spojrzeniu wstecz podjąć kolejną próbę lepszego zrozumienia naszej literackiej
i kulturowej współczesności, dla której kwestia tekstualnych artykulacji podmiotowości ma znaczenie zgoła kluczowe.

Zmieniały się też wzory listów. »Piszcie co tylko myślicie, a piszcie tak, jakbyście mówili« – to credo
St. Szymanowskiego, twórcy listownika, uznanego za »najlepszą i najrozumniejszą na tym polu książkę w XVIII wieku«” (W. Jurkiewicz, Korespondencja elit Polski stanisławowskiej, Bydgoszcz 1992, s. 81).
21 Na temat ujmowania dziejów listu jako historii „postępującej prywatyzacji” i „autobiografizacji epistolografii” – por. m.in. E. Rybicka, Antropologiczne i komunikacyjne aspekty dyskursu epistolograficznego,
„Teksty Drugie” 2004, z. 4: Listy, portrety, reprezentacje, ss. 40‒55. Kierunek niewątpliwie interesujących rozważań na temat samozwrotności listu dobrze oddaje natomiast następująca konstatacja przywołanej badaczki: „[…] dominującym założeniem we współczesnej świadomości krytycznej jest przekonanie, że listy w gruncie rzeczy pisze się dla siebie. Jak widać krytyka współczesna po nieudanym
uśmierceniu nadawcy wzięła się za adresata. Brigitte Diaz posługuje się w opisie tego unieobecniania
adresata chyba dość trafną metaforą »eks-komunikacji«. Odbiorca zostaje zatem ekskomunikowany,
by wyzwolić epistolarza, umożliwić mu zainsceniowanie siebie i autokreację” (ibidem, s. 44).
22 Kluczowe dyskusje w obrębie współczesnych studiów nad epistolografią podsumowała m.in. Lucyna
Marzec – por. L. Marzec, List, „Forum Poetyki” 2015, nr 1, ss. 86‒95.
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Streszczenie
Celem tekstu jest ujęcie listów z emigracji Hugona Kołłątaja jako preludium podjętego przez podkanclerzego koronnego projektu autobiograficznego. Uwaga zostaje poświęcona wątkom dotychczas w studiach nad twórczością Kołłątaja słabo obecnym,
między innymi strategiom refutacyjnym i autokreacyjnym, teleologii cierpienia konstruowanej w listach, kluczowym kategoriom uruchamianym przez podkanclerzego
w konstruowaniu swojej podmiotowości oraz sposobom manifestacji własnej wyjątkowości, jakie wykorzystuje. W szerszej perspektywie teksty listów autora Ostatniej
przestrogi dla Polski z lat 1792‒1794 odczytane zostają przede wszystkim jako świadectwo krystalizującego się w epoce oświecenia nowoczesnego postrzegania i konstruowania podmiotowości.

Summary
Creating Subjectivity in Letters from the Exile Written by Hugo Kołłątaj in
1792–1794
The article is a study of letters from the exile of Hugo Kołłątaj, portrayed as a prelude to the autobiographical project undertaken by the vice-chancellor of the crown.
Attention is devoted to the themes of the poorly presented in the studies on the
work of Kołłątaj – among others: refutational and autocreation strategies, teleology
of suffering constructed in lists, key categories triggered by the vice-chancellor in
constructing his own subjectivity and ways of manifesting his own uniqueness which
he uses. In a broader perspective, the letters are read primarily as a testimony to the
crystallization of modern perception and the construction of subjectivity in the Age
of Enlightenment.

Joanna Stożek

Czy podróż tylko „do Tatrów”?
Problematyka podmiotu autorskiego w
Dzienniku podróży do Tatrów Seweryna
Goszczyńskiego¹
Katedra Historii Literatury Oświecenia i Romantyzmu Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dziennik podróży do Tatrów powstał w wyniku pobytu Seweryna Goszczyńskiego na
Podhalu, dokąd pisarz udał się po upadku powstania listopadowego. Diariusz obejmuje okres siedmiu miesięcy – od kwietnia do listopada 1832 roku. Jednocześnie na
ostateczny kształt dziennika, obok belwederskiego doświadczenia, miała wpływ konwersja Goszczyńskiego, który formalnie wstąpił do Koła Sprawy Bożej w 1842 roku.
Dziennik podróży do Tatrów stanowi zatem wyjątkowe świadectwo zmian, jakie nastąpiły w sposobie postrzegania rzeczywistości przez podmiot autorski. Pierwsze pełne
wydanie diariusza ukazało się w 1853 roku, jednak Goszczyński wcześniej wielokrotnie publikował jego fragmenty w prasie pod różnymi tytułami, między innymi jako
Wyjątki z dziennika podróży po zachodniej części Galicji, Wyjątki ze wspomnień podróży
do Tatrów, Podróż do Tatrów2. Dziennik podróży do Tatrów funkcjonuje w dyskursie
1

2

Niniejszy tekst powstał w ramach moich badań doktoranckich związanych z autobiografizmem
w dziełach Seweryna Goszczyńskiego. O innych aspektach Dziennika podróży do Tatrów niż zaprezentowane tutaj – por. J. Stożek, O pewnych formalno-semantycznych aspektach Dziennika podróży do
Tatrów Seweryna Goszczyńskiego, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica”
2016, ss. 186‒196; por. także: eadem, Dom i bezdomność w pismach autobiograficznych Seweryna Goszczyńskiego. Prolegomena, „Maska” 2017, nr 34: Kontrast, dualizm, opozycja, ss. 223‒235.
W odpisach sporządzonych przez Józefa Komendę z rękopisów Goszczyńskiego znajduje się spis
utworów, które powstały przed 1842 r. Wśród nich wymienił pisarz m.in. Dziennik podróży po Zachodniej Galicyi. Lista została opatrzona następującą uwagą Goszczyńskiego: „Wszystkie pisma, tak
wierszem jak prozą wyliczone powyżej, są napisane przed wejściem mojem do Sprawy Bożej w roku
1842-m w miesiącu lipcu”. Por. Odpisy z materiałów źródłowych sporządzone w latach 1914‒1919 przez
Józefa Komendę, głównie ze zbiorów raperswilskich, Magazyn Rękopisów Biblioteki Narodowej,
Rps 8303 II, t. 18. Taki zapis świadczy o tym, że Goszczyński uważał moment konwersji za punkt zwrotny we własnej twórczości, dlatego oddzielił utwory sprzed 1842 roku od późniejszych. Danuta Sosnowska w pracy poświęconej biografii duchowej Goszczyńskiego sformułowała stanowisko, że akces do
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literaturoznawczym przede wszystkim jako przykład dziennika z podróży3 (zgodnie
z klasyfikacją autorską wyrażoną w tytule dzieła) oraz jako tekst o fundamentalnym
znaczeniu dla rozwoju literatury tatrzańskiej4.
Podróż opisaną przez autora Zamku kaniowskiego można interpretować w co najmniej dwojaki sposób. Z jednej strony stanowiła elementarną cząstkę obiektywnego
doświadczenia, ponieważ była skutkiem określonej sytuacji historycznej. Goszczyński,
podobnie jak inni konspiratorzy po klęsce powstania listopadowego, wyruszył w podróż, by uniknąć represji ze strony władzy5. W toku analizy diariusza przyjmuję jednak
odmienne rozumienie podróży – jako „ważnego składnika doświadczenia wewnętrznego jednostki, czynnika przyśpieszającego zmiany w świadomości podróżnika”6. Zogniskowanie uwagi na podmiocie autorskim i jego wpisanych w tekst doświadczeniach
wewnętrznych skłania do postawienia pytania: czy celem podróży Goszczyńskiego
było wyłącznie poznanie Tatr i prowadzenie działalności konspiracyjnej na terenie
Galicji, czy też równie uzasadnione jest interpretowanie tego doświadczenia jako podróży do wnętrza własnego „ja”? W celu rozważenia tego problemu analizie zostaną
poddane te fragmenty dziennika, które ujawniają stany emocjonalne, indywidualne
reakcje myślowe oraz doświadczenia wewnętrzne podmiotu autorskiego7.

Interpretacja podróży
O szczególnym znaczeniu problematyki podmiotu autorskiego w Dzienniku podróży
do Tatrów świadczy już wstęp do diariusza, w którym Goszczyński z perspektywy
czasu dokonuje oceny odbytej podróży i wskazuje na nadrzędne znaczenia własnych
doświadczeń duchowych:

3
4
5

6
7

towiańczyków nie stanowił wcale najważniejszej cezury w biografii pisarza, a konwersja była logicznym
wynikiem stanu psychicznego pisarza po klęsce powstania listopadowego i niepowodzeniu działalności
konspiracyjnej (por. D. Sosnowska, Seweryn Goszczyński. Biografia duchowa, Wrocław 2000, s. 119).
W toku analizy nie nawiązuję bezpośrednio do wniosków badaczki, ponieważ w centrum mojego zainteresowania znajduje się nie „biograficzny” fakt nawrócenia, lecz podmiot doświadczenie religijnego.
Por. A. Krzysztofiak, Wstęp [w:] S. Goszczyński, „Mój skarb wewnętrzny dla mnie najcenniejszy”. Wybór
pism tatrzańskich, Katowice 2010, s. 11.
Por. M. Piechota, Dziennik [w:] Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa, Wrocław 2009, s. 203.
W literaturze przedmiotu nie brakuje opinii, że biografia pisarza była niejako egzemplifikacją losu
polskiego konspiratora. Fragmenty Podróży mojego życia – innego tekstu autobiograficznego Goszczyńskiego – zostały opublikowane w antologii Pamiętniki spiskowców i więźniów galicyjskich w latach
1832–1846, którą opracował Karol Lewicki.
J. Kamionka-Straszakowa, Zbłąkany wędrowiec. Z dziejów romantycznej topiki, Wrocław 1992, s. 6
Problematyka kreacji „ja” w dzienniku Goszczyńskiego łączy się z kwestią polifunkcyjności dziennika,
dlatego uwagi dotyczące formy literackiej analizowanego tekstu będą pojawiać się w kolejnych fragmentach artykułu.
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Autor tej podróży ogłasza ją głównie dlatego, że chwila jego życia schwycona w tym dziele jest
jedną z tych, w których żył wszystkimi swoimi władzami, życiem pełniejszym niż kiedykolwiek.
[…] autor puścił się obyczajem żebrzących śpiewaków swojej krainy, z lirą swojego ducha, z nią
tylko; do niej nastroił swój rozum, swoje zmysły, wszystkie swoje władze i to tylko zachował,
czym mu ten instrument zagrał potrącony od ziemi, którą przeszedł i od jej ducha. Jakkolwiek
nieobojętnym jest autorowi rozszerzenie sfery naukowych wiadomości […] zajmował się jednak
najgłówniej tym, do czego czuł się najzdolniejszym, pisał wiele z serca i dla serca, wiele w ocknieniu się głębszego swego czucia w innych; uprzedza przeto, że w jego notatkach znajdzie się
wiele miejsc, które będą pojętne, będą miały wartość jedynie dla ludzi szukających we wszystkim
zasiłku żywotnego dla swojego serca…8.

Pobyt w Tatrach okazał się doświadczeniem przełomowym dla diarysty. Mimo że
Goszczyński podkreśla dystans czasowy między podróżą a momentem opublikowania notatek, to jednocześnie wyraża przekonanie, że zapiski nie straciły na aktualności – lud i góry nie zmieniły się, lecz sam podmiot autorski doświadczył przemiany. Co więcej, autor interpretuje podróż jako rodzaj inicjacji nie tylko w przestrzeń
tatrzańską, ale również w przestrzeń wewnętrzną, osobistą. Warto zwrócić uwagę
na obecność we wstępie dyskursu trzecioosobowego. Z jednej strony świadczy to
o skromności i dystansie autora9 wobec własnych zapisków, ale jednocześnie dyskurs
trzecioosobowy ujawnia myśl diarysty o swoim „drugim ja”, ponieważ, przygotowując
wydanie dziennika, był autor przede wszystkim towiańczykiem i kronikarzem Sprawy
Bożej. Istotnym aspektem analizowanych zapisków jest zatem kontaminacja zróżnicowanych punktów widzenia przyjmowanych przez podmiot autorski. Jednocześnie
wstęp świadczy o tym, że szczególnym problemem diariusza jest kwestia dialogowej
struktury „ja”10. Ten problem stanowi temat dalszych rozważań nie tylko ze względu na występowanie w diariuszu narracji w trzeciej osobie, ale przede wszystkim ze
względu na dialogową strukturę „ja” pierwszoosobowego, „ja” diarysty.
Wstęp do dziennika nabiera szczególnego znaczenia przy porównaniu go z fragmentami, które opublikowane zostały w prasie przed 1842 r. Przykładowo w słowie
wstępnym do Wyjątków z dziennika podróży po zachodniej części Galicji, fragmentu
8

S. Goszczyński, Dziennik podróży do Tatrów, wstęp i red. S. Sierotwiński, Wrocław 1958. Dalej cytaty
z tego działa lokalizuję bezpośrednio w tekście, oznaczając je jedynie numerem stronicy w nawiasie
kwadratowym.
9 Philippe Lejeune podkreśla, że dyskurs trzecioosbowy w dzienniku świadczy o skromności i dystansie
autora wobec własnych zapisków (por. P. Lejeune, Wariacje na temat pewnego paktu. O autobiografii,
tłum. W. Grajewski et al., Kraków 2001, ss. 121–155). Wydaje się, że to rozpoznanie można odnieść
również do analizowanego tekstu, ponieważ podmiot autorski niejednokrotnie przyjmuje maskę
„prostego opowiadacza”, co łączy się z obecnością topiki skromności w notatkach, która ma związek
z towianizmem.
10 O problematyce dialogowej struktury „ja” w dzienniku – por. R. Lubas-Bartoszyńska, Między autobiografią a literaturą, Warszawa 1993, s. 24.
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wydrukowanego w 1834 roku na łamach „Ziewonii”, Goszczyński przedstawia odmienną względem późniejszej interpretację własnej podróży:
Te [uchybienia w dzienniku – J. S.] jednak nie odbierają mi nadziei, że urocze Tatrów obrazy,
wydobyte z najokazalszego, a tak mało znanego, w naszej ziemi zakątku, obudzą może w czyich
piersiach wykrzyknik podziwienia, może kogoś zachęcą, aby swojemi oczyma sprawdził martwe
odbicie olbrzyma dziwów, utworzonego ze skał, chmur i lodów; uchylił własne czoło przed żywem jego obliczem…11.

Taka wizja podróży budzi skojarzenia z popularnymi w romantyzmie podróżami po
ziemi ojczystej12. Diarysta wskazuje na konieczność poznania rodzimej przestrzeni,
zachęca czytelnika do odbycia podobnej wędrówki, a jednocześnie nie eksponuje własnych przeżyć związanych z odbytą podróżą, lecz kieruje uwagę odbiorcy na świat
zewnętrzny. Ponadto przywołane fragmenty świadczą o tym, że myśl o czytelniku
wpisana była w diariusz Goszczyńskiego od samego początku. Deklaracja o specyficznym porozumieniu z czytelnikiem, która wybrzmiewa we wstępie z 1852 roku,
wydaje się szczególnie istotna. Intymność wyznania nie wyklucza przecież zwrotu do
odbiorcy. Jak podkreśla Małgorzata Czermińska:
„ja” jest nieustannie utwierdzane w funkcji podmiotu dzięki obecności odniesienia do „ty” stanowiącego oczywistą motywację dyskursu. […] Jeśli czytelników ma być wielu, [autor – J. S.] mówi
jednak do każdego z osobna, zachowując intymność i oczekując intymności13.

Niewątpliwie zapewnienie o tego rodzaju porozumieniu „z serca – dla serca” wskazuje
na osobisty wymiar zapisków Goszczyńskiego.

Duchowość podmiotu autorskiego
Mimo że problem religijności podmiotu autorskiego nie jest w Dzienniku podróży do
Tatrów tak wyeksponowany, jak opis świata zewnętrznego, wydaje się bardzo ważny
dla zrozumienia wewnętrznego wymiaru podróży Goszczyńskiego. Znamienne, że
sam autor po latach interpretował podróż do Tatr jako rodzaj pielgrzymki14. Takie
stanowisko wybrzmiewa w Zapiskach do moich pamiętników:
11 S. Goszczyński, Wyjątki z dziennika podróży po zachodniej części Galicji, „Ziewonia” 1834 nr 1, s. 2.
12 O popularności takiej podróży – por. J. Kamionka-Straszakowa, „Do ziemi naszej”. Podróże romantyków, Kraków 1998, ss. 20–25. Jednocześnie wypowiedź Goszczyńskiego pozostaje w zgodzie z programem grupy „Ziewonia”.
13 M. Czermińska, Postawa autobiograficzna [w:] Studia o narracji, red. J. Błoński, S. Jaworski, J. Sławiński, Wrocław 1982, ss. 225, 230.
14 Autor postrzega pobyt w Tatrach jako przerwę w normalnym życiu, okres przemian wewnętrznych.
Takie rozumienie podróży wykazuje związek z tradycją pielgrzymki. Anna Wieczorkiewicz, definiu-
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Z końcem roku zeszłego [1831 – J. S.] zaczął się dla mnie okres bardzo ważny w mojem życiu,
pielgrzymka w Galicji, która trwała aż do pierwszych dni czerwca 1838 r., kiedy wyjechałem do
Francji, blisko siedmioletnia15.

Początkowe fragmenty dziennika nie zawierają wielu informacji na temat duchowości podmiotu autorskiego, dopiero kolejne etapy inicjacji w przestrzeń tatrzańską
łączą się z budzeniem życia duchowego w podmiocie. Diarysta dostrzega istnienie tej
zależności. W notatce z pierwszego września czytamy:
Im dalej zapuszczam się, tym więcej odkrywam bogactw, tym bardziej blask mię ich olśniewa; do
niektórych z nich dostałem się, inne dopiero przeczuwam; leżą przed okiem ducha, jak te skarby
w powieściach góralskich, trzeba warunków tajemniczych, trzeba jakiejś władzy tajemniczej, ażeby je posiąść. Nade wszystko czuję, że mi potrzeba tego życia widomego i niewidomego, które tu
panuje; tym życiem chcę się cały przejąć, przesiąknąć [235].

Przywołany fragment ujawnia istotne znaczenie doświadczenia wewnętrznego podmiotu autorskiego. Autor „zawiesza” opis świata zewnętrznego i eksponuje odmienny wymiar odbywanej podróży, której nadrzędnym celem jest odnalezienie „skarbów
doświadczenia duchowego”. Metafora ta powraca wielokrotnie w Dzienniku podróży do Tatrów – diarysta expressis verbis wyznaje: „mój skarb wewnętrzny dla mnie
najcenniejszy” [236]. Interpretacja podróży jako dążenia do odkrycia własnego życia duchowego znajduje szczególny wyraz we fragmencie dotyczącym Doliny Pięciu
Stawów Polskich. Kąpiel w jednym z tatrzańskich jezior zostaje przedstawiona jako
akt chrztu. Obecność takiej metaforyki wskazuje na szczególny rodzaj doświadczenia podmiotu autorskiego. Tatrzańskie jezioro stanowi przestrzeń sakralną, która oddzielona jest od życia powszedniego16. Chrzest symbolizuje odrodzenie, wewnętrzną
przemianę i narodzenie się na nowo. Z kolei w innym miejscu diarysta określa podróż
jako stan nieustannej modlitwy:
Ledwo chwil kilka zajmuje się wysokością, wkrótce zapominam o tym, a za to budzi się inny stan
wewnątrz, zaczynam czuć się lżejszym, swobodniejszym, zadowolenie wewnętrze podnosi się
we mnie, napełnia mnie całego […] dotykam tego w moim czuciu więcej roztopionym, więcej
jąc pielgrzymkę, podkreśla: „Może ona być przerwą w normalnym życiu, okresem nabywania nowych
doświadczeń, doznawania wrażeń wpływających na całe późniejsze życia, czasem przemian, zwłaszcza wewnętrznych” (A. Wieczorkiewicz, Wędrowcy fikcyjnych światów. Pielgrzym, rycerz i włóczęga,
Gdańsk 1999, s. 48). Wydaje się, że takie rozumienie pielgrzymki wpisane jest w diariusz Goszczyńskiego.
15 S. Goszczyński, Zapiski do moich pamiętników [w:] idem, Podróż mojego życia. Urywki wspomnień
i zapiski do pamiętnika, red. S. Pigoń, Wilno 1924, s. 66.
16 Frédéric Gros podkreśla znaczenie świętych miejsc, które stanowią najczęściej dla pielgrzyma przestrzeń odnowy – Ma to związek z mitem odrodzenia (por. F. Gros, Filozofia chodzenia, tłum. E. Kaniowska, Warszawa 2012, s. 131).
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rozlewającym się, pełniej gorejącym, silniej bijącym ku górze, ku światom wyższym, ku wzniosłości niematerialnej; widzę w sobie płomień nie mający nic spólnego z materią, nie należący do
otaczającej mię sfery materialnej. W końcu postrzegam się, że stoję duchem w obliczu nieba, że
jestem w modlitwie [247].

Powyższy cytat świadczy o tym, że w Dzienniku podróży do Tatrów podmiot i przedmiot obserwacji często stają się tożsame17, a sama czynność utrwalania dnia w dzienniku może stać się aktem modlitwy i medytacji. Goszczyński nawiązuje także do
poglądu, że przebywanie w górach umożliwia ludziom nawiązanie szczególnego kontaktu z Absolutem18. Podmiot „wpisuje” własne doświadczenie podróży w tę tradycję:
Wyżyny były zawsze miejscami wybranymi do modłów, do obrzędów religijnych, do wiązania
ziemi z niebem. […] W góry Galilei rzucił Bóg nieśmiertelne ziarno swojego słowa dla świata;
tam ono przyjęło się, ożyło ciałem, wzrosło i doszło do swojej dojrzałości niebieskiej. Na Taborze
Chrystus pokazał się po raz pierwszy swoim uczniom w chwale, w istocie swojej nadziemskiej.
Na wyższe miejsce udawał się, ile razy w trudach boskiej swojej misji potrzebował zasilić ducha
swojego powietrzem niebios [254–246].

Na duchowy wymiar podróży Goszczyńskiego wskazuje również zestawienie fragmentu Dziennika podróży do Tatrów z fragmentami Wyjątków z dziennika podróży po
zachodniej części Galicji. W „Muzeum Domowym” czytamy: „Ach! Lat potrzeba, żeby
wszystko obejrzeć, lata bym poświęcił, przybłąkał między wami, gdyby moja wola ode
mnie zależała”19.. Z kolei w Dzienniku podróży do Tatrów analogiczny ustęp ma już
wyraźnie religijną wymowę: „Ach, lat potrzeba, żeby wszystko obejrzeć w tobie, olbrzymi grodzie przez samego Twórcę zbudowany. I poświęciłbym lata, przybłąkiwał
lata śród ciebie, gdyby to od mojej woli zależało” [196].
Na podstawie lektury Dziennika podróży do Tatrów można stwierdzić, że świat
zewnętrzny okazuje się dla podmiotu mniej istotny niż świat duchowy, co świadczy
o współistnieniu dwóch odmiennych postaw autobiograficznych podmiotu – wyznania i świadectwa20. Podejmując problematykę życia duchowego w dzienniku, należy
podkreślić, że pewne fragmenty tekstu ujawnią istotną zmianę – podmiot autorski
występuje przede wszystkim jako apostoł towianizmu. Kieruje bowiem do czytelnika
nakazy moralne, które wynikają bezpośrednio z nauki Towiańskiego:
17 Aleksander Milecki podkreśla, że tożsamość podmiotu i przedmiotu obserwacji stanowi jeden z najważniejszych wyznaczników intymności (por. A. Milecki, Forma dziennika w literaturze francuskiej,
Kraków 1983, s. 35).
18 Anna Wieczorkiewicz podkreśla, że kierunek wertykalny był przez pielgrzymów ujmowany jako bardziej sakralny (por. A. Wieczorkiewicz, op. cit., s. 15).
19 S. Goszczyński, Wyjątki z dziennika podróży…, s. 3.
20 Przyjmuję rozróżnienie Małgorzaty Czermińskiej (por. M. Czermińska, Autobiograficzny trójkąt.
Świadectwo, wyznanie, wyzwanie, Kraków 2000).
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W duchu jest źródło i zagadka wszelkiego życia, wszelkiego istnienia. Całe stworzenie widome
i niewidome jest, czym jest, przez Boga, przez ducha bożego. Człowiek jest człowiekiem przez
ducha ludzkiego, przez część ducha bożego. Cóż nas upoważnia twierdzić, że skała także, że kamień także nie ma swojego ducha? Jest duch stworzenia, jest duch pojedynczego człowieka, jest
duch w ogóle, musi być i w każdej cząstce ogółu [152].

Z kolei w notatce dotyczącej śmierci ojca pani Tetmajerowej czytamy:
Kiedyś, gdzieś znajdziemy się wszyscy, a tymczasem zarabiajmy na to, abyśmy się znaleźli w miejscu lepszym niż to, w którym się rozstajemy, w życiu, którego by żadna śmierć nie przerwała.
Umiejmy korzystać z obecnej chwili, zasługujmy, aby ta chwila znalazła się na drodze nieśmiertelności pożądanej, błogosławionej [124].

Podmiot autorski wskazuje na konieczność doskonalenia się moralnego w celu osiągnięcia ideału. Dążenie do ideału stanowiło podstawę antropologii towianistycznej21.
W przywołanych fragmentach wybrzmiewa wyraźnie także przekonanie o wpływie
świata duchowego na widzialny. Taka postawa pomiotu autorskiego – apostoła towianizmu – ujawnia jednocześnie performatywny22 wymiar praktyki dziennikowej. Celem notatek Goszczyńskiego jest nie tylko wyrażenie przeżyć duchowych, ale także
wzmocnienie aktywności religijnej czytelnika23.
Duchowość podmiotu autorskiego niejednokrotnie determinuje sposób postrzegania przez niego penetrowanej przestrzeni. Podczas podróży ocenia oglądane miejsca zgodnie z towianistyczną zasadą obszarów złych i dobrych dla człowieka24. Przykładowo w relacji ze zwiedzania piwnicy hrabiego Poloczaja podkreśla:
Miejsce to obudziło we mnie głębsze, a smutne myśli. Dotknąłem się jego złego ducha. Znam
cię, pomyślałem sobie, w dziejach mojego kraju. […] Z takich to pieczar jak z otworów piekielnych buchało to powietrze gorsze od morowego, które oziewało naszego ducha i wiodło go
krętymi ścieżkami pijackimi, aż dopóki nie zapadł w przepaść razem z ciałem!… [254].

Ponadto życie duchowe podmiotu autorskiego znajduje szczególny wyraz również
w tych fragmentach dziennika, które ujawniają rozbicie podmiotu na „ja lepsze” i „ja
gorsze”:
Duch jest wyższy nad to wszystko w tych wszystkich przymiotach; duch jest dzieckiem ducha
bożego, jest jego obrazem i podobieństwem, ma cząstkę jego istoty, jego potęgi? […] Gdzież jest
21 Por. A. Witkowska, Towiańczycy, Warszawa 1989, s. 11.
22 Przyjmuję klasyfikację funkcji dziennika autorstwa Pawła Rodaka, który wyróżnia peformatywny,
materialny i tekstowy wymiar dziennika (por. P. Rodak, Między zapisem a literaturą. Dziennik polskiego
pisarza w XX wieku, Warszawa 2011, s. 15).
23 W innym fragmencie diarysta deklaruje: „Nie o mnie tu chodzi, ale o drugich” [84].
24 O geografii miejsc szczególnych towiańczyków – por. A. Witkowska, op. cit., s. 23.
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człowiek, który by go [ducha– J.S.] czuł w każdej chwili? Ja sam ileż razy jestem w tej nieczułości.
[…] Dziś to samo robię, tylko żem wyższy o lat dwadzieścia i głuchszy wewnętrznym słuchem
[188, 285].

Podmiot autorski dialoguje sam ze sobą w celu osiągnięcia samowiedzy. Dialog ten
ujawnia rozbicie podmiotu, które dodatkowo wzmocnione jest przez dystans czasowy.
Uzasadnione wydaje się dostrzeganie w dzienniku Goszczyńskiego obecności „podmiotu pomocniczego” w rozumieniu Georges’a Gusdorfa:
To podwojenie [podmiotu – J.S.] czy wyzwalanie sobowtóra Gusdorf określa mianem „podmiotu pomocniczego” ustanowionego wobec „podmiotu prawdziwego”. Figurą tej podwójności jest
według Gusdorfa wpisane głosu Innego w słowa podmiotu piszącego, na przykład takich: „Ja
grzesznik spowiadam się25.

Oczywiście takie wyznania podmiotu autorskiego w Dzienniku podróży do Tatrów,
chociaż mogą budzić skojarzenie z formułą rachunku sumienia, nie pojawiają się bardzo często w diariuszu. Niewątpliwie jednak problematyka ta stanowi ważny aspekt
analizowanego tekstu. Wykorzystanie przez Goszczyńskiego wielu motywów religijnych powoduje, że podróż w głąb Tatr przyjmuje kształt pielgrzymki i stanowi dla
podmiotu autorskiego przede wszystkim przeżycie duchowe.

Autoanaliza i samopoznanie
Warto podkreślić, że podmiot autorski w trakcie wędrówek górskich często izoluje się
od towarzyszy, by podjąć refleksję nad życiem wewnętrznym. Taka postawa diarysty
znajduje potwierdzenie w sposobie prowadzenia narracji. Goszczyński w obrębie jednej notatki przechodzi od „my” do „ja”, a zmiana formy gramatycznej świadczy o modyfikacji dominanty tematycznej zapisków26. We fragmencie Góra Kluczki czytamy:
Przez ten czas przygotowano podwieczorek i wezwano nas. Odbyliśmy tę biesiadkę w szałasie przy
cieple ogniska […] Zgoła nie zrobiliśmy krzywdy temu miejscu, które nieraz patrzy na ochotę uwijających się tam juhasów. Po jedzeniu znalazłem sposobność być na chwilę samotnym, jest to dla mnie
konieczność po pewnym czasie, choćby śród towarzystwa najmilszego, śród zabawy najszczerszej.
Oddzieliłem się niepostrzeżenie od moich spółbiesiadników, z dala od szałasu usiadłem pod drzewem, ze spojrzeniem swobodnym na obraz namalowany duchem i siłą Najwyższego Twórcy. Sam
teraz byłem; swobodniej mogłem rozpatrzyć się, swobodniej zastanowić się nad tym, co widzę [187].

25 R. Lubas-Bartoszyńska, Pisanie autobiograficzne w kontekstach europejskich, Katowice 2003, s. 45.
26 O znaczeniu doświadczenia samotności w dzienniku osobistym – por. P. Lejeune, „Drogi zeszycie…”,
„drogi ekranie…”. O dziennikach osobistych, tłum. P. Rodak et al, Warszawa 2010, s. 29.
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Werbalizacja doświadczeń wewnętrznych służy podmiotowi autorskiemu jako podstawa
do przeprowadzenia oceny rozwoju własnej osobowości, a tym samym osiągnięcia samowiedzy. Rzeczywistość zewnętrzna ma szczególne znaczenie – to bodziec wywołujący
różnorodne echa w pamięci diarysty. W analizowanym dzienniku nie brakuje ujęć retrospektywnych, które świadczą o poznawczej27 funkcji prowadzonych zapisków. Diarysta
nawiązuje do wcześniejszych doświadczeń: dzieciństwa spędzonego na Ukrainie, działalności konspiracyjnej i udziału w powstaniu listopadowym, ale jednocześnie wydaje się,
że dąży do ukazania kolejnych etapów swojego życia w perspektywie ciągłości.
W Dzienniku podróży do Tatrów odnajdzie czytelnik również opisy podróży w głąb
ziemi. Penetracja grot i jaskiń przez podmiot autorski jest tożsama z próbą odkrycia
własnego wnętrza. Taki sposób ujęcia podróży odsyła do antropologii filozoficznej
romantyzmu. Ireneusz Bittner podkreślał:
Znaczące jest to, iż przestrzeń „geograficzna” rezerwowana była głównie dla opisu ludzi „przeciętnych”, „przyziemnych”, natomiast opis „głębi” i „przestworzy” czy też „grot” – dla charakterystyki jednostki niezwykłej28.

Dotychczasowa analiza wykazała, że dialogowa struktura podmiotu autorskiego
w Dzienniku podróży do Tatrów związana jest z kontaminacją różnych punktów widzenia oraz rozróżnieniami o charakterze moralnym. Równie istotne wydają się rozróżnienia o charakterze ogólnokulturowym. Ujawniają one „rozdwojenie” podmiotu autorskiego. Z jednej strony jest on reprezentantem cywilizacji, która ocenia krytycznie
prostotę ludu, z drugiej – deklaruje, że nie zatracił on „instynktu pierwotnego”. Pobyt
w Tatach jawi się zatem jako „odpamiętywanie” i szansa na zbliżenie się do ludu:
Straciłem wiele, bardzo wiele na drodze obecnej cywilizacji, ale dotąd jeszcze przechował się
we mnie ten instynkt pierwotnej prostoty ludu, ta struna jego sumienia, to zapamiętanie owej
niewinności, owego dzieciństwa uczuć wewnętrznych, przez które każdy człowiek przechodzi, co
w życiu późniejszym puszcza tak niebacznie, co tak niedbale strzeże przeciwko duchowi świata,
co tak łatwo dozwala sobie wydrzeć a przynajmniej zasypać późniejszemu życiu [161].

Podczas „pożegnania z górami” podmiot autorski dokonuje aktu samopoznania, który – za Reginą Lubas-Bartoszyńską – możemy rozumieć jako „spojrzenie na własną
przyszłość z perspektywy teraźniejszości, przy założeniu przydatności wiedzy samopoznającej w przyszłym życiu”29:
27 Milecki podkreśla, że dziennik pełni funkcję poznawczą, ponieważ jest „terenem poszukiwania samego siebie” (por. A. Milecki, op. cit., s. 35).
28 I. Bittner, U podstaw antropologii filozoficznej polskiego romantyzmu, Łódź 1998, s. 93.
29 O znaczeniu aktu samopoznania w literaturze dokumentu osobistego – por. R. Lubas-Bartoszyńska,
Między autobiografią…, s. 44.
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Czuję, że nie straciłem nic z tego, com tu przyjął. Pierś moja pełniejsza, widzenie jaśniejsze,
ochota życia większa, wiara czystsza, miłość Boga i ludzi odważniejsza, nadzieje mocniej przytwierdzona potwierdzona do dna oceanu niewidomego. Czuję w sobie siłę pozostać w tym stanie,
przebyć w tym stanie przyszłość, jaka leży przede mną […] to przyszłość, to życie w czynności
po życiu w modlitwie, to atmosfera nizin ludzkości. Cóż robić! Schodźmy na dół, trzymając statecznie, cośmy wzięli na górze [287].

Podmiot autorski podczas podróży dociera do najbardziej ukrytych warstw własnego
życia duchowego. Przywołany fragment można interpretować jako świadectwo mitu
odnowy, który – jak zauważa Gros30 – znajduje się u źródeł każdej pielgrzymki. Warto
podkreślić, że diarysta wielokrotnie zapewnia czytelnika o własnej szczerości31. Słowo „prawda” pojawia się na kartach tego dziennika wielokrotnie32. O jakiej prawdzie
pisze podmiot autorski? Stosując typologię Pawła Rodaka, można wskazać na współistnienie w dzienniku Goszczyńskiego prawdy wydarzeń, prawdy rzeczywistości oraz
prawdy doświadczenia osobistego33. Wydaje się, że szczególne znaczenie tej ostatniej
mogło mieć związek z rozczarowaniem autora, spowodowanym chłodnym przyjęciem dziennika, czemu dał wyraz w korespondencji:
Spodziewałem się, że Podróż do Tatrów, którą wyprawiłem Wolffowi, zrobi więcej wrażenia.
Wziąłem tam stanowisko niezwyczajne w naszej powszechnej literaturze i stosownie do tego
wypowiedziałem wiele rzeczy, które mogą się zdawać dziwnemi rutynistom obecnej cywilizacji
i sztuki. Ale co jest prawdą, to musiałem powiedzieć34.

Warto przywołać w tym miejscu wnioski Mirosławy Buchholtz, która dostrzega istnienie pewnej prawidłowości w zapiskach intymnych. Badaczka podkreśla, że w przypadku, gdy autor dokonuje w tekstach autobiograficznych aktu „obnażenia”, oferuje
czytelnikom nie tylko „najlepsze swoje dzieło, ale także siebie samego, co pociąga
za sobą ryzyko zranienia”35. Analiza życia wewnętrznego, próba dokonania syntezy
dotychczasowej biografii, dążenie do odnalezienia odpowiedzi na pytanie o własne
„ja” – wszystkie te elementy widoczne są w zapiskach Goszczyńskiego i wskazują na
szczególny rodzaj „odsłonięcia” podmiotu autorskiego w dzienniku.
30 Gros podkreśla: „Zmiana wewnętrzna pozostaje mistycznym ideałem pielgrzyma: powinien powracać całkowicie odmieniony” (F. Gros, op. cit., s. 131). Taki ideał pielgrzymki znajduje wyraz również
w dzienniku Goszczyńskiego.
31 Taka postawa budzi skojarzenie z wnioskami Gusdorfa, który podkreśla, że pełna szczerość jest środkiem do osiągnięcia samowiedzy (por. G. Gusdorf, Warunki i ograniczenia autobiografii [w:] Autobiografia, tłum. J. Barczyński, Gdańsk 2009, s. 23).
32 Por. m.in. S. Goszczyński, Dziennik…, ss. 50, 84, 108‒109, 152.
33 Por. P. Rodak, op.cit., s. 122.
34 Listy Seweryna Goszczyńskiego (1832–1875), red. S. Pigoń, Kraków 1937, ss. 331–332.
35 M. Buchholtz, Henry James i sztuka auto/biografii, Toruń 2011, s. 138.
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Podsumowanie
Mimo że Goszczyński umieszcza własny tekst w kręgu tradycji dziennika podróży, w którym – zgodnie z założeniami gatunku – dominują wypowiedzi dotyczące
zjawisk zewnętrznych względem podmiotu, to jednocześnie sfera życia duchowego
i intymnego podmiotu autorskiego stanowi nieodłączny element tego utworu. Przeprowadzona analiza, chociaż nie wyczerpuje problematyki zasygnalizowanej w temacie (przykładowo nie został podjęty problem stosunku podmiotu autorskiego do
przeszłości i przyszłości kraju oraz kwestia twórczości literackiej), pozwala stwierdzić,
że podmiot autorski można postrzegać jako wariant toposu homo viator, ale jednocześnie przede wszystkim jako „turystę wewnętrznego”36. Diarysta formułuje sądy na
temat swojego „ja”, podejmuje dialog ze sobą samym w celu osiągnięcia samowiedzy
oraz czyni własne „ja” przedmiotem poznania. Odbycie podróży wewnętrznej okazuje się w Dzienniku podróży do Tatrów nie mniej istotne niż poznanie rzeczywistości
tatrzańskiej.

36 Pojęcie zapożyczam z pracy Marii Cieśli-Korytowskiej, O romantycznym poznaniu (Kraków 1997).
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Streszczenie
Artykuł dotyczy problematyki podmiotu autorskiego w Dzienniku podróży do Tatrów
Seweryna Goszczyńskiego, przy założeniu, że zogniskowanie uwagi na osobie diarysty i jego doświadczeniach umożliwia lekturę tegoż utworu w odmiennej perspektywie – jako dziennika intymnego. Podstawę analizy stanowi tekst Dziennika podróży do Tatrów w opracowaniu Stanisława Sierotwińskiego, natomiast kontekstem dla
rozważań nad postawą autobiograficzną Goszczyńskiego są fragmenty opublikowane
w prasie (m.in. Podróż do Tatrów, Wyjątki z dziennika podróży po zachodniej części Galicji), a także korespondencja pisarza. Rozważania (oparte na pracach z zakresu teorii literatury, w tym koncepcji trójkąta autobiograficznego Małgorzaty Czermińskiej
i teorii paktu autobiograficznego Philippe’a Lejeune’a) prowadzą do próby odpowiedzi na pytanie o to, jakie zmiany dokonały się w sposobie postrzegania rzeczywistości
przez diarystę wskutek konwersji.

Summary
A Journey to the Tatra Mountains Only or Beyond? The Problem of
Narrator-as-Author in Seweryn Goszczyński’s Dziennik podróży do Tatrów
The article is concerned with the problem of the authorial narrator in Seweryn Goszczyński’s Dziennik podróży do Tatrów. The starting point of the analysis is the thesis
that Goszczyński’s memoir is more than only a text of crucial importance to the
development of the literature of and about the Tatra Mountains, and it can also be
investigated with the focus on the person of the author and his experience, which
enables reading Dziennik podróży do Tatrów from a different perspective by treating it as a private diary. The main body of the article is dedicated to the analysis of
those selected fragments of the work whose subject is the internal life of the narra-
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tor-as-author. The article is at the same time an attempt at answering the question of
how the author’s conversion to Towianism affected his perception of reality. The tools
from other works of literary theory are employed in the process, including Małgorzata Czermińska’s concept of the autobiographical triangle and Philippe Lejeune’s idea
of the autobiographical pact. The analysis is based on the text of Dziennik podróży do
Tatrów as edited by Stanisław Sierotwiński for the Biblioteka Narodowa series, and,
in the case of the investigation of Goszczyński’s autobiographical stance, on the fragments of Dziennik podróży do Tatrów published in the press (under the titles: Podróż
do Tatrów, Wyjątki z dziennika podróży po zachodniej części Galicji, and others), as well
as on the writer’s letters.

Martyna Ujma

Romantyczna integralność kultury
w myśli filozoficznej Karola Libelta
(z perspektywy badań literaturoznawczych)
Instytut Filologii Polskiej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Karol Libelt (1807‒1875) był jednym z najwybitniejszych myślicieli doby polskiego
romantyzmu i jednym z najważniejszych działaczy społeczno-politycznych powstania wielkopolskiego. W swoich pracach odnosił się do kwestii wychowania, oświaty,
literatury czy idei ojczyzny i poczucia przynależności narodowej. Ostatnia z wymienionych spraw jest, co oczywiste, wynikiem budzącej się w wieku XIX świadomości
narodowej wśród członków społeczeństw zniewolonych. Idea narodu (w duchu demokratycznym) nieustannie towarzyszy zresztą rozważaniom Libelta. Ilustracją tych
poglądów jest przede wszystkim rozprawa O miłości Ojczyzny, w której autor analizuje
ideę ojczyzny, dzieląc ją na ziemię, lud, ustawy (rozczłonia materialne), narodowość,
język i piśmiennictwo (rozczłonia duchowe) oraz byt polityczny, religię i dzieje (rozłczłonia żywotne). Analiza owych „rozłczłoni” pozwala na spojrzenie na ojczyznę jako
na byt składający się z niezwykle skomplikowanych relacji. Charakterystyczne jest
także ustawianie owych „rozczłoni” w trójki, symbolizujące doskonałą pełnię. Ojczyzna traktowana w taki właśnie sposób jest bowiem tworem idealnym, powstałym na
skutek boskiej interwencji.
Piśmiennictwo filozoficzne autora Dziewicy Orleańskiej jest także wdzięcznym
materiałem do badań literaturoznawczych. Traktaty przezeń pisane odznaczają się
bowiem swoistą intertekstualnością opartą na wprowadzeniu w konstrukcję licznych
paralel. Literackie podszycie dzieł Libelta objawia się przede wszystkim przez realizacje językowe charakterystyczne dla poetyki dzieła literackiego. Paralele komparatystyczne wydają się, obok elementu konstrukcyjnego, stanowić także swoisty element dyskursu filozoficzno-kulturowego. Najważniejsze jednak w świetle badań nad
romantyczną integralnością kultury jest podejście Libelta do dziejowości. Filozofia
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przezeń wypracowana nabiera szczególnego znaczenia, gdyż wpisuje się niejako
w ogólną koncepcję historiozoficzną. Libelt narody uznaje bowiem za nośnik siły
dokonującej licznych przemian społecznych oraz wspólnotę naturalną, która może
istnieć bez posiadania własnego państwa (rozumianego jako określony, materialny
fragment rzeczywistości). Filozof jest przekonany o tym, że istnienie owych tworów
społecznych nie jest przypadkowe i wynika z ciągłości historii. Schemat historiozoficzny Libelta wpisuje się zatem w Goetheańską koncepcję Weltliteratur w jej wymiarze ideowym. Tak sformułowana koncepcja ojczyzny i narodu poddana jest mitologizacji. To spojrzenie tym bardziej ciekawe, że przy jednoczesnym silnym poczuciu
odrębności narodowościowej można mówić także o łączności cywilizacyjnej Europy.
Interkulturowość w takim rozumieniu zyskuje nowy wymiar, bowiem jej rozumienie
nie sprowadza się jedynie do zacierania granic między tym, co różne.

Interkulturowość a romantyzm
Obszar badań interkulturowych w dziedzinie szeroko pojętego literaturoznawstwa
(a także i innych dziedzin, które z perspektywy problematyki zarysowanej w tytule
można określić mianem pobocznego kontekstu) stanowi głównie literatura najnowsza. Interkulturowość jest bowiem pojęciem kojarzonym ze współczesnymi przemianami społeczno-kulturowymi. Wynika to także z powiązania paradygmatu interkulturowości, o którym pisze między innymi Andrzej Hejmej1, z wielotorowymi
reakcjami na hybrydyczność współczesnych zjawisk kulturowych:
Paradygmat interkulturowości, szeroko dyskutowany w trzech ostatnich dekadach zwłaszcza we
Francji, to w istocie reakcja na szereg rozmaitych koncepcji objaśniających hybrydyczny charakter współczesnych kultur, takich koncepcji, jak akulturacja, wielokulturowość, plurikulturowość
czy – ostatnio – transkulturowość2.

Idea ścierania się kultur, zacierania między nimi granic przez szeroko rozumiane procesy integracji i powiązanie ich z aktualną polityką dialogu międzykulturowego3 oddalają
od traktowania interkulturowości jako swego rodzaju matrycy, przez którą można odczytywać dziewiętnastowieczne wypowiedzi literackie i filozoficzne. Tymczasem jednak sytuacja geopolityczna zaistniała w pierwszej połowie wspomnianego okresu stała
się pośrednią przyczyną wytworzenia idei mesjańskiego „słowiańskofilskiego schematu historiozoficznego, dzielącego narody na »stare« cywilizacje i na narody »młode«
1
2
3

Por. A. Hejmej, Interkulturowość – literatura – komparatystyka, „Teksty Drugie” 2009, nr 6: Przekłady,
zwroty, porównania (oraz inne badania), ss. 34‒47.
Ibidem, s. 35.
Por. ibidem.
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wstępujące dopiero na scenę historii”4 oraz łączności kulturowej między nimi. U podstaw kształtowania ideologii okresu, który „do dzisiaj w sposób decydujący współokreśla sposób myślenia, stawiania pytań, choć odpowiedzi mogą i muszą być inne”5, stały
przede wszystkim upadek idei absolutyzmu (kryzys starego porządku), silne zmiany
społeczne, gospodarcze, ekonomiczne oraz idee niepodległościowe i zjednoczeniowe
w niemal całej Europie. Przeciwstawienie się postanowieniom kongresu wiedeńskiego 1815 roku (zakładającego między innymi powstanie ogólnoeuropejskiego systemu
politycznego) oraz liczne powstania i zrywy doprowadziły do rozpadu doświadczenia
wspólnego, śródziemnomorskiego świata kultury. Wiek XIX to także czas silnego
rozwoju technologicznego, a co za tym idzie – i komunikacyjnego. Masowo zaczęto
podróżować po Europie i krajach orientalnych – czy to przez wzgląd na ucieczki,
zesłania, czy też – profesjonalnie zorganizowane wyprawy turystyczne, eksploracyjne i edukacyjne. Pobudziło to bez wątpienia ciekawość i wpłynęło na potrzebę poszukiwania analogii i swoistych przekładów kulturowych. Jednakowoż wszystkie te
przemiany stały się dogodnym gruntem dla komparatystyki, zwłaszcza takiej, którą
trzeba rozumieć nie tylko jako porównanie, ale także jako styl myślenia o kulturze.
Okazuje się ona bowiem, jak zauważa Michał Kuziak, „koniecznym sposobem poruszania się po świecie wielu różnych kultur, sposobem pozwalającym na jego opis
oraz próby interpretacji (w duchu historiozoficznym), a także na tworzenie programu
kulturowego i literackiego”6. Stało się to także przyczynkiem do wpisania komparatystyki w szeroki kontekst filozofii kultury, który zarysował między innymi Adam
Mickiewicz, pierwszy polski komparatysta7. Wieszcza interesowały bowiem „zasady
rządzące rozwojem kultury i literatury, ich różnicowaniem się”8.Dostrzegał przy tym
pewnego rodzaju ciągłość i jedność literatury, która wywodzi się z owego „pierwszego
słowa”, i która, choć różnorodna, jest ciągle „jedyna”. Zarys historii literatury z elementami literatury porównawczej, usytuowany w kontekście przemian kulturalnych,
społecznych, historycznych i tym podobnych, autor Pana Tadeusza zaprezentował już
w Przemowie do Ballad i romansów9. Uderza w niej przede wszystkim zderzenie świata
starożytnego i nowożytnego oraz przeciwstawienie kultury Północy i Południa, wywodzące się jeszcze z wieku XVIII. Ten kluczowy dla dziewiętnastowiecznej historii
4
5
6
7
8
9

L. Stachurski, Heglizm polski. Elementy strukturalne, Warszawa 1998, s. 83.
M. Janion, Gorączka romantyczna, Warszawa 1975, s. 528.
M. Kuziak, Mickiewicz komparatysta i myślenie o kulturze [w:] Komparatystyka między Mickiewiczem
a dniem dzisiejszym, red. L. Wiśniewska, Bydgoszcz 2010, s. 65.
Por. H. Janaszek-Ivaničková, O współczesnej komparatystyce literackiej, Warszawa 1989, s. 239; H. Markiewicz, Badania porównawcze w literaturoznawstwie polskim [w:] idem, Przekroje i zbliżenia dawne
i nowe, Warszawa 1976, ss. 422‒438.
M. Kuziak, op. cit., s. 65.
A. Mickiewicz, Przemowa [w:] idem, Poezye Adama Mickiewicza, Wilno 1822.
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Europy mit wyrósł z przekonania o wyższości kultury „starej” (śródziemnomorskiej,
a więc południowej) nad nieoryginalną, wtórną kulturą Północy10. Opozycja ta wynikała także z przekonania o zespole cech powiązanych z warunkami geograficzno-klimatycznymi. Narodom północnym (Irlandczykom, Anglikom, Skandynawom,
Niemcom) przypisywano dzikość, posępność i chłód, korespondujące z krajobrazem
wybrzeży zimnych mórz, mglistego i chmurnego nieba, czy surowej, skalistej natury, natomiast narodom południowym – radość, harmonię i spokój. Podział ten na
grunt literacki wprowadziła powieściopisarka i publicystka francuska Anne-Louise
Germaine Necker (znana jako Madame de Staël) w publikacji O literaturze rozpatrywanej w związkach z instytucjami społecznymi (1800). Na gruncie polskim mit ten
zaszczepił Maurycy Mochnacki, po części wpisując się w koncepcję Augusta Wilhelma Friedricha Schlegla, który dokonał przesunięcia ducha romantyzmu w stronę
narodów romańskich, a granicy epoki we wczesne średniowiecze. W swoim dziele
O literaturze polskiej w wieku dziewiętnastym (1830) Mochnacki wskazywał na średniowiecze jako epokę, z której wywodzi się duch romantyczny. Taki projekt, wizja
rzeczywistości, opartej na ciągłości historycznej, to „grunt, cel i zarazem zamysł, na
którym wspiera się romantyczne poznanie”11. Sprzężenie „starej” i „nowej” kultury to
główne pragnienie romantyków:
Romantyzm, wbrew utartym wyobrażeniom, sprzęga w jednię zarówno młodość, jaki i starość.
Młodość i starość człowieka, lecz również całej kultury, młodość etapu źródłowego historii i starość jako pełnię dziejowego procesu. Młodość jako witalność słowa i starość jako wyższy stan
spełnienia w milczeniu […]. Młodość jako pisanie i mówienie - starość jako epokę czynu. To
wszystko […] łączyć oraz spajać – jak młodość i starość – chce Romantyzm […]12.

Jarosław Ławski zdaje się wskazywać na romantyczne tendencje do łączenia i spajania
pozornie przeciwstawnych pojęć („rozumu i metalogiki, naturalnego i nadnaturalnego, piękna i brzydoty, w końcu ludzkiego i Boskiego…”13), w które wpisuje się przede
wszystkim zestawienie kultury starożytnej i nowożytnej, Południa i Północy. Opozycja
ta, tak silnie eksponowana w najwybitniejszych polskich dziełach doby romantyzmu,
objawiająca się na zasadzie przeciwstawiania dzikich stepów Ukrainy cyprysowemu gajowi (charakterystycznemu dla pejzażu południowego)14, jest więc szczególnym rodzajem ujawnienia sposobu myślenia dziewiętnastowiecznych poetów o kulturze i historii.
10 Por. J. Wierzejska, Mit Południa jako kontrapunkt dla opozycji Wschód–Zachód i podstawa mitu Europy
Środkowej, „Porównania” 2012, nr 11, ss. 71‒85.
11 J. Ławski, Mickiewicz– mit – historia. Studia, Białystok 2010, s. 11.
12 Ibidem.
13 Ibidem.
14 Obrazy takie pojawiają się w Marii Antoniego Malczewskiego, Lilli Wenedzie Juliusza Słowackiego
czy Konradzie Wallenrodzie Adama Mickiewicza.
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Interkulturowość w świetle powyższych ustaleń jawi się zatem nie tylko jako sposób patrzenia na wypowiedź filozoficzną, ale i określony sposób myślenia, wynikający
z romantycznego postulatu integralności kultury. Szczególne miejsce ma w tym myśl
mesjanistyczna. Lucyna Wiśniewska-Rutkowska mesjanizm polski nazywa bowiem
„skomplikowanym splotem problemów sytuujących się na pograniczu różnych dziedzin życia i aktywności ludzkiej”15, skupiającym w sobie zagadnienia z zakresu sztuki,
filozofii, religii, antropologii i nauk społeczno-politycznych. Zrozumienie komparatystycznego zaplecza mesjanizmu wymaga także przywołania dwutorowej etymologii
słowa zaproponowanej przez Andrzeja Walickiego:
Oczywiste jest jednak, że wiara w szczególną misję danego narodu współistnieć może z przekonaniem, że wszystkie ważne narody realizują jakąś misję w ramach niezbędnego podziału historycznych zadań. Koncepcję taką, obiegową w epoce romantyzmu, określić można terminem
„misjonizmu”, pochodzącym od słowa „misja”, a nie od słowa „Mesjasz”. Termin „mesjanizm”
natomiast pochodzący od słowa „Mesjasz”. ma treść bogatszą i zakres odpowiednio węższy:
oznacza mianowicie wiarę w zbawiciela (jednostkowego lub zbiorowego), który nadejdzie po
okresie katastrof i zbawi cierpiącą ludność od zła. Aby być narodowym mesjanistą nie wystarczy
więc wierzyć w dziejową misję własnego narodu; należy wierzyć, że jest to nie jedna wielu misji,
lecz misja mesjaniczna –nadrzędna i zbawcza, porównywalna z rolą Zbawiciela w ogólnoludzkim
procesie soteriologicznym. W tym sensie paradygmatem narodowego mesjanizmu była Mickiewiczowska idea Polski jako Chrystusa narodów16.

Rozróżnienie mesjanizmu rozumianego jako jedna z wielu misji danego narodu
(gdzie prawidłowym byłoby zgodnie ze słowami Walickiego określenie „misjonizm”)
od mesjanizmu pojmowanego jako zbawcza misja mesjaniczna kieruje moje rozważania w stronę komparatystycznej natury filozofa, czy też twórcy, przez wzgląd na zadania wymierzone Polsce jako Chrystusowi narodów, a jemu samemu –jako wieszczowi,
mistycznemu prorokowi. Wyjątkowość tychże postulatów, swego rodzaju zadań wyznaczonych artyście i jego narodowi, skłania bowiem do tworzenia paralel komparatystycznych, sytuujących ich na poziomie wyimaginowanej przez nich wielkości, niejako wyróżniających ich z uwagi na zbawczą role narodu pośród innych. Postawioną
hipotezę potwierdzają także słowa Mariana Zdziechowskiego:
Kierunek ten, znany pod nazwą mesyanizmu u nas, a słowianofilstwa w Rosyi, obfite daje pole
do spostrzeżeń porównawczo psychologicznych, stanowi bowiem charakterystyczną właściwość
plemienia naszego. Polega on na tem, że rozpowszechniony w Europie od czasów wojen Napoleona I-ego ruch narodowościowy przejawił się pośród narodów słowiańskich w formie mistycznej
wiary w opatrznościowe ich posłannictwo –, w przyszłe moralne, a na chrześcijańskim gruncie
oparte odrodzenie zmateryalizowanej i zbutwiałej Europy, dzięki życiodawczemu pierwiastkowi
15 L. Wiśniewska-Rutkowska, Mesjanizm Jerzego Brauna. Myślenie w pespektywie Józefa Marii Hoene-Wrońskiego, Kielce 2004, s. 13.
16 A. Walicki, Mesjanizm Adama Mickiewicza w perspektywie porównawczej, Warszawa 2006, s. 16.
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uczucia, który tylko Słowianie umieli w sobie przechować w pierwotnej czystości i który przeto
wprowadzić mają do dziejów świata17.

Mesjanizm jest zatem, zgodnie z przekonaniem Zdziechowskiego, gruntem podatnym na działania komparatystyczne przez wzgląd na wiarę w mistyczne posłannictwo
narodów słowiańskich. Owa wiara, a także przekonanie o zachowaniu w krwi narodu
słowiańskiego „pierwiastka czystości”, skłania zaś do tworzenia schematów historiozoficznych zestawiających dzieje Słowian z dziejami tak zwanych „starych” cywilizacji.
Misja słowiańska i przekonanie o jej wyjątkowości ma zarazem cechy utopii antropologicznej18. Słowa Zdziechowskiego znajdują z kolei odzwierciedlenie w interpretacji
Mickiewiczowskich prelekcji paryskich dokonanej przez Alinę Witkowską:
Zatem słowiańska misja wobec Europy byłaby misją terapeutyczną. Stary i chory świat Zachodu,
przesycony cywilizacją i skarlały duchowo (nie intelektualnie), otrzymałby coś w rodzaju transfuzji
młodej krwi słowiańskiej i naprowadzony zostałby na szlaki wielkiego wewnętrznego odrodzenia19.

O zbawczej roli narodu polskiego, wykrystalizowanej przez polskich wieszczów, dzięki której działania komparatystyczne mają swój głębszy sens, można także przeczytać
w publikacji Wojciecha Dzieduszyckiego:
Zatem czcimy dalej poetów naszych; jesteśmy im wdzięczni za to, że język wydoskonalili, do wyższej podnieśli godności, że pięknością, którą nas obdarzyli, także poczucie narodowe podnieśli,
uzacnili, że nas do szlachetnej, wzniosłej przyzwyczaili sztuki, że do patryotyzmu i do cnotliwego
zagrzewają obyczaju, że obdarzywszy nas wielką naprawdę literaturą, utwierdzili w przekonaniu, iż
wielkim powinniśmy być narodem, że nim jesteśmy i dziś, mimo wszystkiego i popchnęli do owej
twórczości na wszystkich innych polach ducha, którą się szczycimy, w której cudów dokonujemy,
mimo rozpaczliwego naszego położenia, mimo klęsk niewysłowionych; doganiamy przeto szczęśliwsze narody, zrównaliśmy się z niemi w niejednej rzeczy, robiliśmy niejedno w XIX wieku lepiej
od ościennych, zmuszamy wyrobami cywilizacyi swojej znowu niechętnych, by na nas zważali20.

Komparatystyka, a więc zdolność do porównań, wymaga także wiedzy interdyscyplinarnej i niepospolitego umysłu, który bez wątpienia posiadali polscy wieszczowie. Dzieduszycki zauważa bowiem, że „czytając Mickiewicza, a zwłaszcza Krasińskiego, podziwiamy obok mistrzostwa słowa i twórczej wyobraźni, niepospolity,
głęboki rozum”21.
17 M. Zdziechowski, Mesyaniści i słowianofile: szkice z psychologii narodów słowiańskich, Kraków 1888, s. VI.
W tym i wszystkich innych tekstach sprzed 1945 r. – zachowano oryginalne pisownię i interpunkcję.
18 Por. A. Witkowska, O Mickiewiczowskim czytaniu „tekstu człowieka” [w:] Studia romantyczne,
red. M. Żmigrodzka, Warszawa 1973.
19 Eadem, „Ja, głupi Słowianin”, Kraków 1980, s. 20.
20 W. Dzieduszycki, Messyanizm polski a prawda dziejów, Kraków 1901, s. 8.
21 Ibidem, s. 6.
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W tym miejscu warto także odnieść się do ustaleń Józefa Ujejskiego, według którego komparatystyczny charakter mesjanizmu może wynikać ze źródła, którym jest
religia żydowska22.Autor uściśla dalej, iż mesjanizm przyjął się „w ciągu XIX wieku na
oznaczenie wiar, analogicznych do tej, która się w pomnikach religii żydowskiej wiąże
z oczekiwaniem przyjścia pomazańca Bożego – Mesjasza”23. Ważna jest zatem tutaj
analogia losu dziewiętnastowiecznych narodów uciśnionych i Izraela. Dlatego też,
zdaniem Ujejskiego, trzeba zapamiętać „wyobrażenia, towarzyszące nadziei mesjanistycznej u Żydów, bo znajdą one później wielokrotne zastosowanie przy odnawianiu
się tego zjawiska”24.

Integralność kultury w rozprawie O miłości Ojczyny Libelta
Filozofia Libelta jest związana z rozwojem polskiej recepcji filozofii Georga Wilhelma Friedricha Hegla, dlatego też propaguje ona wizję odrodzenia narodu polskiego
przez łączenie filozofii z religią oraz przejście od filozofii spekulatywnej do filozofii czynu25. Komparatystyczny charakter tekstów Libelta skłania do tego, by mówić
o swoistej inspiracji czy też podobnym sposobie myślenia o kwestii narodowej do
tego, który reprezentował Mickiewicz w prelekcjach paryskich. I choć Mickiewicz,
Libelt, Bronisław Trentowski i August Cieszkowski należeli do różnych formacji
myślowych, koncepcje filozofów religijnych i idee poetów-wieszczów są zaskakująco
zbieżne. Zygmunt Krasiński twierdził, że stanowią one dwa bieguny tego samego
„ruchu ogromnego filozoficzno-religijnego na łonie Słowiańszczyzny”26.
Koncepcja narodu wypracowana przez Libelta związana była z jego poglądami na
temat idei demokracji oraz z silnym zakorzenieniem filozofa w myśli romantycznej (nie
tylko filozoficznej, ale i literackiej przez wzgląd na traktowanie poezji jako źródła filozofii). Autor Dziewicy Orleańskiej daleki zatem był od formułowania poglądów w myśl
postulatów konserwatywno-romantycznych, wedle których naród w dużym uproszeniu pozostaje indywidualnością27. Andrzej Walicki stawia nawet tezę, iż trudno mówić
22
23
24
25
26
27

Por. J. Ujejski, Dzieje polskiego mesjanizmu: do powstania listopadowego włącznie, Lwów 1931, s. 1.
Ibidem.
Ibidem, s. 4.
Por. W. Dzieduszycki, op. cit., s. 61.
Z. Krasiński, Listy do Delfiny Potockiej, t. 2: 1843‒1845, wstęp i oprac. Z. Sudolski, Warszawa 1975, s. 566.
Por. A. Walicki, Karola Libelta „filozofia słowiańska” [w:] K. Libelt, Samowładztwo rozumu i objawy
filozofii słowiańskiej. O miłości ojczyzny. System umnictwa. O panteizmie w filozofii, wstęp A. Walicki,
Warszawa 1967, s. XXIV. Autor opracowania filozofii słowiańskiej zwraca uwagę na fakt, iż przez
wiele lat traktowano ją jako nieodłączną część konserwatywnej koncepcji „niepowtarzalności” i „jedyności” narodu”. Za przyczynę tego stanu badacz uznaje rozprawę Tadeusza Krońskiego Filozofia
mesjanistyczna i katolicka w Polsce połowy XIX wieku z 1954 r., zawierającą pewne uprzedzenia, charakterystyczne dla metodologii marksistowskiej.
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o systemie Libelta jednie w kontekście „rozważań wokół Hegla”, a próby zbliżania go
do „nacjonalistycznych koncepcji konserwatystów niemieckich”28 uznaje za niesłuszne.
Rozprawa O miłości Ojczyzny stanowi bodaj najbardziej „literackie” spośród
wszystkich dzieł Libelta. W niej myśliciel zarysowuje swoje poglądy na naród i ojczyznę w najjaśniejszej postaci, w niej także wyjaśnia swój stosunek do literatury
i języka. Wprowadzające do rozprawy zestawienie cytatu z Pism filozoficznych Cycerona, „O, ojcze, o, ojczyzno, domu Priama!” („O pater, o patria, o Priamidomus!”)29
i wersetu wiersza Hymn do miłości ojczyzny Ignacego Krasickiego „Słodka miłości kochanej Ojczyzny!”30 jest komparatystycznym zderzeniem świata starożytnego i świata
nowożytnego. Wpisuje się więc tym Libelt w projekt obrazu ciągłej historii. Jest to
szczególny rodzaj sprzężenia starej i nowej kultury, wpisującego się w romantyczne
tendencje do łączenia pozornie przeciwstawnych sobie pojęć. Zestawienie Cycerona
i Krasickiego stanowi zatem zabieg podobny do tego, który na gruncie literatury zastosowali Mickiewicz, Juliusz Słowacki czy Antoni Malczewski (rzeczone wcześniej
przeciwstawienie dzikich stepów Ukrainy – cyprysowemu gajowi). Sam Libelt wyjaśnia zresztą dalej, że zestawienie tak odległych od siebie poetów, czy to pod względem czasowym, czy to kulturowym, prowadzi go do wysnucia wniosku, jakoby miłość
do Ojczyzny istniała w człowieku od najdawniejszych czasów: „w tych rzewnych wyrazach, co aż do czasów wojny Trojańskiej do południowego nieba i pierwiastkowych
siedlisk narodów się odnoszą, równa czułość się odzywa, jak spod wiersza naszego
Krasickiego, poety na północy, w trzy tysiące przeszło lat później”31.
Zdaje się, że wprowadzając cytaty, Libelt wpisuje się w nurt mesjanizmu organicznego32. Spojrzenie z tej perspektywy na zastosowany przezeń zabieg oraz późniejsze
wyjaśnienie analogii losu Polaków do losu Trojan33 unaocznia bowiem jego postrzeganie historii jako ciągłości, a wydarzeń wieków XVIII i XIX jako elementów składowych
owej historii rozumianej jako „wielkiej całości”. Jest to także wyraz koncepcji myślowej,
sytuującej kulturę słowiańską w całej kulturze ludzkiej. Wyjście od prapoczątku do folkloru i archaicznej symboliki pokazuje miejsce Słowian w owej dziejowości. Przywołanie
przez Libelta tradycji i nowoczesności wpisuje się w dziewiętnastowieczną wiarę w siłę
wspólnoty pamięci, tradycji i wzorów, wyjaśniając przy tym istotę człowieczeństwa34. To
28 Ibidem, ss. XXIII–XXIV.
29 Cyceron, Pisma filozoficzne, t. 3, tłum. W. Korantowski, J. Śmigaj, Z. Cierniakowa, kom. i posł. K. Leśniak, Warszawa 1961, s. 613.
30 Cytat został przez Libelta przekształcony, być może przez to, że filozof mógł przywoływać utwór
z pamięci (w oryginale cytat brzmi bowiem: „Święta miłości kochanej ojczyzny”).
31 K. Libelt, O miłości Ojczyzny, [w:] idem, Samowładztwo rozumu i objawy…, op. cit., s. 3.
32 Por. A. Żywiołek, Mesjański logos Europy. Mariana Zdziechowskiego i Stanisława Brzozowskiego dyskursy o kulturze Zachodu, Częstochowa 2013, s. 100.
33 Por. K. Libelt, op. cit., ss. 3‒5.
34 Por. J. Ławski, op. cit., s. 378.
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swoiste doświadczenie wspólnoty stanowi wobec tego „siłę, która ludziom rozrzuconym
po wszystkich zakątkach świata zapewniała wytłumaczenie źródeł ich położenia oraz
przedstawiała przed ich oczyma obraz kosmosu i obraz celów, jakimi podporządkowane jest myślenie, istnienie, a nade wszystko cierpienie”35. Wydaje się zatem, że owo
zestawienie nie jest jedynie chwytem retorycznym czy konstrukcyjnym, ale także objawieniem sposobu myślenie Libelta o kulturze i wyobrażeniach jej genezy. W tym miejscu Libelt także odnosi się do popularnej w owym czasie pary pojęć Południe–Północ:
„[…] a w tych rzewnych wyrazach, co aż do czasów wojny Trojańskiej do południowego nieba i pierwiastkowych siedlisk narodów się odnoszą, równa czułość się odzywa, jak
spod wiersza Krasickiego, poety na północy, w trzy tysiące przeszło lat później”36.
Zarazem więc Libelt wskazuje na opozycję Południa i Północy, jak i sytuuje polskie poczucie tożsamości narodowej w ogólnej, jednej (jedynej) historii. Na równi
stawia on bowiem kształtowanie się narodowości starożytnych (uznanych za źródło
zachodniej kultury) i tych, które narodziły się przeszło trzy tysiące lat później. Historia dla Libelta okazuje się opowieścią pozwalającą na zrozumienie ciągłości narodowościowej i wyrażenie miłości do ojczyzny, opowieścią w „gronie zsiwiałych
starców”, o „dziejach przeszłości, tryumfach i klęskach naszych”37. Niejako wpisuje
się to w Mickiewiczowskie rozważania nad przyczyną późnego wejścia Słowian na
arenę dziejowości europejskiej. Oto bowiem losy Słowian to nieustanne walki ludu,
który, jak Libelt odnotowuje, szedł „przez szerokie krainy Europy, szukając gościnnej
ziemi”38, i który pozostawał pomiędzy porażkami i zwycięstwami. Zauważa Libelt, że
miłość do ojczyzny przedstawicieli tegoż plemienia jest niezwykle silna. Jednakowoż
zaznacza, iż jest to lud prosty, zaniedbany39. Zadaje sobie więc pytanie:
Czym się dzieje, że lud, co tyle ukochał ziemię swoją, który na jej ołtarzu złożył tyle ofiar i poświęceń, dla którego i dziś jeszcze sam wyraz ojczyzna ma coś świętego, uroczego, co serce jego
elektryzuje i wstrząsa – czym się dzieje, że naród taki przyszedł do upadku?40.

W odpowiedzi zdaje się odwoływać do pojmowania narodów germańskich, jako mężnych, posiadających przewagę nad idealistycznym podejściem Słowian do ojczyzny:
Miłość ta była ideałem, nie rzeczywistością; ojczyzna była bóstwem, gdzieś w samych polotach wyobraźni unosząca się, a nigdy nie zstępowała na ziemię, do rzeczywistych stosunków życia. Nic zatem
dziwnego, że kiedy inne narody dojrzewały na mężów, rozpatrywały się w stosunkach obcych i swoich
35
36
37
38
39
40

Ibidem, ss. 378‒379.
K. Libelt, op. cit., s. 3.
Ibidem, s. 4.
Ibidem, s. 3.
Por. Ibidem, s. 4.
Ibidem, s. 5.
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i przemyśliwały w spekulacjach o zwiększeniu dorobku i miana swego, że wśród nich naród-kochanek, przytulający do serca ojczyznę-kochankę, uniósł z sobą sam jej ideał, który mu żadna siła z łona
jego wydrzeć nie zdoła, a dał się wyzuć z rzeczywistości, nawet z samej ziemi ojczystej, gdy wyrodni
owi ojczymowie ludu, owi Jakubowie, nią frymarczyli, a obcy z tej słabości i frymarki korzystali41.

I choć Libelt wskazuje na niespotykane wśród nacji europejskich poczucie miłości
do ojczyzny, to jednak kieruje uwagę na dziewiętnastowieczne obiegowe przekonanie
o cywilizacyjnym zapóźnieniu Słowian, którzy są nie tak przedsiębiorczy i władczy
jak Germanie, a przez to – naiwni, bierni i posłuszni42. Idealistyczne uczucie nie pozwoliło im bowiem na prowadzenie wyrachowanej polityki zagranicznej czy zbudowanie silnego i niezależnego państwa.
Myśl Libelta zaprezentowana w rozprawie O miłości Ojczyzny wyróżnia się spośród
rozlicznych koncepcji ojczyzny i narodu zaproponowanych przez polskich mesjanistów przede wszystkim literackością. Nawiązania nie dotyczą tylko Biblii, ale także
tradycji antycznych43, kulturowych i literackich, zwłaszcza zaś – poetów doby powstania listopadowego miłujących nade wszystko utraconą ojczyznę. Libelt w rzeczonej
rozprawie cytuje lub parafrazuje twórczość poetów zarówno polskich, jak i zagranicznych (i to najróżniejszych epok). W rozprawie można odnaleźć fragmenty utworów
Wincentego Pola, Jana Pawła Woronicza, Franciszka Karpińskiego44, Adama Mickiewicza (na przykład parafraza słów z Pieśni Wajdeloty w Konradzie Wallenrodzie) czy
Cycerona i Miguela de Cervantesa y Saavedry (w tym wypadku Libelt porównuje kosmopolityczne podejście do ojczyzny do „rycerzy idealnych, goniących za złudzeniem,
na kształt rycerza z Manczy, co dla urojonej pani serca swego puszczał się na awanturnicze wyprawy”45). Bogate w metafory i obrazowanie niemalże poetyckie teksty Libelta momentami przybierają formę wypowiedzi kaznodziei lub uduchowionego wieszcza narodowego. Pogląd o integralności kultury, zwłaszcza zaś w czasie wzmożonego
ruchu emigracyjnego Polaków po 1831 roku, wydaje się więc nieodłącznym elementem
filozofii nastawionej na działanie komparatystyczne. Myśl Libelta poświadcza ponadto tekstowe realizacje zagadnienia interkulturowości w czasie polskiego romantyzmu.

41 Ibidem, s. 5.
42 Trzeba zauważyć, że nie można tych kategorii odnieść do Rosjan, którzy stali się pełnoprawnymi
uczestnikami światowej areny politycznej, militarnej, handlowej i kulturalnej.
43 Prócz wspomnianej Troi, pojawia się także nawiązanie do mitu Prometeusza. Libelt uczucie rozdarcia
rodzącego się w umysłach zniewolonych społeczeństw porównuje do wyrywania wnętrzności przez
sępa i ich odrastania w trakcie nocy. Por. K. Libelt, op. cit., s. 10.
44 Por. Por. K. Libelt, op. cit., s. 9 (fragment wiersza Wincentego Pola Pieśń o ziemi naszej), s. 19 (fragment
wiersza Franciszka Karpińskiego Żale Sarmaty nad grobem Zygmunta Augusta, ostatniego polskiego
Króla z domu Jagiellonów), s. 25 (fragment wiersza Jana Pawła Woronicza Świątynia Sybilli).
45 Por. ibidem, s. 7.
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Podsumowanie
Dzieła czołowych polskich romantyków, zwłaszcza z zakresu literatury pięknej i filozofii, wpisują się, co oczywiste, w pole działań komparatystycznych. Twórczość Libelta,
zwłaszcza zaś rozprawa O miłości Ojczyzny, jest potwierdzeniem tekstowej realizacji zagadnienia interkulturowości w literaturze XIX wieku. Z tego też względu spojrzenie na
wypowiedzi filozoficzne powstałe w tym czasie przez pryzmat zagadnienia wydającego
się odnosić do współczesnej kultury pozwala na nowe spojrzenie na mesjanizm i filozofię romantyczną. Libelt ponadto należał do grona heglistów, którzy nie tylko korzystali
z idei wypracowanych przez ich mistrza, ale proponowali, by – jak zauważa Walicki – „stworzyć filozofię, która przezwyciężając racjonalistyczną jednostronność filozofii
niemieckiej byłaby jednocześnie jej prawowitą kontynuacją – nie odrzuceniem filozofii
rozumu, lecz jej dialektycznym zniesieniem”46. Takie spojrzenie na filozofię romantyczną, zwłaszcza mesjanizm, ukazuje, jak silnie zakorzeniona w kulturze europejskiej jest
idea interkulturowości, a także transkulturowości. Wydaje się bowiem, że mesjaniści,
w tym także Libelt, w czasie, w którym ruch emigracyjny wzmógł się, przenieśli do
filozofii owe idee. Trzeba także zwrócić uwagę na fakt, iż podjęte w niniejszym artykule
zadanie przybliżenia idei propagowanych przez Libelta w ujęciu literaturoznawczym
wydaje się potrzebne, gdyż Libeltowska spuścizna nie posiada jak dotąd szczegółowych
opracowań, co już w 1967 roku zauważył Andrzej Walicki, autor wstępu i opracowania
do Libeltowskiego Samowładztwa rozumu. W 1876 roku ukazał się artykuł spowinowaconego z Libeltem Henryka Szumana47, jednak, jak wskazuje Walicki, jest on naznaczony tendencyjnością, a filozofa wpisuje w „obóz polskiej konserwy”48. Wśród współczesnych badaczy, którzy podjęli rozważania nad istotą filozofii Libelta, obok Walickiego
znajduje się także Stanisław Morawski49. Autor Samowładztwa rozumu jest najczęściej
sytuowany w gronie polskich heglistów i w tym też kierunku najczęściej podejmowane
są badania nad jego spuścizną50. Lech Stachurski zauważa nawet, że wczesna twórczość
Libelta „zajmuje szczególne miejsce w pierwszej fazie twórczości heglistów polskich”,
bowiem „o ile obaj poprzednio omówieni autorzy [ Józef Kremer i August Cieszkowski – przyp. M. U.] odwołali się w swych poglądach wprost do filozofii Hegla, a nawet
do konkretnych jego dzieł, o tyle Libelt odwołuje się głównie nie do Hegla samego, lecz
do już dokonanej polskiej recepcji jego twórczości”51.
46
47
48
49
50

A. Walicki, Karola Libelta…, s. XLIII.
Por. H. Szuman, Rys życia i działalności K. Libelta, Poznań 1876.
A. Walicki, Karola Libelta…, s. VIII.
Por. S. Morawski, Studia z historii myśli estetycznej XVIII i XIX wieku, Warszawa 1961.
Artykułów naukowych poruszających kwestię myśli Libelta w aspektach religijnych, społecznych,
edukacyjnych itd. jest wiele, dlatego też nie będę ich przytaczała w niniejszym artykule.
51 L. Stachurski, op. cit., s. 37.
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Streszczenie
Zadaniem niniejszego artykułu jest opracowanie idei integralności kultury obecnej
w filozofii słowiańskiej Karola Libelta. Przeanalizowane zostały problematyka badań
interkulturowych, związek interkulturowości (i komparatystyki) z polskim romantyzmem (zwłaszcza z mesjanizmem, którego reprezentantem jest Libelt), oraz tekstowa
realizacja zagadnienia w rozprawie autora wspomnianego w tytule. Przedstawione
interpretacje wskazują na to, iż w XIX w. sytuacja geopolityczna (a w jej konsekwencji
ruch emigracyjny) przyczyniła się do wykształtowania w myśli literacko-filozoficznej
postulatu o integralności kultury, rozumianej również jako szczególna misja wyznaczona danemu narodowi.

Summary
The Romantic Integrity Culture and National Identity in the Writings of
Karol Libelt
The article touches upon the topic of the culture integrity presented by Libelt in
his Slavic philosophy. It describes, amongst others: the problem of inter-cultural research, the link between interculturality and Polish romanticism and the textual execution of the aforementioned context. The presented interpretations indicate that
the geopolitical situation of the 19th century (and thus the resulting emigration flow)
contributed to the development of a postulate of culture integrity, also understood
as a special mission designated to a particular nation, within both literary and philosophical thought.

Marta Anna Zabłocka

Fascynacja, adaptacja, hybrydyzacja.
O Angliku, który był Indusem
Uniwersytet Jagielloński

Kiedy fascynacji jednostki określoną odmienną kulturą towarzyszy potrzeba adaptacji, która opiera się na przystosowywaniu do określonych norm, jednostka ta może
ulec procesowi h y b r y d y z a c j i k u l t u r o w e j. Pojęcie hybrydyzacji, wywodzące się
z nauk biologicznych i chemicznych, przeszczepione niemal pięćdziesiąt lat temu na
grunt badań społecznych i kulturowych, okazało się bardzo pojemne i użyteczne. Na
wielu polach tożsame z pojęciem transkulturowości, w generalnym ujęciu sprowadza
się przede wszystkim do nazwania efektu fuzji dwóch – często obcych sobie – porządków kulturowych, w obrębie których funkcjonuje dana jednostka, co może prowadzić do nabrania przez jej tożsamość cech tożsamości hybrydycznej1.
Co stanie się, gdy reprezentant kultury hegemonicznej pod wpływem interakcji
z reprezentantami kultury peryferyjnej odrzuci kulturowe konwenanse, by bez balastu uprzedzeń dać się olśnić i porwać Inności? Gdy przestanie traktować Innego
w kategoriach podrzędności, a – zafascynowany odmiennością – nazwie Innego Drugim i dobrowolnie wejdzie w jego skórę? Czy nowa, hybrydyczna tożsamość stanie
się synonimem wolności i autentyzmu, czy jednak maską, która nawet po ściągnięciu
pozostawia na twarzy nieusuwalne bruzdy?
Na powyższe pytania – często jedynie częściowo – pozwala odpowiedzieć literatura, która bywa narzędziem dokumentacji procesów przemian społeczno-politycznych
w społeczeństwach wielokulturowych, również zmuszonych do wielokulturowości poprzez sytuację polityczną. Przedmiotem moich rozważań o tożsamości hybrydycznej

1

Por. m.in. C. Geertz, Interpretacja kultur. Wybrane eseje, tłum. M. Piechaczek, Kraków 2005; E. Szczęsna, Tożsamość hybrydyczna, „ER(R)GO. Teoria – literatura – kultura” 2004, nr 2, ss. 9‒18.
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będzie brytyjska literatura kolonialna, a dokładniej – jedyna powieść Rudyarda Kiplinga, Kim (1901)2.
Kipling (1865‒1936), laureat literackiej Nagrody Nobla, nazywany powszechnie
przez krytyków, nie bez złośliwości, generalnym inspektorem literackim Imperium
Brytyjskiego, kojarzony w Polsce przede wszystkim jako autor Księgi dżungli (1894)
i ewentualnie jej kontynuacji, Drugiej księgi dżungli (1895)3, w Wielkiej Brytanii
jest uważany za jednego z czołowych pisarzy. Chociaż w Polsce jego twórczość – ze
względu na silnie obecną ideologię imperialną – interpretowana była niejednoznacznie4, Kim traktowany jest jako największe osiągnięcie literackie Kiplinga5.
Ta przygodowa powieść szpiegowska od początku budziła w Polsce liczne kontrowersje. Na łamach „Chimery” Maria Komornicka scharakteryzowała ją jako „poronione dzieło sztuki o zagięciu kapralskim”6, a lata później, w „Prawdzie”, Leon
Winiarski, powołując się na ideologię przedstawioną w książce, akcentował i krytykował imperializm autora oraz „pogardę dla ludności Indii jako klasy niższej”7. Już
w latach 30. Roman Dyboski natomiast, próbując w sposób spójny scharakteryzować
dorobek Kiplinga, dzielił w „Przeglądzie Współczesnym” – za Bernhardem Fehrem –
jego twórczość na trzy okresy: ironiczny, żołnierski i imperialny. Powstanie Kima,
według tej periodyzacji, przypadło na apogeum okresu imperialnego, gdy autor „zastanawiając się poważnie nad ideową treścią programu imperialistycznego, […] stara
się pogłębić moralnie i w innych patriotyzm imperialny […]. Staje się mesjanistą
brytyjskim, głoszącym hasło posłannictwa cywilizacyjnego swego narodu”8. W książce o przygodach anglo-induskiego chłopca Kipling przedstawia związaną ze wspomnianym posłannictwem „poradność życiową białej rasy”9. W zwięzłym opracowaniu
Elżbieta Kurowska przytacza również inne opinie Dyboskiego o Kimie i przedstawionych w powieści Indiach, w tym tę, wedle której „u Kiplinga […] świat hinduski
2

3
4
5
6
7
8
9

Powieść ze szczytowego okresu rozwoju Imperium Brytyjskiego powstawała między 1892 a 1901
rokiem. Zanim została opublikowana przez brytyjskiego Macmillana, ukazywała się w odcinkach
w Stanach Zjednoczonych, w „McClure’s Magazine”. Od 1906 roku, gdy władzę w Wielkiej Brytanii
przejęli liberałowie, również wypowiedzi literackie coraz częściej zaczynały podważać, a nie umacniać
porządek kolonialny, co widać chociażby w powieści Passage to India E.M. Forstera (1924), przetłumaczonej na język polski tuż przed wybuchem drugiej wojny światowej.
Oba tytuły od momentu opublikowania w języku polskim po raz pierwszy doczekały się kilkudziesięciu edycji i wznowień oraz kilku pełnych przekładów.
Por. S. Helsztyński, Sahib Rudyard Kipling 1865‒1936, „Wiadomości Literackie” 1936, nr 5, cyt za:
E. Kurowska, Recepcja literatury angielskiej w Polsce (1932‒1939), Wrocław 1987, s. 164.
Por. ibidem, s. 163.
Cyt. za: W. Krajewska, Recepcja literatury angielskiej w Polsce w okresie modernizmu (1887‒1918), Wrocław 1972, s. 28.
Ibidem, s. 151.
R. Dyboski, Rudyard Kipling, „Przegląd Współczesny” 1936, nr 169, s. 34.
Ibidem.
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stanowi niespenetrowane tło, pozostaje światem obcym Europejczykowi”, a „postawa
Kiplinga to postawa pilnego, ale powierzchownego obserwatora”10. Co zastanawiające, sam wątek udziału chłopca w szpiegowskiej aferze nie budzi zastrzeżeń anglisty,
który uważa takie wydarzenie za wielce prawdopodobne. Dla Dyboskiego kluczowa
w tej powieści nie jest fabuła, ale opis egzotycznych realiów. Zauważa on przy tym,
że „Kipling powierzchnię życia Indii znakomicie obserwować i opisać potrafił, ale
w głąb duchową tego życia wejrzeć nie był zdolny”. Co interesujące, podobną opinię
o Kiplingu miał wygłosić znany już w tym czasie w Polsce Rabindranath Tagore11.
W tym samym czasie inny krytyk i anglista, związany z „Wiadomościami Literackimi” Stanisław Helsztyński, chwalił Kiplinga za to, czego zupełnie nie dostrzegł
Dyboski. W swoich interpretacjach podkreślał duchowy wymiar dzieła:
Doświadczenie własne i realistyczny opis są sprawą drugorzędną wobec tego, co nazywa
[Helsztyński] duchem dzieła, tj. połączeniem wyobraźni pisarskiej z elementami filozofii braminów. Przez takie ujęcie sugeruje […] istnienie u Kiplinga głębokiego, choć głównie irracjonalnego, zrozumienia przyrody i kultury Indii12.

Wśród recenzentów próz Kiplinga niezorientowanych narodowo i konserwatywnie
widać dwojakie podejście do interpretacji jego dzieł i obecnej w nich ideologii. Część
z nich, ze względu na manifestowane przez autora Księgi dżungli poglądy, całkowicie
odrzuca tworzoną przez niego literaturę, podczas gdy pozostali próbują osłabić ideały
imperialne, takie jak polityczny i kulturowy ekspansjonizm, by udowodnić wymowę
demokratyczną jego tekstów13. Przez wypowiedzi krytyczne na temat Kima widać, że
brytyjskie wartości imperialne stały się dla pewnych środowisk niewygodne. Większość komentatorów literatury brytyjskiej w drugiej połowie lat 20. i w latach 30. zdaje
się mówić: nie ma sensu skupiać się na problematycznym imperializmie w twórczości
tego autora, skoro etyka kiplingowska to również witalizm, odpowiedzialność, patriotyzm, czyn i aktywność społeczna oraz hart ducha14. To wartości hołubione powszechnie – zarówno przez publicystów związanych z umiarkowanie konserwatywnym „Tygodnikiem Illustrowanym”, „Prosto z Mostu”, jak i przez liberalizujących Wilama
Horzycę i Dyboskiego, których interpretacje utworów Kiplinga, prowadzone w duchu
demokratycznym, pozostawały w sprzeczności z wyznawanymi przez brytyjskiego
10 E. Kurowska, op. cit., s. 165.
11 Ibidem.
12 Ibidem. Podobnego zdania są również krytycy współcześni: „Kipling understood, with canny intuition, the complexities of Indian life and Buddhist philosophy” (S. Keskar, Introduction, [w:] Kim
[on-line:] http://www.kiplingsociety.co.uk/rg_kim_intro.htm [20.06.2018]).
13 Por. ibidem, s. 166.
14 Por. R. Reicher, Rudyard Kipling, „Tygodnik Illustrowany” 1936, nr 4.
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autora poglądami15. Ich powierzchowne interpretacje Kima nie pozwalają jednak odpowiedzieć na pytanie, które, za jednym z tłumaczy powieści, Józefem Birkenmajerem,
może postawić sobie czytelnik: „Kim jest Kim?”16. Powieść ta sprawiła bowiem wiele
problemów jej krytykom nie tylko ze względu na ideologię, ale również wyjątkowo
nieoczywistego – jak na „czarno-białe” realia kolonialne – tytułowego bohatera.
Kipling pomyślał Kima na wzór powieści łotrzykowskiej. Jest to jego jedyna dłuższa
i – mimo struktury romansu – spójna narracyjnie opowieść. Z powodu specyficznego,
nasyconego regionalizmami języka, humoru oraz opisywanych realiów kulturowych,
podobnie jak inne dzieła tego autora, była dużym wyzwaniem dla tłumaczy17. Historia brytyjskiego chłopca – sieroty wychowującego się na ulicach Lahory w Indiach
Brytyjskich – mimo pretekstu fabularnego nie przypomina brutalnie realistycznych
książek Charlesa Dickensa. Kimball O’Hara spędza dnie wałęsając się po zatłoczonym mieście, wśród wielobarwnego tłumu, kakofonii języków, reprezentantów niezliczonych kast i przedstawicieli wielu nacji. Eksploruje okolicę i poznaje ludzi nie wartościując ich, nie zadając sobie pytań o to, co znaczą w strukturze społecznej (wszak
Kim to dziecko), ale interesując się w naiwny, łapczywy sposób tym, kim są i jacy
są. Bystry obserwator świata zna kody kulturowe przynależne sahibom, rozpoznaje
Brytyjczyków i przyjmuje ich obecność w Indiach za oczywistość – analogicznie do
obecności reprezentantów każdej innej nacji. Nie poczuwa się przy tym sam do bycia
sahibem – po części dlatego, że na sahiba nie został wychowany. Napominania jego
induskiej opiekunki, by nosił europejskie ubranie i zachowywał się „jak na Brytyjczyka przystało” nie mogły wywrzeć na chłopcu wrażenia. Dziecku Irlandczyków po
rodzicach pozostał jedynie woreczek z dokumentami, które z jednej strony stają się
brzemieniem, gdyż wbrew niemu sankcjonują jego tożsamość, a z drugiej przepustką
do zamkniętego świata białych elit kolonialnych, w tym brytyjskiej masonerii:
W chwili śmierci [ojca Kima] całe jego mienie stanowiły trzy dokumenty: pierwszy nazwał on
ne varietur, gdyż te słowa były tam umieszczone pod jego podpisem, drugim było świadectwo
zwolnienia ze służby wojskowej, trzecim zaś — metryka Kima. Te szpargały (mawiał w chwilach,
gdy przebrał miarę w opium) powinny były wykierować kiedyś małego Kimballa na wielkiego
człowieka. Kimowi pod żadnym warunkiem nie wolno było rozstawać się z nimi, gdyż wchodziły
one w skład wielkich czarów… takich czarów, jakie odbywają się tam z przeciwka, za muzeum,
w wielkim biało-niebieskim Jadoo-Gher — Domu Czarnoksięskim, jak u nas zwą lożę masoń15 Por. E. Kurowska, op. cit., s. 170.
16 Por. J. Birkenmajer, Przedmowa [w:] R. Kipling, Kim, tłum. J. Birkenmajer, Warszawa 1990, ss. V‒VIII;
por. też. M. A. Zabłocka, Protezy brytyjskości: fantomowe domy kolonizatorów i pułapka „prawdziwego
home” [w:] Literackie wizerunki przestrzeni domowych, red. M. Błaszkowska et al., Kraków 2017.
17 Por. W. Chwalewik, Przekłady. Literatura angielska i anglo-amerykańska, „Rocznik Literacki” 1933,
ss. 141‒142; idem, Przekłady. Literatura angielska i anglo-amerykańska, „Rocznik Literacki” 1936, ss. 109‒112.
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ską. Pewnego dnia (powiadał) wszystko na dobre się obróci i sława Kima rozbrzmiewać będzie
wśród kolumn… straszliwych kolumn — piękna i siły18

Gdy Kim na schodach lokalnego muzeum spotyka tybetańskiego lamę, spontanicznie
postanawia zaopiekować się nieporadnym starcem i zostać jego uczniem – chelą. Razem
z nim rusza na poszukiwanie świętej Rzeki Strzały, która ma być niesprecyzowanym kresem wędrówki jego nowego mistrza. Po drodze bohaterowie trafiają na pułk, w którym
służył ojciec chłopca. Rozpoznany jako młody Brytyjczyk, Kim trafia pod opiekę duchownych, a następnie nauczycieli w szkole kształcącej przyszłe pokolenie kolonizatorów i – ze względu na wyjątkową znajomość lokalnych realiów – zostaje zaangażowany
w szpiegowską Wielką Grę19. Po powrocie do tybetańskiego mnicha rusza razem z nim
w Himalaje, przy okazji realizując zadania powierzone mu przez brytyjski wywiad.
Kim nie czuje się sahibem. Nie czuje się również Indusem. Nie identyfikuje się z żadną rasą, żadną grupą społeczną, żadną religią. Wiedziony naturalną ciekawością podgląda i uczy się życia innych, by – w razie konieczności – zachować się w tak, jak oni
i – odpowiednio – odnieść z tego powodu osobistą korzyść lub spełnić czyjeś oczekiwania. Chłopca cechuje kulturowy amorfizm, a znajomość języków i zdolność imitowania akcentów, gestów, spojrzeń oraz charakterystycznych nawet dla hermetycznych
grup społecznych zachowań otwiera przed nim każde drzwi i pozwala zaskarbić sympatię oraz zaufanie napotkanych ludzi. Kolor skóry nie jest dla niego ograniczeniem.
Opalony Kim fizycznie bardziej przypomina Indusa niż białego. Nieobce są mu również techniki charakteryzatorskie. Jego specjalnością są przebieranki – gdy potrzeba,
potrafi przemienić się w żebraka, ucznia brytyjskiej szkoły lub pokornego, elokwentnego chłopca zabawiającego rozmową arystokratkę. Naśladownictwo to z jednej strony sposób oswajania i nauki otaczającej go odmienności, a z drugiej immanentna
część jego osobowości. Różnorodne role, w które wchodzi bez trudu, nie krępują go –
jest wobec nich obojętny, pozostając wolnym od wszelkich norm, które się z nimi
wiążą. Wybiera życie poza ograniczeniami normatywności kulturowej czy klasowej.
Dorośli mieszkańcy Indii Brytyjskich biorący udział w Wielkiej Grze, niezależnie
od narodowości i rasy, w szpiegowskim kamuflażu nie są w stanie dorównać chłopcu,
który bez uprzedzeń poznawał świat Indii na własną rękę, zanurzając się stopniowo
w jego bogactwo i różnorodność. Informacje zdobywane w szkole są dla bohatera
antonimem poznania. Jarzmo światopoglądu narzuconego przez politykę oraz instytucjonalnie uporządkowana, wyselekcjonowana wiedza zamiast rozwijać, znieczulają
18 R. Kipling, op. cit., s. 4.
19 Wielką Grą nazywa się potocznie rywalizację dyplomatyczno-miltarną między Imperium Brytyjskim
a Imperium Rosyjskim o wpływy w Azji w XIX i XX wieku.
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na kulturowe i społeczne niuanse. Szkoła, metafora opresji i zniewolenia, symbolizuje
natomiast w powieści wszystkie instytucje sankcjonujące władzę brytyjską. Moment,
w którym chłopiec trafia do szkoły, to również moment, kiedy traci on niewinność,
stając się częścią politycznej machiny.
Kim ma wybór – poznaje korzyści płynące z wejścia do społeczności sahibów
i poddania się imperialnej polityce, a dzięki wykształceniu, wsparciu opiekunów oraz
odpowiedzialnej pracy może się dobrowolnie „zwesternizować” i służyć Imperium20.
Oburza się jednak na samą myśl, że miałby wybrać przynależność do jakiejś grupy
społecznej, z którą będzie musiał się utożsamić. Mahbubowi Aliemu, muzułmańskiemu przemytnikowi, handlarzowi końmi i agentowi tłumaczy, że gdyby odebrano
mu możliwość życia pośród „jego ludzi” – mieszkańców Indii – umarłby21, a gdy lama
przypomina mu, że jest sahibem, kategorycznie prostuje, że sahibem nie jest – jest
jedynie chelą, uczniem swojego mistrza22. „Jestem sahibem tylko wtedy, gdy chcę nim
być” 23 – stwierdza, nie mówiąc, kim jest, gdy nie jest ani Brytyjczykiem, ani Indusem,
ani chelą. Dystans, sceptycyzm, niechęć do kategorycznych sądów i opinii, a także
działanie pod wpływem impulsu, stereotypowo przypisywane mieszkańcom Wschodu, to cechy, które Kim z nimi dzieli i które oddalają go od społeczności sahibów.
Dar mimikry jest jedną z cech dystynktywnych bohatera. Kim może stać się każdym, udowadniając, że Inny tak naprawdę nie istnieje – jest tylko tworem wartościującej kultury Zachodu. A zunifikowany Zachód programowo podchodzi do wschodniej
różnorodności z agresją, próbując okiełznać i nazwać to, co w niej nieokreślone. Upodabnianie się Kima do autochtonicznych mieszkańców Indii Brytyjskich nie ma więc
wymowy takiej, jaką mimikra skolonizowanych ma według Homiego K. Bhabhy –
służy raczej manifestacji wolności i przynależności do lokalnej społeczności, nie jest
obciążona deprecjacją podmiotu24. Kipling dość niespodziewanie pokazuje czytelnikowi, że normy społeczne w rozumieniu europejskim nijak mają się do społeczności
induskiej, dla której normę stanowią odmienność i różnice.
Tożsamość hybrydyczna jest procesualna, ulega nieustannemu kształtowaniu, tak jak
nieustannie wpływają na siebie i ścierają się kształtujące ją żywioły kultur. Kipling wartościuje ją pozytywnie. Bohaterowie o tożsamościach hybrydycznych, wychowani na pograniczach kultur, z wrodzonymi umiejętnościami i wrażliwością potrafią z gracją poruszać
się po świecie subtelności i niuansów kulturowych różnic. Pozostałymi – obok Kima –
agentami opisywanymi w książce są Babu Hurree, czyli „zangliczały” Indus, lekarz i etnolog oraz wspomniany Mahbub Ali. Znają oni Indie jak własną kieszeń, przemierzają je
20
21
22
23
24

Por. S. Keskar, op. cit.
Por. R. Kipling, op. cit., s. 175.
Por. ibidem, s. 182.
Ibidem, s. 168.
Por. H. Bhabha, The Location of Culture, Routledge, 1994, ss. 85‒92.
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bez wzbudzania niczyich podejrzeń. Brytyjczycy z Wysp kierują poczynaniami agentów
z oddali, by swoją jednoznaczną „europejskością” nie zdemaskować intrygi.
Gościniec, którym wędruje Kim ze swoim mistrzem, to antyteza Zachodu, heterotopiczne miejsce tranzytowe, w którym spotykają się mieszkańcy wszystkich części
kraju, metafora – z perspektywy zachodniej – wschodniego chaosu i bezprawia. Wędrówka nie jest dla bohaterów celem samym w sobie, obojgu przyświeca jakiś inny
cel – podczas gdy lama u kresu swego życia pragnie odnaleźć Rzekę Strzały, czyli
dostąpić łaski oświecenia, która jest dla niego końcem doczesnych poszukiwań polegających na zdobywaniu wiedzy i rozwoju duchowym, dla Kima podróż ma charakter
inicjacyjny, to faktyczny początek procesu poznawania siebie i prób określenia swojej
tożsamości. Bohater nieraz dosłownie zadaje sobie pytanie o to, kim jest. Bezpośrednim zadaniem chłopca jest natomiast odkrycie, czym jest znak Czerwonego Byka,
w niezrozumiały dla bohatera sposób związany z jego pochodzeniem25. Rozwiązanie
zagadki powoduje, że stawia sobie kolejne pytania o własną tożsamość. Od kompanów ojca oraz nauczycieli dowiaduje się, co to znaczy być sahibem, a następnie „testuje” swoją wyuczoną brytyjskość podczas kolejnych spotkań z Brytyjczykami i sytuacji
typowych dla funkcjonowania białego w koloniach.
Hannah Swamidoss prezentuje w przeglądowym artykule postkolonialne interpretacje postaci Kima i współczesne opisy jego tożsamościowych dylematów. W swoim tekście wychodzi od wniosków wyciągniętych przez Edwarda W. Saida, który
stwierdza, że pod koniec powieści Kim jednoznacznie akceptuje przynależność do
klasy białych sahibów26 – co nie jest jednak takie oczywiste. W zrelacjonowanym
przez Swamidoss stanie badań można zauważyć, że im nowsze są interpretacje postkolonialnych badaczy, tym niechętniej przypisują oni Kimowi tożsamość białego kolonizatora, chcąc widzieć w nim bohatera o tożsamości hybrydycznej27.
Co ważne, krytyczka zauważa, że kulturowa i rasowa bezpostaciowość daje Kimowi swobodę, której nie ma żaden z pozostałych bohaterów wykreowanych przez
Kiplinga. Nietypowej swobodzie kulturowej bohatera towarzyszy jednak samotność,
25 O znaku Czerwonego Byka Kimowi opowiada jego induska opiekunka. Ostatecznie okazuje się stanowić symbol jednostki wojskowej, w której służył ojciec chłopca.
26 Por. H. Swamidoss, The Quest for a Home. Identity, Agency, and Interstitial Space in Rudyard Kipling’s
Kim, „Nineteenth-Century Contexts” 2017, No. 4, ss. 279‒281.
27 O postkolonialnej recepcji Kima napisano wiele artykułów; ważne miejsce zajmują w nich rozważania nad tożsamością głównego bohatera. To zaskakujące, jak żywe emocje budzi w badaczach ten
problem, jak odmienne interpretacje podają, jak w zupełnie różny sposób interpretują te same wypowiedzi głównego bohatera, swoje sądy podpierając tymi samymi fragmentami tekstu, lecz wyciągając
z nich zgoła inne wnioski. Artykuł Swamidoss, na który powołuję się w tym fragmencie, jest jednym
z tekstów, których zadaniem jest zebranie opinii różnych badaczy – publikowanych główne od drugiej
połowy XX wieku. Drugim z takich artykułów, w kompleksowy sposób przedstawiający interpretacje
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która – paradoksalnie – prowadzi do empatii, korespondującej z nadanym mu przez
towarzyszy przygód przezwiskiem – „przyjaciel całego świata”28. Autorka artykułu zauważa, że Kim funkcjonuje między kulturami, swobodnie prześlizgując się między
przestrzeniami i społecznościami, z których składają się Indie Brytyjskie29.
Abstrahując od tożsamościowych poszukiwań tytułowego bohatera, jego niezwykłe
umiejętności budzić mogą w czytelniku pewne uzasadnione podejrzenia. Opanowany do perfekcji kamuflaż, niezauważalne przemykanie się i wkradanie do różnych
miejsc – w czym Kim jest mistrzem – a także młody wiek, czynią z niego modelowego… skauta. Wprawdzie Robert Baden-Powell ogłasza metodykę skautingu kilka
lat po publikacji Kima, ale nie da się ukryć, że paramilitarne wychowanie chłopców
i metoda pracy z młodzieżą nastawiona na rozwój cech niezbędnych podczas służby wojskowej, w tym wywiadowczej, były istotnym elementem brytyjskiej edukacji
kolonialnej jeszcze przed opracowaniem ich w Scouting for Boys (1908). Metodykę
skautingu (w Polsce harcerstwa) zawdzięczamy pracy Badena-Powella z nastoletnimi
zwiadowcami między innymi podczas drugiej wojny burskiej30. To dygresyjne skojarzenie prowadzi natomiast do innego – Kim, wymyślony przez Brytyjczyka żyjącego i tworzącego w epoce kolonialnej, nie może zachowywać się inaczej niż młody
Brytyjczyk, dorastający w tych właśnie czasach. Jego tożsamościowe poszukiwania
nie zmieniają podstawowego faktu – Kipling myślał o Kimie jako o Brytyjczyku wypierającym co prawda przynależność do klasy sahibów, ale którego kulturowy obraz
świata i sposób poznawania go jest jednak na wskroś europejski.
Pod koniec książki Kim jest już młodym mężczyzną, który świadomie rezygnuje
z przywilejów przysługujących białym kolonizatorom. Paradoksem jednak jest, że na
poziomie fabularnym Kim swojej wrodzonej brytyjskości ostatecznie zrzec się nie
może właśnie dlatego, że Kipling nie zna świata, w którym byłoby to możliwe. Autor
ilustruje w powieści wątpliwości tożsamościowe młodego Anglo-Indusa, ale nie pokazuje alternatywnej postawy. Kim nie chce być sahibem, symbolicznie wypiera swoją
„sahibskość” (bo zaprzeczyć pochodzeniu nie może), ale w swojej indyjskości też nie
jest autentyczny, gdyż zawsze opiera się ona na grze, przywdzianiu maski. Innego
Kima Kipling nie mógł przedstawić.
zachowań i słów kiplingowskiego bohatera, jest obszerny tekst Ahmada M. S. Abu Bakera, Identity
Crisis. Rudyard Kipling’s Kim – A Postcolonial Perspective, „Epiphany” 2009, No. 3, ss. 81‒104.
28 To samo przezwisko przez niektórych badaczy interpretowane jest jednak ironicznie – por.
A. M. S. Abu Baker, op. cit.
29 Por. H. Swamidoss, op. cit., s. 275.
30 Związki między metodyką edukacji wypracowaną przez Badena-Powella a literaturą tworzoną przez
Kiplinga oraz relacje między tymi dwoma Brytyjczykami są bardzo złożone i intrygujące, ale zasługują na oddzielne opracowanie naukowe, również w kontekście polskim.
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Dowodzi to racji tak pierwszych polskich krytyków Kiplinga, jak i Dyboskiego.
Autor Kima jest tylko obserwatorem. Uważnym, bystrym – jak Kim – ale jednak
obserwatorem. Nie jest w stanie być, kim nie jest, więc nie może pokazać czytelnikowi świata Indii tak, jak potrafi autor induski. Nie sposób mu przy tym zarzucić, że
o multikulturowym świecie Indii pisze nieautentycznie. Kipling prezentuje hybrydyczną anglo-induską tożsamość Kima wiarygodnie – tak, jak widzi ją kolonizator,
sam również Anglo-Indus. Myślenie Kima jest projekcją wyobrażeń Kiplinga o tym,
jak biały może rozumieć Wschód i jego filozofię.
Powracając do pytania zadanego we wstępie – kim jest Kim? – trudno nie odnieść się do oczywistego, choć pozornie naiwnego skojarzenia – Kim jest tekstowym
alter ego Kiplinga. Kim, podobnie jak autor, urodził się w 1865 roku, a postać Sahiba
z Domu Cudów, kustosza muzeum z Lahory, którego odwiedza tybetański lama, łatwo można utożsamić z ojcem autora Księgi dżungli – Johnem Lockwoodem Kiplingiem, nauczycielem, ilustratorem i muzealnikiem. Chłopiec siedzący na armacie
wystawionej przed budynkiem, beztrosko wymachujący nogami i przyglądający się
indyjskiej ulicy, to – jak przekonują pierwsi krytycy powieści – młody autor31. Czyniąc
Kima wolnym duchem, Kipling miał – według nich – przepracować swoje, nie zawsze
beztroskie, wczesne dzieciństwo spędzone w Indiach Brytyjskich32. Inne eksponowane
przez publicystów tropy autobiograficzne w książce wiodą przez symbolikę i nawiązania masońskie, których obecność w powieści śledzili między innymi Władysław
Tarnawski33 oraz współcześni Kiplingowi komentatorzy brytyjscy34.
„Jestem Kimem. Świat ten jest wielki, a ja jestem tylko Kimem. Któż to jest Kim?”35 –
pyta bohater na początku swojej wędrówki z tybetańskim mistrzem. Powtarza to pytanie jeszcze wielokrotnie, choć równie często, w rozmowach z krajowcami i Brytyjczykami zaangażowanymi w Wielką Grę, odpowiada na nie stanowczo. „Tak, jestem
sahibem” – podkreśla, gdy wykonuje zadania dla wywiadu. Gdy jest z lamą i anglo-induskimi towarzyszami, równie stanowczo swojej przynależności do kasty sahibów
zaprzecza. Nieustanne próby zdefiniowania swojej tożsamości prowadzą do tego, że
w końcu stwierdza: „A ja jestem Kim… Kim… Kim… sam jeden… jednostka… wśród
31 „Chłopiec siedzi na armacie przed Domem Cudów i wymachuje nogami – z muzeum wychodzi
Sahib Kipling, Pan Domu Cudów, profesor rzeźby architekturalnej w bombajskiej Szkole Sztuk Pięknych” (A. Mikułowski, Rudyard Kipling, „Prosto z Mostu” 1936, nr 6). Por. W. Lutosławski, Przedziwna spowiedź Kipinga, „Tygodnik Illustrowany” 1937, nr 50, s. 987.
32 Por. S. Keskar, op. cit.
33 Por. Brońmy lektury Kiplinga [w:] Idee i zdarzenia, „Tygodnik Illustrowany” 1936, nr 7.
34 Por. G. Kieffer, Masonic References in Kim [on-line:] http://www.kiplingsociety.co.uk/rg_kim_masonic.htm [20.06.2018].
35 R. Kipling, op. cit, s. 248.
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tego wszystkiego”, choć po tej konstatacji, niewiele później, ponownie stara się nazwać
siebie, również bez zbytniej pewności, jakby chcąc sam się przekonać, że jest kompletną, autonomiczną jednostką, definiowaną przez imię – nazywalną, więc istniejącą.
Nowa, anglo-induska hybrydyczna tożsamość nie staje się synonimem wolności i autentyzmu, choć nie jest również uciążliwą maską. Niezdefiniowanie, wpisane
w płynną tożsamość hybrydyczną nie pozwala na znalezienie odpowiedzi na stawiane pytanie. Powtórzenie imienia również nie pozwala zaczarować rzeczywistości –
samo imię nie pozwala zdefiniować tożsamości bohatera. „Jestem Kim. Jestem Kim.
A kimże jest Kim?”36.

36 Ibidem, s. 201.
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Streszczenie
Szkic jest próbą zakreślenia problemu tożsamości hybrydycznej, którą w kolonialnej
powieści przygodowej Kim przedstawił Rudyard Kipling. Pojęciowe narzędzia służące kulturowym analizom tekstów, w które zaopatrzyła nas krytyka postkolonialna,
dalece wybiegają poza teksty oryginalne. Pozwalają na ich reinterpretację, nie zawsze
dekodując celnie przesłanie tekstów źródłowych – a już czasy kolonialne przynosiły
bogatą refleksję o tożsamości w literaturze. Główny bohater jedynej powieści anglo-induskiego autora, będąc Brytyjczykiem, utożsamia się z szeroko pojętą, multikulturową społecznością Indii Brytyjskich, nie wartościując jej według kryteriów klasy
i rasy. Będąc białym sahibem buntuje się wobec ram kulturowych norm, w które próbuje zostać wtłoczony przez system instytucji kolonialnych.

Summary
Fascination, Adaptation, Hybridisation. Of an Englishman Who Was an Indian
The essay is an assumption to characterise the hybridic Anglo-Indian identity which
Rudyard Kipling presented in Kim, his only colonial novel. The terms that post-colonial critics offered us to characterise and describe this identity, as well as the culture
contexts of source texts, not always lead to showing the clue of these texts. But it is
worth to remember that close-reading of colonial literature can lead to rich reflection
on hybridic identity. The main character of the novel that is British is identifying
himself with broadly-described, multicultural Anglo-Indian society, without assessing it with race and class criterions. He is a white Sahib who is fighting against cultural oppression of colonial institutions and being marked and subjectified by them.

Agnieszka Urbańczyk

Od nomadyzmu do mocnej podmiotowości.
Wielojęzyczność Brunona Jasieńskiego

A rano, kiedy przyjdą i wyważą drzwi,
będę leżał na ziemi spokojny i siny,
wysączy mi się z nosa
krwi
cieniutki wężyk.
I wtedy ujrzą przedmiot, co mi z ust się zwiesza:
mój siny, napęczniały, przegryziony język,
jak wąska
nie odcyfrowana
depesza1
–Bruno Jasieński

Choć śmierć autora ogłoszono kilkadziesiąt lat temu i biografizm nie jest obecnie
popularną metodą odczytania tekstu, biografia twórcy wciąż pozostaje istotnym kontekstem interpretacyjnym. Nie tylko lokalizuje ona twórczość w określonej kulturze,
na tle epoki i jej problemów społecznych czy ideologicznych, ale pozwala dostrzec
rozwój pisarza i zaobserwować interesujące zależności między podmiotem literackim
a materialnym i uwarunkowanym historycznie autorem dokonującym autokreacji.
W wypadku twórców propagandowych, takich jak Bruno Jasieński, owa autokreacja jest zagadnieniem bardzo istotnym, bowiem od odbioru podmiotu literackiego – przez władze często utożsamianego z twórcą – w krajach totalitarnych mógł
zależeć nie tylko standard życia, ale i samo życie. Niniejszy artykuł stanowi próbę
analizy złożonej relacji pomiędzy politycznym aspektem biografii Brunona Jasieńskiego a językiem jego twórczości, w którym przejawiała się ewolucja światopoglądu
1

B. Jasieński, Morse [w:] idem, Poezje zebrane, wstęp, oprac. i koment. B. Lentas, Gdańsk 2008, s. 285.
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poety. Wielojęzyczność historycznie uwarunkowanego autora przekładała się w tym
wypadku na charakter jego tekstów, a jej ostateczne odrzucenie i wybór obcego języka
narodowego wiązał się nie tylko ze zmianą stylistyki, ale również z realizacją konkretnego projektu podmiotowości.
Poeta znany jest przede wszystkim jako nieformalny przywódca ruchu futurystycznego i powszechna recepcja jego twórczości ogranicza się do wczesnej jej fazy. Jasieński-futurysta, autor Buta w butonierce i Jasieński-socrealista to jednak dwie całkowicie
odmienne osobowości literackie, które posługują się równie odmiennymi chwytami
i metaforyką. To także odmienne projekty tożsamości, realizowane zarówno w rzeczywistości społeczno-politycznej, jak i na płaszczyźnie językowej. Język dla Jasieńskiego
nie tylko był środkiem wyrazu treści politycznych, ale sam w sobie zaczął stanowić
ich manifestację i – za sprawą szczególnego sprzężenia zwrotnego – miał kształtować tożsamość i rolę polityczną samego mówiącego. Nie był rzeczą daną, a okazał się
kwestią wyboru i podstawowym środkiem, poprzez który artysta stanowił swoją podmiotowość. Paradoksalnie, choć futuryzm uznaje się za nurt na wskroś nowoczesny,
we wczesnym etapie twórczości i życia Jasieńskiego można zauważyć pewne elementy
kreacji podmiotu charakterystyczne głównie dla myśli ponowoczesnej. Na szczególną
uwagę w tym wypadku zasługuje idea podmiotu nomadycznego Rosi Braidotti.
Nomada jest moją własną figuracją umiejscowionego, postmodernistycznego, kulturowo zróżnicowanego rozumienia podmiotu […]. Jak długo podziały na klasę, rasę, tożsamość etniczną, płeć
kulturową, wiek krzyżują się i wzajemnie oddziałują w konstytuowaniu podmiotowości, pojęcie
nomady odnosi się do występowania wielu z nich jednocześnie2.

Choć Braidotti skupia się w rozważaniach nad tożsamością kobiecą, zwraca uwagę
również na szczególną rolę języka w kształtowaniu „nomady”. Jak wskazuje, „poliglota staje się prototypem mówiącego podmiotu postmodernistycznego”3. Jasieński jest
modelowym przykładem wielojęzycznego nomady, choć z czasem, odrzucając kolejne
języki, w coraz bardziej radykalny sposób dążył do ustabilizowania swojej tożsamości.
Sam jednak fakt, że traktował ją jako podlegającą decyzji i wyborowi, pokazuje, jak
daleko poecie było do myślenia esencjalistycznego.

Nomada między językami
Można by założyć, że w wypadku twórcy dwudziestowiecznego ustalenie faktów tak
podstawowych jak imię i nazwisko nie przysporzy większych problemów, tymczasem
2
3

R.Braidotti, Podmioty nomadyczne. Ucieleśnienie i różnica seksualna w feminizmie współczesnym, tłum.
A. Derra, Warszawa 2009, s. 27.
Ibidem, s. 40.
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w przypadku Jasieńskiego już tu pojawiają się rozbieżności. Urodził się jako Wiktor
Zysman, choć można także natknąć się na informacje o Brunonie Zyskindzie czy
Wiktorze Brunonie Zysmanie; nazwisko zapisywano czasem przez dwa „s” bądź nawet jako „Süssman”, a „Jasieński” uznawano również za pseudonim literacki4. Faktem
jest, że pisarz urodził się w rodzinie żydowskiej, choć mieszkańcy Klimontowa myśleli raczej o Zysmanach jako o spolonizowanych Niemcach5. W wieku siedmiu lat
poeta został usynowiony przez Jana Ludwikowa Jasieńskiego, za czym szła zmiana
nazwiska. Sugeruje się, że rodzice Wiktora chcieli w ten sposób ukryć żydowskie
pochodzenie dziecka. Według niektórych krewnych Jan Ludwikow Jasieński w ogóle
nie istniał i był figurantem, mającym tylko zapewnić chłopcu szlacheckie nazwisko6.
Sprawa nie miałaby wielkiej wagi, gdyby nie fakt, że to właśnie tym nazwiskiem poeta
posługiwał się do końca życia.
Kiedy Jasieński, rozpoczynając w Krakowie działalność literacką, postanowił przyjąć pseudonim, zmienił tylko imię na obco brzmiące7. Nie odrzucił jednak fikcji sugerującej nie tyle nawet polską, ile szlachecką proweniencję. Jeszcze pod koniec życia,
w Moskwie, gdy deklarował, że „nie jest już Polakiem”8, posługiwał się dokumentem,
w którym jako ojciec figuruje „Jakub Jasieński, lekarz w osadzie Klimontów”9. Nie był
to więc ani Jan Jasieński, przez którego został przysposobiony, ani Jakub Zysman, lekarz i rzeczywisty rodzic poety. Nazwisko wywołuje jednak jasne skojarzenia z Jakubem Jasińskim, osiemnastowiecznym poetą-rewolucjonistą. Trudno powiedzieć, czy
z jakichś przyczyn komunista i internacjonalista starał się określić jako polski szlachcic i tę zafałszowaną tożsamość obrał za punkt wyjścia, czy też świadomie kreował się
na duchowego spadkobiercę polskiego jakobina.
Na twórczości i światopoglądzie Brunona Jasieńskiego zaważył jednak przede
wszystkim okres pierwszej wojny światowej spędzony wraz z rodziną w Moskwie.
Od najmłodszych lat poeta funkcjonował przede wszystkim w dwóch kontekstach
lingwistycznych – polskim i rosyjskim, choć zdał maturę również z łaciny, niemieckiego i francuskiego. Gimnazjalista był świadkiem nie tylko rewolucji proletariackiej
i zmiany norm obyczajowych, ale i rewolucji w sztuce, pierwszych wystąpień futurystów i eksperymentów na tworzywie językowym. Na scenę literacką wkroczyło wówczas wielu wybitnych twórców: Władimir Majakowski, Wielimir Chlebnikow, Siergiej Jesienin, Igor Siewierianin. Jeszcze w 1938 roku Jasieński zeznawał, że był „pod
4
5
6
7
8
9

Por. K. Jaworski, Dandys. Słowo o Brunonie Jasieńskim, Warszawa 2009, s. 21.
Por. ibidem, s. 26.
Por. B. Jasieński, Poezje zebrane…, ss. 521–522.
Sprawę komplikuje dodatkowo fakt, że Jasieński w Paryżu posługiwał się imieniem Victor (por. K. Jaworski, Dandys…, s. 24).
B. Jasieński, cyt. za: K. Jaworski, Dandys…, s. 32.
Świadectwo urodzenia Wiktora Jasieńskiego (wypis z księgi urodzin), za: K. Jaworski, Dandys…, s. 24.
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silnym wpływem Rewolucji Październikowej, odbieranej przeważnie przez pryzmat
rosyjskiej literatury radzieckiej pierwszych lat rewolucji”10. Gdy w 1918 roku Jasieński wracał do Polski, zetknął się już z twórczością najwybitniejszych przedstawicieli
awangardy i to na ich języku, a nie na tradycji rodzimej, postanowił się wzorować.
W świetle tak wielu złożoności biograficznych już na początku życia poety(a więc
żydowsko-polsko-niemieckiego pochodzenia i wykształcenia odebranego w Rosji),
jego tożsamość nie mogła być rzeczą daną. Podlegała ciągłym negocjacjom i wymagała
stałego dookreślania. Takie ujęcie zagadnienia jest zresztą właściwe ponowoczesnemu
myśleniu o podmiocie w ogóle. Jak dowodzą Chris Barker i Dariusz Galasiński:
Poszczególni filozofowie i kulturoznawcy kwestionowali założenie, że tożsamość jest stałą [fixed]
rzeczą, którą posiadamy. Tożsamość, dowodzi się, nie powinna być rozumiana jako byt, ale jako
nacechowany emocjonalnie opis nas samych. W miejsce bezczasowej esencji, znaczenie bycia
osobą ujmuje się jako plastyczny i zmienny byt specyficzny dla społecznych i kulturowych przypuszczeń. Subiektywność i tożsamość pozostawiają znamię na kompozycji [composition] osób
w szczególności w języku i w kulturze11.

Rosi Braidotti określa rolę języka jako miejsca konstytuowania się podmiotu12. Wybór
języka u Jasieńskiego przez całe życie miał funkcję performatywną, był próbą samostanowienia i – w późniejszych latach – również samoograniczania się podmiotu.
Fascynacja Siewieraninem, a później Majakowskim stała się kluczowa dla początkowej fazy twórczości poety. Wpływ pierwszego okazał się tak silny, że niechętna
futuryście krytyka stale wysuwała przeciw niemu oskarżenie o kopiowanie rosyjskich
wzorców. Piszący pod pseudonimem Tadeusz Dołęga-Mostowicz w utworach z Buta
w butonierce dostrzegał tylko jedną zaletę: „zaznajamiały czytelnika polskiego z twórczością Igora Siewierianina”13. Jan Lechoń jeszcze po latach wspominał Jasieńskiego
jako „piątą wodę po Siewierianinie”14, Julian Tuwim, parodiując debiutanta, nazywał

10 Ostatnie zachowane zeznanie Brunona Jasieńskiego z 11 stycznia 1938 roku, cyt. za: K. Jaworski, Bruno
Jasieński w sowieckim więzieniu. Aresztowanie, wyrok, śmierć, Kielce 1995, s. 139.
11 „Particular philosophers and cultural studies writers have questioned the assumption that identity
is a fixed »thing« that we possess. Identity, it is argued, is not best understood as an entity but as an
emotionally charged description of ourselves. Rather than being a timeless essence, what it is to be
a person is said to be plastic and changeable being specific to particular social and cultural conjunctures. In particular, subjectivity and identity mark the composition of persons in language and culture”
(Ch. Barker, D. Galasiński, Cultural Studies and Discourse Analysis. A Dialogue on Language and Identity, London 2001, s. 26 [tłum. filolog. własne – A. U.]).
12 Por. R. Braidotti, op. cit., s. 40.
13 C. hr. Zan, Notatnik. „But w butonierce”, „Rzeczpospolita” 1928, nr 298, s. 4.
14 J. Lechoń, Dzienniki, t. 2, Warszawa 1992, s. 365.
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go „siewierjasieniem”15, a Karol Irzykowski, wykazując się zresztą zaskakującą ignorancją, oskarżał go wprost o plagiat, powołując się na nieistniejące teksty Rosjanina16.
Inspiracje poezją rosyjską były u Jasieńskiego tak silne, że nawet przyjaźnie wobec
niego nastawieni Edward Balcerzan i Anatol Stern w opracowaniach wskazywali na
daleko idące paralelizmy pomiędzy Pieśnią o głodzie a poematem Obłok w spodniach
Majakowskiego17.
Sam autor Buta w butonierce niewątpliwie też dostrzegał swój dług zaciągnięty
u rosyjskich twórców i, odcinając się od zdezaktualizowanej poetyki pierwszego zbioru, w programowym wierszu [Zmęczył mnie język…] oświadczał:
Mogę tak pisać jak Siewierianin,
Mogę tak pisać jak Majakowski.
[…]
O bracia włoscy, rosyjscy, francuscy,
tacy ogromni w swoim patosie!
O ukochani, najdrożsi, bliscy –
mam już was wszystkich po dziurki w nosie!18

Deklarowane całkowite odrzucenie rosyjskich wzorców na rzecz własnej poetyki stanowiło jednak pusty gest. Jasieński jeszcze długo powracał do Majakowskiego, którego u schyłku życia wskazywał jako mającego nań największy wpływ19. Nie tylko
dokonywał przekładów mistrza, ale też dzielił z nim ton, szczególny rytm, wizyjność,
figury i obrazy. Poprzez fascynację awangardą Jasieński, choć tworzący po polsku,
zakorzeniony był głównie w rosyjskim kontekście językowym.
Nie był on jednak kontekstem jedynym. Nim w [Zmęczył mnie język…] pojawią
się odniesienia do najważniejszych dla poety twórców, wymieniony zostaje szereg nazwisk twórców, u których Jasieński również był zadłużony: Arthur Rimbaud, Émile
Verhaeren, Konstantin Balmont, Joris-Karl Huysmans, Aldo Palazzeschi, Jules Laforgue, Walt Whitman20. Inspiracje ciągnęły za sobą włączanie w obręb utworów
15 J. Tuwim, Sprawozdanie z książki Brunona Jasieńskiego, „Szczutek” 1921, nr 26, s. 9.
16 Por. K. Irzykowski, Dwie repliki. Brunona Jasieńskiego i Karola Irzykowskiego, „Ilustrowany Kurier
Codzienny” 1922, nr 43, s. 3: „Służę p. Jasieńskiemu i publiczności jeszcze jednym przykładem [plagiatu]: P. Jasieński tworzy tytuł But w butonierce, Siewierianin Nóż w butonierce. P. Jasieński wyjął nóż
z butonierki Siewierianina, aby go wbić w »bżuch«, a na to miejsce włożył but”.
17 Por. A. Stern, Poezja zbuntowana, Warszawa 1964, ss. 111, 125–126, 129; E. Balcerzan, Wstęp [w:]
B. Jasieński, Utwory poetyckie. Manifesty. Szkice, oprac. i wstęp E. Balcerzan, Kraków 1972, BN I 211,
ss. LXXIII–LXXIV.
18 B. Jasieński, [Zmęczył mnie język…] [w:] idem, Utwory poetyckie…, s. 47.
19 Por. Ostatnie zachowane zeznanie…, cyt. za: K. Jaworski, Bruno Jasieński…, s. 139-142.
20 Por. B. Jasieński, [Zmęczył mnie język…], s. 47.
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polskojęzycznych słownictwa obcego. Barbaryzmy rzucają się najbardziej w oczy
w utworach z Buta w butonierce, by z czasem stopniowo zanikać. We wczesnych tekstach poety roi się od anglicyzmów, germanizmów i zapożyczeń z francuskiego.
Doskonałym przykładem ich nagromadzenia są Panienki w lesie:
Opadały pierwsze liście na sukienki crêpe de chine,
Kołysały się rytmicznie u falbanek walansjenki,
Zapłakały białe brzozy, podkrążone demimondainki
I złe buki, stare mruki, pogrążone w wieczny spleen21.

W podobny sposób Jasieński stosował nazwiska obcego pochodzenia, jak w czterech
pierwszych wersach Café:
Karasiński i Verdi i Strauss i Bizet,
Filiżanki, łyżeczki i obłęd i chichot
Kapelmajster zziajany w skrzywionym pince-nez
Jeden z całą orkiestrą walczy jak Don Kichot22.

Znamienne, że wyrazy obco brzmiące najczęściej u Jasieńskiego pojawiały się w przestrzeni rymowej, gdzie nie tylko zwracały największą uwagę, ale też szczególnie wyeksponowane były ich cechy fonetyczne. Jasieński, jak wskazuje Krzysztof Jaworski,
pierwszy w historii poezji polskiej na taką skalę stosował wyrazy obce jako źródła
rymów23. Czuł się nieskrępowany zasobami i tradycyjnymi normami polszczyzny
do tego stopnia, że nagminnie stosował neologizmy („Zalistowiałcichosennie w cichopłaczucicholas…”24) bądź posługiwał się uproszczonym zapisem fonetycznym
w miejsce ortograficznego (w tej formie wydane zostały zarówno „jednodńuwki” futurystyczne, jak i Słowo o Jakubie Szeli i Pieśń o głodźie). Niejednokrotnie z samej onomatopei tworzył podstawowy środek narracyjny, jak w Przejechali:
Trrrrrach!!!
Stoppp!!
Hamulec!
Aaaaaaaaaa!!
Przejechali! Przejechali!!25

21
22
23
24
25

Idem, Panienki w lesie [w:] idem, Poezje zebrane…, s. 29.
Idem, Café [w:] idem, Poezje zebrane…, s. 28.
Por. K. Jaworski, Dandys…, s. 51.
B. Jasieński, Panienki w lesie…, s. 29.
B. Jasieński, Przejechali. Kinematograf [w:] idem, Poezje zebrane…, s. 41.
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Ten brak przywiązania do zastanego tworzywa językowego był wynikiem specyficznej pozycji, jaką – z racji władania kilkoma językami – zajmował poeta. Jak dowodzi
Rosi Braidotti,
[z]łożone mięśniowe i mentalne narzędzia, które jednoczą siły w wytwarzaniu języka, u poligloty
łączą się, by wytwarzać dziwne dźwięki, związki fonetyczne, połączenia wokalne i rytmiczne […]
w nieustającej i nieomal dziecięcej grze ironicznego persyflażu26.

Według filozofki poliglota jest nomadą językowym, „specjalistą od podstępnej natury
dowolnego języka”27. Słowo nie może dla niego stanowić świętości. Jasieński pisał:
Zmęczył mnie język jak twardy zlepek.
Jestem jak człowiek, co lampy przerosł.
Na skrzyżowaniu dwóch wrogich epok
stoję, cynicznie gryząc papieros.
Nudzą mnie wiersze najszczersze, bo
poznałem wszystkich mów Niagary.
Z jednych słów umiem tak jak Rimbaud
stawiać katedry i lupanary28.

Mogąc obserwować kilka języków naraz, nie będąc w żadnym z nich w pełni zakorzenionym i zdając sobie sprawę z arbitralności każdego ze znanych mu dialektów,
poliglota podchodzi do nich bez namaszczenia i nie waha się ich łączyć bądź zmieniać. Narzecza etniczne postrzega jako nakładające się na siebie strumienie komunikatów, które mogą się ze sobą pokrywać bądź wchodzić w sprzeczność, za czym
idzie nieufność wobec gotowych projektów tożsamości dostarczanych przez mowę29.
„[Z]najdowanie się pomiędzy językami konstytuuje punkt obserwacyjny, z którego
dekonstruuje się tożsamość”30, stwierdza Braidotti.
W takim ujęciu tożsamość poligloty nie tylko nie może być pojmowana jako stabilna i esencjalna: niemożliwym jest nawet wskazanie konkretnego kontekstu kulturowego, który miałby kształtować dynamiczny podmiot. Jak już zostało powiedziane,
język przez wielu wskazywany jest jako miejsce konstytuowania się podmiotowości –
jednak w momencie, gdy języków jest kilka, tożsamość podmiotu nigdy nie pozostaje stabilna. Braidotti swoje skoki od kontekstu do kontekstu ukazuje za pomocą
metafory zamieszkania. „[W]prowadzałam się i wyprowadzałam z języka włoskiego,
26
27
28
29
30

R. Braidotti, op. cit., s. 38.
Ibidem, s. 32.
B. Jasieński, [Zmęczył mnie język…]…, s. 47.
Por. R. Braidotti, op. cit., s. 37.
Ibidem.
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francuskiego i angielskiego […], nie w prosty sposób, ale raczej poprzez ciągle zmieniającą się skalę stopni hybrydyzacji”31, twierdzi, przywołując następnie swoją decyzję,
by warunkowo „osiedlić się w języku angielskim”32.Zawieszenie poligloty pomiędzy
kilkoma językami wiąże się z poczuciem „strukturalnego wysiedlenia”33. Nie jest ono
jednak zjawiskiem negatywnym – postulowany przez Braidotti postmodernistyczny
projekt tożsamości nomadycznej stanowi apologię różnorodności i płynności.
Dla Jasieńskiego, choć metafora zamieszkiwania w danym języku w jego wypadku
jest szczególnie trafna, był to jednak model nie do zaakceptowania. Poeta dążył usilnie do odrzucenia tymczasowości oraz ustabilizowania swojej tożsamości jako jednoznacznej i homogenicznej, uznając się za komunistę i tej decyzji podporządkowując
sferę językową.

„Będę krzyczał jak cham”
Odrzuciwszy w cytowanym już [Zmęczył mnie język…] wszystkie dotychczasowe inspiracje, podmiot u Jasieńskiego deklarował:
Puśćcie, bo będę krzyczał jak cham!
I walę pięścią w twardy parapet.
W mieszkaniu moim nie takie mam
tapety z wierszy i wiersze z tapet!
Poezjo! Utrzymanko eleganckich panów!
Anemiczni, nerwowi, bladzi masturbanci!
Precz! Chcę dziś sławić czarnych, ordynarnych chamów,
co nie potrafią France’a odróżnić od francy!34

Wraz z coraz większą radykalizacją poglądów politycznych Jasieńskiego i zbliżeniem
się do Związku Radzieckiego poeta zaczął – najpierw stopniowo – język, którym się
posługiwał, oczyszczać z obcych i uznanych za burżuazyjne naleciałości. Już wiersze
z Ziemi na lewo pozbawione są w większości barbaryzmów, wypartych przez kolokwializmy i wulgaryzmy35. Jasieński dążył jednak do oddania języka „chamów” z coraz większą gorliwością, próbując mówić z ich pozycji. Jak twierdzi Braidotti, „pisarze
mogą być poliglotami w obrębie tego samego języka”36.
31
32
33
34
35

Ibidem, s. 35.
Ibidem.
Ibidem, s. 37.
B. Jasieński, [Zmęczył mnie język…]…, s. 48.
Te, rzecz jasna, obecne były również we wcześniejszych tekstach Jasieńskiego; zestawione z egzotycznymi nazwami, barbaryzmami i neologizmami wywierały jednak zupełnie inny efekt.
36 R. Braidotti, op. cit., s. 41.
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Powstałe w 1926 roku, już w Paryżu, Słowo o Jakubie Szeli opisuje rabację galicyjską
w ujęciu dotąd niespotykanym. Jasieński dokonał apoteozy postaci zapisanej w polskiej
pamięci jako zbrodniarz, czyniąc z Szeli świadomego bojownika o sprawę chłopską.
Krwawe zapusty stały się w poemacie heroicznym wystąpieniem mas przeciw uciskowi
feudalnemu. Przesycony barbaryzmami i odniesieniami do kultury wysokiej język Buta
w butonierce całkowicie nie przystawałby do opisywanej rzeczywistości. Doszło zatem
do gwałtownego odwrotu od dotychczasowej poetyki na rzecz stylizacji ludowej.
Jasieński po latach pisał o poemacie: „skok od wycyzelowanych pod względem
formalnym, operujących dalekimi skojarzeniami wierszy Ziemi na lewo do ludowej,
skąpej prostoty Słowa o Jakubie Szeli […] był dla mnie pierwszym krokiem na drodze
do rzeczywiście proletariackiej literatury, literatury jako bezpośredniego oręża walki
klas”37. Trudno określić, na ile kształt warstwy językowej poematu był przez poetę
retrospektywnie interpretowany jako deklaracja ideologiczna, a na ile był to wynik
świadomej decyzji w momencie powstawania tekstu. Biorąc jednak pod uwagę zaangażowanie polityczne Jasieńskiego i okoliczności powstania utworu, skłaniałabym się
ku drugiej interpretacji.
Stylizacja Słowa o Jakubie Szeli nie dotykała wyłącznie warstwy leksykalnej. Jasieński oparł się na dogłębnych badaniach źródłowych i archiwalnych, co pozwoliło mu
szczegółowo odwzorować rytm, rymy, obrazy i metaforykę tekstów ludowych. Każdy
element formalny został dopracowany w najwyższym stopniu i poparty długimi badaniami nad dostępnymi poecie materiałami etnograficznymi38. Przede wszystkim
jednak udało się Jasieńskiemu za pośrednictwem języka oddać archaiczny, ludowy
sposób myślenia i idące za nim paralelizmy i skojarzenia. W poemacie pojawiają się
liczne zdania, w których pozornie zanika związek logiczny pomiędzy członami:
U karasia kare skrzela,
u szczupaka — siwe.
Nie udało ci się, Szela,
to kochanie ckliwe39

Anatol Stern wskazuje tu na wierne powtórzenie motywów i konstrukcji z autentycznych przyśpiewek ludowych:
Latali gołębie,
pływali karasie.
Kiedy jeden kocha,
to drugiemu zasię40.
37
38
39
40

B. Jasieński, szkic autobiograficzny, cyt. za: A. Stern, Bruno Jasieński, Warszawa 1969, s. 81.
Por. ibidem, s. 68.
B. Jasieński, Słowo o Jakubie Szeli [w:] idem, Poezje zebrane…, s. 154.
Anonimowa przyśpiewka ludowa, cyt. za: A. Stern, Bruno Jasieński…, s. 84.
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Zabieg może wydawać się nieskomplikowany, jako że opiera się na zastosowaniu rymów częstochowskich i naiwnych oraz nieadekwatnych zestawień. Język jednak odwzorowuje tutaj specyficzne dla twórczości ludowej konstrukcje myślowe, odbijając
szczególny model świata. Jasieński, ukazując stoły i zwierzęta tańczące wraz ludźmi na
weselu41, zamieć niszczącą sad dziedzica po publicznym upokorzeniu Szeli42 czy ryby
„łapiące ludzi wędką” przed egzekucją chłopa43, wykazał się doskonałym zmysłem obserwacji. Antropologia dopiero kilkadziesiąt lat po publikacji poematu zainteresowała
się na szerszą skalę wyobrażeniem rzeczywistości u społeczności aliterackich.
Dla myślenia tradycyjnego bardzo charakterystyczny jest podmiotowy stosunek
do rzeczywistości, polegający – w dużym uproszczeniu – na niezdolności rozdzielenia
podmiotu od przedmiotu. Miejsce funkcjonującego wśród klas wyższych dualizmu
zajmuje całkowite zanurzenie w rzeczywistości i poczucie jedności ze wszechświatem. Zanikają granice oddzielające człowieka od natury, a świat stanowi spójną całość,
w której jednostka jest tylko jednym z elementów, poddanym wpływom pozostałych.
W świadomości tradycyjnej kosmos nie jest bytem zewnętrznym i obiektywnym,
a subiektywnym przeżyciem jednostki lub danej grupy44. Każde zaburzenie w obrębie
porządku społecznego, każda krzywda i każda radość znajdują swe odbicie w naturze.
Ludowa jest też wizja religii (ckliwy Pan Jezus jak ze „świętych obrazków”45),
Lwowa jako baśniowego miasta, w którym „w każdym domu okien dwieście”46 i – co
szczególnie rzuca się w oczy, gdy pamięta się o lewicowości samego Jasieńskiego – rodziny i przemocy w jej obrębie jako rzeczy naturalnej47. Warto zwrócić też uwagę, że
w wypadku Słowa o Jakubie Szeli mamy do czynienia ze stylizacją całościową i tym samym językiem posługują się chłopi, szlachta i politycy. Za dialektyzacją u Jasieńskiego szło przekształcenie światopoglądu i samego świata przedstawionego. Język miał
być tu nie instrumentem wyrażenia świadomości wykształconego kosmopolity w egzotycznej dla niego stylizacji, a środkiem mającym pomóc wczuć się w rolę chłopa
i z jego pozycji postrzegać rzeczywistość. Podmiot mówiący w Słowie… przynależy
do świata dziewiętnastowiecznej wsi; jeśli posłużyć się metaforą Braidotti – zamieszkuje w języku chłopów.

41
42
43
44

Por. B. Jasieński, Słowo o Jakubie Szeli…, s. 147.
Por. ibidem, s. 173.
Por. ibidem, s. 190.
Por. m.in. C. Lévi- Strauss, Myśl nieoswojona, tłum. A. Zajączkowski, Warszawa 1969; M. Douglas,
Czystość i zmaza. Analiza pojęć nieczystości i tabu, tłum. M. Bucholc, Warszawa 2007.
45 Por. B. Jasieński, Rzecz gromadzka. Sztuka sceniczna w czterech aktach, Warszawa 1960, s. 70.
46 Por. B. Jasieński, Słowo o Jakubie Szeli…, s. 166.
47 Por. między innymi pojawiający się na poziomie diegesis fragment: „nie przemogła jeszcze nigdy dobroć/ babskiej chuci niewybitej z krwią” (ibidem, s. 153).
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Zmiana skóry
Słowo… zostało napisane podczas pobytu Jasieńskiego na emigracji w Paryżu, zanurzone
było jednak całkowicie w polskim kontekście językowym. Jego poetyka funkcjonowała
w izolacji, i jak w świadomości dziewiętnastowiecznego chłopa brak było miejsca na
obcojęzyczne wtręty, tak w poemacie nie pojawiają się żadne sygnały sugerujące istnienie
rzeczywistości (i odpowiadającej jej mowy) spoza małego, zamkniętego świata Galicji.
Jasieński poemat tworzył we Francji, ale fakt ten nie odbił się w żaden sposób na tekście,
w którym – w przeciwieństwie do wielu poprzednich – nie ma miejsca dla francuskiego.
W 1927 roku poeta w odpowiedzi na zjadliwe Palę Moskwę Paula Moranda zaczął
pisać Palę Paryż i niejasności związane z jego procesem twórczym stanowią chyba
najwyraźniejszy przykład językowego nomadyzmu Jasieńskiego. Choć wydaje się to
nieprawdopodobne, to do dziś trudno rozstrzygnąć, w jakim języku tekst powstał.
Francuski był jedynym językiem, z którego na egzaminie maturalnym poeta nie
otrzymał oceny celującej48. Według wspomnień Anatola Sterna i Aleksandra Wata
Jasieński opanował go w bardzo małym stopniu i potrzebował tłumacza w codziennej komunikacji49. Powszechnie za oczywistość przyjmuje się, że powieść powstała po
polsku. Antał Gidasz wspomina jednak, że „Jasieński tak znakomicie opanował język
francuski, że gdy w Paryżu ukazała się antyradziecka książka, on po francusku napisał
powieść Palę Paryż i wydrukował ją w »L’Humanité«”50. Tekst zaczął jednak ukazywać się na łamach pisma dopiero we wrześniu 1928 r., tymczasem zaś już w styczniu
pierwszy fragment został opublikowany w moskiewskiej „Trybunie Radzieckiej”. Powieść szybko została przetłumaczona na język rosyjski i jest prawdopodobne, że jej
anonimowy przekład francuski został dokonany na podstawie rosyjskiego.
Powieść została entuzjastycznie przyjęta przez zachodnią lewicę i stanowiła bezpośrednią przyczynę wydalenia autora z Francji, równocześnie otwierając mu drogę
do Związku Radzieckiego, w którym spędził resztę życia. W Kraju Rad spotkała się
jednak również z ostrą krytyką. Zarzucano jej utopijność, mistycyzm, uciekanie w wizyjność i operowanie apokaliptycznymi figurami przy zupełnym pominięciu kwestii
walki klas51. Na łamach „Kultury Mas” pisarz został zaatakowany jako drobnomieszczański inteligent i faszysta52. Utwór, mający stanowić propagandowy tekst o upadku
48
49
50
51

Por. K. Jaworski, Dandys…, op. cit., s. 34.
Por. A. Stern, Bruno Jasieński…, ss. 75–76.
Za: E. Balcerzan, Wstęp…, s. XXI.
Por. J. Szymański, za: A. Stern, Wstęp [w:] B. Jasieński, Palę Paryż, Warszawa 1957, s. 7: „W powieści tej
darmo szukalibyśmy czegoś choćby zbliżonego do rewolucji, jako ostatniego ogniwa walk klasowych;
u Jasieńskiego nie ma w ogóle walki klas”.
52 Por. G. Lasota, Przedmowa, [w:] B. Jasieński, Nogi Izoldy Morgan i inne utwory, oprac. i wstęp G. Lasota, Warszawa 1966, s. 9.
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kapitalizmu i zwycięstwie mas robotniczych, okazał się kompletnie niezrozumiały
i nieakceptowalny dla odbiorców radzieckich.
Z identycznymi zresztą zarzutami co Palę Paryż spotkała się sztuka Bal manekinów z 1931 roku. Konieczne było poprzedzenie dramatu przedmową uznawanego wówczas jeszcze za autorytet Anatolija Wasilijewicza Łunaczarskiego, w której
usprawiedliwiona zostaje pozorna nieprawomyślność tekstu jako nierealistycznego
i wprost wyjaśnia się czytelnikowi, jak ma podejść do treści:
[N]ietrudno udowodnić, iż zarówno realizm psychologiczny, jak ożywiony wyraźną ideą polityczną
konstruktywizm mogą iść w parze z metodą materialistyczno-dialektyczną. […] Każdy rozumie, że
nie ma to [elementy fantastyczne – A.U.] nic wspólnego z mistyką, lecz autor posługuje się określonym
chwytem literackim – fantastyką. […] Skąpy materiał, jakim posłużył się w tym wypadku Jasieński
w celu scharakteryzowania mieszczuchów i socjalistów, ogromnie zyskuje na tym, iż został pokazany
w nowym zwierciadle, deformującym co prawda realne proporcje, lecz za to znakomicie podkreślającym te cechy rzeczywistości, które autor pragnął pokazać w sposób jak najbardziej plastyczny53.

Bardzo istotne jest jednak, że pierwodruk Balu manekinów w języku rosyjskim najprawdopodobniej stanowi autorskie tłumaczenie54. Ten ostatni operujący niedosłownością i groteską dłuższy tekst Jasieńskiego powstał zapewne po polsku. W tym
samym roku poeta zadeklarował jednak zerwanie z polszczyzną i w czasie zjazdu
pisarzy polskich w Mińsku odciął się od niej ostatecznie, uznając, że tylko rosyjski
pozwoli mu dotrzeć do milionów55.
Chcę

i nauczę się pisać w języku,
Którym
rozmawiał z [armią pokoleń]
L e n i n ! 56

– zapowiadał, jednoznacznie łącząc komunizm z konkretnym językiem narodowym.
W 1934 r. Jasieński dokonał autorskiego przekładu swojej apokaliptycznej powieści. Przekładem był on jednak tylko nominalnie, de facto stanowiąc autoparafrazę.
Jest to tekst kluczowy dla poruszanej w niniejszym artykule problematyki. Palę Paryż
53 A. Łunaczarski, cyt. za: A. Stern, Bruno Jasieński, op. cit., s. 214.
54 Por. P. Kitrasiewicz, Jasieński i jego teatr [w:] B. Jasieński, Bal manekinów, tłum. A. Stern, red. i wstęp
P. Kitrasiewicz, Warszawa 2006, s. 7.
55 Por. Ostatnie zachowane zeznanie…, cyt. za: K. Jaworski, Bruno Jasieński…, s. 140: „Powiedziałem sobie,
że nie po to pięć lat temu uciekałem z polskiego zaścianka, by znowu ugrzęznąć w nim tutaj w ZSRR
[…]. Znałem język rosyjski w wystarczającym stopniu, by być samodzielnym uczestnikiem budownictwa socjalistycznego i zrezygnować z pomocy działalności polskiej. Wiedziałem, że przy moich zdolnościach językowych bardzo szybko będę pisać po rosyjsku i obcować z naprawdę milionowymi masami”.
56 B. Jasieński, Prolog do poematu, przekład filologiczny E. Balcerzana [w:] Utwory poetyckie…, s. 185.
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należy do szeroko pojętego kompleksu futurystyczno-ekspresjonistycznego; Ja żgu
Pariż reprezentuje już rodzący się wówczas realizm socjalistyczny. W jego obrębie
musi zatem przebiegać granica pomiędzy nurtami57.
Pierwsza różnica pomiędzy utworami rzeczywiście ma oparcie w samym języku.
W tłumaczeniu przepadają gry słowne i kalambury, które Jasieński tak często stosował.
Jak wskazuje Balcerzan, giną cytaty leksykalne; bohaterowie oryginału postrzegają koszulę jako „rubaszkę” – a zatem poprzez słowo obce, niosące określone konotacje, tymczasem w języku rosyjskim w sposób mechaniczny ta dwugłosowość jest zlikwidowana.
Uruchomione zostają jednak w innych miejscach nowe gry synonimów i heteronimów.
W języku rosyjskim istnieją dwa określenia Żyda – jewriej i żid, z czego pierwsze jest
neutralne, drugie zaś ma zabarwienie pejoratywne. W zależności od postaci monologującej, w Ja żgu Pariż pojawiają się różne warianty. Przekształcenia dokonywane w strukturze narracji czasem prowadzą do jej zubożenia, czasem zaś ją wzbogacają58.
Przede wszystkim jednak Jasieński, podejmując się tłumaczenia powieści, dokonał bardzo swoistego przekodowania, z którego szczegółowo sprawę zdaje Edward
Balcerzan59. Palę Paryż zanurzone jest w awangardowych języku i metaforyce, a projektowany przez tekst odbiorca ma tego świadomość. Czytelnik ortodoksyjnie komunistyczny nie potrafił jednak odejść od odczytania utworu na poziomie dosłownym,
co pociągnęło za sobą konieczność przeorganizowania narracji.
Zmiany formalne i odejście od poetyckości pierwowzoru nie wystarczyły – konieczna stała się zmiana treści. Wszystkie wątki i poszczególne wydarzenia w ich obrębie musiały zostać ujednoznacznione, a ich funkcjonalność stała się podstawowym
kryterium oceny. Żaden motyw nie mógł być ideologicznie pusty, inaczej okazałby się
zbędny. Jak wykazywał Aleksander Wat, dla literatury socrealistycznej nieistotna była
właściwie treść czy referencja, lecz pytanie: czemu ona służy?60
Palę Paryż rozpoczynało się od ciągu życiowych klęsk szarego robotnika, który
w akcie rozpaczy zatruwa wodę w miejskich wodociągach dżumą; w Ja żgu Pariż
Pierre stał się nieświadomym narzędziem rządu, który chciał użyć broni bakteriologicznej przeciw ludności miasta. Punktem zapalnym i przyczyną wybuchu rewolucji przestała być desperacja jednostki, wyparta przez walkę klas. Ostatnie słowa
narzeczonej P’ana, brzmiące: „tak boję się umierać”, musiały uzyskać nową, wyraźną
wymowę ideologiczną, by śmierć dziewczyny pełniła w powieści należytą funkcję.
W wersji rosyjskiej Chinka mówiła już: „jakże straszno umierać, nie doczekawszy
się należnego zwycięstwa. Lecz ono przyjdzie niebawem, na pewno! Będzie lepiej!”61.
57
58
59
60
61

Por. E. Balcerzan, Styl i poetyka twórczości dwujęzycznej Brunona Jasieńskiego, Wrocław 1968, s. 320.
Ibidem, ss. 322–323.
Por. E. Balcerzan, Styl i poetyka…, ss. 291–328.
Por. A. Wat, Klucz i hak [w:] idem, Świat na haku i pod kluczem, Warszawa 1991, s. 21.
Przekład filologiczny E. Balcerzana, cyt. za: E. Balcerzan, Styl i poetyka twórczości…, s. 328.
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Jasieński, dotąd operujący ekspresjonistyczną groteską, niedopowiedzeniem
i skomplikowanymi obrazami poetyckimi opartymi na nieraz bardzo odległych skojarzeniach, wyrafinowany formalnie i niestroniący od eksperymentów, diametralnie
zmienił język, każdą treść wyrażając eksplicytnie. Pisarz w latach trzydziestych zaczął
tworzyć niemal wyłącznie po rosyjsku, ale przede wszystkim według norm mającego wkrótce zapanować realizmu socjalistycznego. Pod koniec życia zeznawał: „moje
utwory literackie […] zawierały zawsze jeden cel: służyły dziełu budowy socjalizmu
i walce z wrogami partii i ludu”62.
Teksty z okresu radzieckiego rzeczywiście spełniały stawiane przez władzę wymagania. Powieść Człowiek zmienia skórę, przez ówczesnych krytyków uznawana za
arcydzieło, poświęcona została wielkiej budowie w sowietyzowanym Tadżykistanie.
Schemat powieści produkcyjnej był w niej zrealizowany bezbłędnie, a postaci prawomyślne triumfowały. Talent futurysty znajdował ujście tylko w barwnych opisach
wyidealizowanej rzeczywistości Związku Radzieckiego. Sukces Jasieńskiego był jednak tak ogromny, że jeszcze w 1970 r. nowo zdobyty tadżycki szczyt górski został
nazwany jego imieniem. Od publikacji powieści Jasieński niezwykle rzadko sięgał po
polszczyznę, a jeśli już się na to decydował, służyła mu ona do wygłaszania nieskomplikowanych – ideowo i formalnie – odezw do polskiego proletariatu.

Próba osiedlenia
Jam wiele krajów
		
zmieniał,
		
jak paszporty.
Jak zęby, powybijane
			w starciach demonstracji,
Wyplunąłem
		
z okrwawionych ust
Słowa:
„rodak”
		
„ojczyzna”
			i „naród”.
Uczyłem się śpiewać
			hymn
				walki klasowej
W języku robotników
		
tego kraju,
			w którym
				przyszło
				
walić się na pięści63
62 B. Jasieński, oświadczenie do komisarza spraw wewnętrznych Nikołaja Jeżowa, cyt. za: K. Jaworski,
Dandys…, s. 217.
63 B. Jasieński, Prolog do poematu…, ss. 179‒181.
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– deklarował Jasieński po przybyciu do Moskwy, próbując uporządkować swoją
biografię jako ciąg migracji zakończonych ostatecznym osiedleniem się w Związku
Radzieckim.
Sytuacją wyjściową dla poety była wielojęzyczność. Jako poliglota, Jasieński był
nomadą, nie będąc zakorzenionym w żadnym języku i do żadnego nie podchodząc
z rewerencją. W początkowej fazie twórczości, pozostając przede wszystkim pod
wpływem rosyjskiej tradycji literackiej, bawił się obcymi brzmieniami i lubował się
w barbaryzmach. Wraz z radykalizacją poglądów politycznych odrzucił stopniowo
wszelkie naleciałości związane z – postrzeganym jako burżuazyjny – kosmopolityzmem, upraszczając język i chętniej sięgając po wulgaryzmy. Słowo o Jakubie Szeli
stanowiło tymczasową próbę zamieszkania w języku i świecie chłopskim, bardzo
podobną procesom zamieszkiwania opisywanym przez Braidotti; rosyjskojęzyczne teksty poety wiązały się już z całościowym projektem trwałego przekształcenia
i utrwalenia tożsamości. Jasieński usilnie starał się odrzucić wizerunek dandysa i kosmopolity bawiącego się tworzywem wielu znanych mu języków. Choć już w Ziemi
na lewo odchodził od makaronistycznego stylu pierwszego tomu i choć kolejne jego
utwory były coraz bardziej radykalne politycznie, to faktyczny przełom wiązał się nie
z odrzuceniem naleciałości języków zachodnich, a z przejściem od tłumaczenia poezji
rosyjskiej na polski do przekładania własnej, polskojęzycznej twórczości na rosyjski.
Proces ten nie ograniczał się do wiernego przekładu z jednego języka narodowego
na drugi; wiązał się z ingerencją w styl a nawet fabułę tekstów. Był zrzeczeniem się
wszystkich cech indywidualnych pisarza na rzecz uniformizacji charakterystycznej
dla realizmu socjalistycznego. Wraz z przyjęciem na stałe języka rosyjskiego Jasieński zmienił całkowicie swoją poetykę, odchodząc nie tyle już od obcych wtrętów, co
od własnej ekspresjonistycznej metaforyki. Umotywowany politycznie wybór języka
wiązał się z porzuceniem wszelkich cech indywidualnych i tworzeniem szablonowych tekstów o jednoznacznej wymowie politycznej.
Jasieński jest niezwykle interesującym przykładem negocjacji tożsamości. Wychodząc z pozycji poligloty, podchodzącego do języków narodowych bez namaszczenia
i zaufania i bawiącego się nimi dokładnie tak, jak opisuje to Braidotti, dążył do odrzucenia swojego statusu nomady i wytworzenia stabilnej, homogenicznej tożsamości
działacza komunistycznego. Wybór języka był dla niego decyzją całkowicie polityczną i wiązał się z odrzuceniem – i próbą zatarcia – wszystkich dotychczasowych figuracji na rzecz jednej, ostatecznej i trwałej.
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Streszczenie
Zadanie niniejszego artykułu stanowi próba analizy złożonej relacji pomiędzy politycznym aspektem biografii Brunona Jasieńskiego a językiem jego twórczości.
Utwory artysty przeanalizowane zostały ze szczególnym uwzględnieniem wyraźnie
widocznego w jego strategiach autokreacji pokrewieństwa ze zjawiskami charakterystycznymi dla podmiotowości ponowoczesnej, szczególnie ze skonceptualizowaną
przez Rosi Braidotti podmiotowością nomadyczną, na którą ogromny wpływ ma
wielojęzyczność. Ewolucja języka Jasieńskiego pokazuje próby odrzucenia wykorzenienia i nomadyzmu i budowania w ich miejsce mocnej podmiotowości opartej na
jednolitej tożsamości prawomyślnego komunisty.

Summary
From Nomadism to Strong Subjectivity. The Multingualism of Bruno
Jasieński
Though Bruno Jasieński, as a futurist and – later – a socrealist, cannot be classified as
a postmodernist, his strategies of auto-creation are very similar to phenomena characteristic of postmodern subjectivity, especially the nomadic subjectivity conceptualized
by Rosi Braidotti, for which multilingualism is a very important factor. Jasieński was
a Polish poet of Jewish descent, a polyglot, and a communist, who trated his identity
as subjected to political choice and that choice was manifested through his language.
As a polyglot, not bound by any of known languages and having no reverence for
them, Jasieński was a nomad. In his futurist phase, while being influenced mostly
by Russian literary tradition, he used foreign sounds and barbarisms playfully. His
political radicalization caused him to gradually reject all the traces of his seemingly
bourgeois cosmpolitism, and to simplify and vulgarize his language. His epic poem
Słowo o Jakubie Szeli is not as much a result of a stylization as it is a document of
authors’ attempt to put oneself in the position of the class whose language he tries
to emulate. Jasieński’s shift towards the USSR resulted in even more radical changes.
Adapting the Russian language (“the language of Lenin”) as permanent and the only
one, Jasieński changed his poetics, not only abandoning foreign vocabulary, but also
his expressionist metaphors. His political choice of language meant renunciation of
all individual traits and focusing on trite socrealist texts.
The evolution of Jasieński’s language shows his attempts to reject his rootlessness
and nomadism and to build a strong subjectivity based on the homogenous identity
of a loyal communist in their place.

Adam Woźniak

Między ustrojem a środowiskiem. Zielona
godzina Bolesława Leśmiana w świetle
filozofii doświadczenia Johna Deweya
Uniwersytet Jagielloński

W pierwszych zdaniach rozprawy Filozofia Leśmiana Artur Sandauer kreśli zadania
krytyki literackiej. Stwierdza między innymi, że powinna się ona zajmować wyłuszczaniem ideologii kryjącej się za utworem. Tak poprowadzona lektura miałaby doprowadzić do odsłonięcia światopoglądu pisarza, a owo odsłanianie może być o tyle
skuteczniejsze, o ile – powiada krytyk – przejawów ideologii poszukuje się w formie,
nie zaś tam, gdzie bardziej się one narzucają, czyli w treści1. Oczywista dziś wątpliwość dotycząca wyraźnego dualizmu zakładanego przez Sandauera nie jest jedyną,
a także – w świetle interesujących mnie kwestii – najbardziej istotną spośród tych,
które można odnieść do wypowiedzi krytyka. Wystarczy wziąć pod uwagę zarzuty
Bolesława Leśmiana wobec współczesnej mu poezji dotyczące jej „światopoglądowości”, nie zaś „światowości”2, co powoduje jej konwencjonalizację i odseparowuje ją
od doświadczania rzeczywistości3. Autor Sadu rozstajnego widział więc z pewnością
w twórczości coś więcej, niż formalnie zdobny nośnik „treści” – i tak też należałoby
podchodzić do jego własnych utworów. Wielka poezja ma kreować światy niepodlegające prostej, ideologicznej eksplikacji; światy, na które trudno odpowiedzieć jakimś
obejmującym całość p o g l ą d e m. Interpretacja „światopoglądowa” nie jest zatem
z pewnością w stanie wyczerpująco odpowiedzieć na wszystkie problemy, które stawia
przed czytelnikiem leśmianowska kreacja.

1
2
3

Por. A. Sandauer, Filozofia Leśmiana [w:] idem, Zebrane pisma krytyczne, Warszawa 1981, ss. 507‒508.
Por. B. Leśmian, Na drogach prostoty [w:] idem, Szkice literackie, red. J. Trznadel, Warszawa 2011, ss. 357‒364.
Por. R. Nycz, Literatura jako trop rzeczywistości. Poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze polskiej, Kraków 2001, s. 120.
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Przywołując rozróżnienie na poezję światopoglądową i światową, przygotowuję
grunt pod działania podjęte w ramach własnej lektury Leśmiana. Mają one polegać na wskazaniu możliwego dialogu między jego Zieloną godziną a filozofią Johna
Deweya. W swoim tekście chcę zanalizować wspomniany cykl wierszy zaopatrzony
w myśl Deweya, pokazując, jak ów chwilowy świat poetycki – szczególnie, jakby to
powiedział Sandauer, jego „forma” – to, co implicite w wierszach zawarte, wchodzi
w interakcje z ideami amerykańskiego filozofa, i jakie nowe myśli mogą się w wyniku tego zderzenia narodzić. Poemat Leśmiana będzie więc interpretowany językiem
pragmatysty i przy pomocy wypracowanych przez niego kategorii. Powyższe uwagi
są szczególnie istotne, gdy weźmie się pod uwagę, że światopogląd poety formował
się bez żadnego istotnego wpływu pism amerykańskiego filozofa. Leśmian czerpał
przede wszystkim z myśli Henriego Bergsona4, jako znaczące dla niego podaje się też
między innymi inspiracje nietzscheańskie5, wpływ Arthura Schopenhauera, a także
pewne związki z fenomenologią6. Wśród tych wielu filozoficznych inspiracji próżno
jednak, jak wspomniałem, także ze względów chronologicznych, szukać wpływu Deweya. Czytanie leśmianowskiej poezji za pomocą kategorii autora Art as Experience
musi więc nosić piętno swego rodzaju historycznej niepoprawności. Gdyby Leśmian
był poetą „światopoglądowym”, na przykład posiadającym jakiś ustalony program, byłby to spory problem. Takim twórcą jednak nie jest. Jego poezja oraz wyzierająca z niej
filozofia nie tworzą spójnego zestawu konstatacji – są raczej serią prześwitów i mgnień
prawdy niż trwałym systemem7. Nie będę więc chciał wypreparować z interesującego
mnie tekstu światopoglądu Leśmiana, ani pokazać, że jest on nieświadomą translacją
idei Deweya. Nie jest tak, a nawet gdyby było, to zadanie polegające na przedstawieniu
takiej zależności nie należy w mojej opinii do najbardziej interesujących.
Wstępnie zarysować należy w tym miejscu światopogląd Deweya. Myśl autora
Art as Experience jest wciąż słabo znana polskiemu czytelnikowi, nieznajomość ta
może zaś szczególnie utrudniać lekturę niniejszego artykułu. Dewey posługuje się
bowiem znanymi i głęboko zakorzenionymi w europejskiej tradycji pojęciami, a jednocześnie rozumie je zupełnie inaczej, niż do tego przywykliśmy. Istnieje więc ryzyko
skrajnej dezinterpretacji, które można jednak, jak sądzę, zażegnać kilkoma krótkimi
uwagami, z których wszystkie będą dotyczyły w gruncie rzeczy jednej kategorii –
doświadczenia. Dewey, nie odcinając się całkowicie od jej dawnych ujęć, przekracza
zarówno ramy, które nadali temu pojęciu empiryści brytyjscy, jak i greckie rozumienie
empeiría. Z empirystami łączy go uznawanie wagi kategorii doświadczenia, lecz różni
4
5
6
7

Por. B. Leśmian, Z rozmyślań o Bergsonie [w:] idem, Szkice literackie, ss. 7‒21.
Por. R. Nycz, op. cit., s. 125.
Por. A. Sandauer, op. cit., s. 521.
Ryszard Nycz wprost mówi, że Leśmian byłby zwolennikiem tzw. manifestacyjnej teorii prawdy kojarzonej z myślą Martina Heideggera – por. R. Nycz, op. cit. s. 126.
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zakres jej pojmowania – amerykański filozof rozumie ją szerzej, nie wyłączając z jej
pola wiedzy rozumowej, woli czy emocji. Od Greków czerpie przekonanie o związku doświadczenia ze sferą praxis – w przeciwieństwie do empirystów, którzy koncentrowali się niemal wyłącznie na jego funkcji poznawczej. Autor Art as Experience
nie uznaje jednak samej różnicy między myślą i praktyką, które było tak istotne dla
Hellenów8. Doświadczenie – powiada Dewey – obejmuje wszystkie obszary życia
jednostki, a więc z istoty stoi ponad podziałem na teorię i praktykę. Ponadto jest ono
„procesem nieustannym, bowiem wzajemne oddziaływanie żywej istoty i warunków
jej otoczenia wplata się nieodłącznie w sam proces życia”9. W myśl definicji zawartej
w cytacie: doświadczenie dotyczy nie tylko wszelkich przejawów działalności ludzkiej, lecz także zwierząt czy roślin, które wszak oddziałują z warunkami otoczenia.
W filozofii pragmatysty następuje więc odpodmiotowienie doświadczenia: podmiot
nie jest tu panem doświadczenia, ale jednym z jego uczestników. Kluczowym pojęciem będzie dla autora Experience and Nature interakcja, nie zaś ogląd z dystansu.
Wszystko to otwiera filozofii Deweya drogę do krytyki kartezjańskiej izolacji
podmiotu, ale też stwarza pole dla zaistnienia szczególnej teorii przeżycia estetycznego. Jest ono nadbudowane na pierwotnym, egalitarnym doświadczeniu i wynika
z tego, że doświadczenie, będąc ciągłym, nie jest jednolite – poszczególne jego segmenty posiadają jedność, „która nadaje im własne imię: ten obiad, ta burza”10. Całości
te tworzone są przez rytm „utraty i odzyskiwania jedności z otoczeniem”11. Powrót do
jedności i harmonii z otoczeniem jest momentem, w którym powstaje zalążek jakości
estetycznej, stanowiący podstawę dla tego, co nazywamy sztuką12.
Wydaje się, że dla pełnego zrozumienia niniejszego tekstu potrzebujemy jeszcze
tylko jednego, a mianowicie rozróżnienia między „experience” i „an experience”. To
pierwsze jest potokiem życia, drugie zaś wydzielonym w tym potoku, integralnym,
pełnym (a więc związanym z powrotem do harmonii) doświadczeniem13. By lepiej zrozumieć różnicę, możemy spróbować przełożyć ją na relację dzieło–czytelnik (na przykład poematu Leśmiana). „Experience” to całość oddziaływań Zielonej godziny i relacji
utworu z otoczeniem, a więc jego literackie życie. „An experience” zaś to poszczególna lektura, w trakcie której zarówno dzieło, jak i czytelnik mogą wejść w wytrącającą

8

Por. K. Wilkoszewska, Sztuka jako rytm życia. Rekonstrukcja filozofii sztuki Johna Deweya, Kraków 1988,
ss. 50‒51.
9 J. Dewey, Sztuka jako doświadczenie. Rekonstrukcja filozofii sztuki Johna Deweya, tłum. A. Potocki,
Wrocław 1975, s. 45.
10 Ibidem, s. 47.
11 Ibidem, s. 20.
12 K. Wilkoszewska, op. cit., s. 51.
13 Por. ibidem, s. 52

247

Adam Woźniak

z rytmu interakcję z otoczeniem. Podobnie jak w relacji ustrój14 – środowisko trudno
tu o wyraźną granicę między bytami i sferą ich wpływów, izolacja zaś jest niemożliwa.
Taka lektura ma – jak u Deweya – doprowadzić z powrotem do harmonijnej jedności,
interpretator musi się jednak liczyć z oporem zarówno dzieła, jak i czytelnika.
Po zarysowaniu pojęcia doświadczenia mogę już niemal bez obaw przejść do dalszej lektury; pozostaje jeszcze tylko kilka dopowiedzeń. Mówiąc o tym, że Leśmian
nie stworzył stałego systemu światopoglądowego, biorę pod uwagę lekcję Władysława Stróżewskiego, który – pisząc o autorze Sadu rozstajnego – powiada, że każde
dzieło sztuki implikuje pewną metafizykę, która z kolei jest „projektem integralnego rozumienia rzeczywistości”15. Rozbłysków tej metafizyki będę szukał w kontakcie z jednym tylko dziełem Leśmiana, zaś całościowe ujęcia, które są zawsze swego
rodzaju prokrustowym gwałtem, ograniczę do minimum. Postaram się uniknąć prób
ustalenia dla Zielonej godziny jakiegoś quasi-muzealnego miejsca w katalogu dzieł
sztuki, tworzenia teorii dzieła, która – jak powiada Dewey – byłaby przeszkodą dla
niego samego16. Będę poruszał się zgodnie z porządkiem tekstu, nie traktując jednak
jego poszczególnych części całkowicie z osobna: całość złożona z kolejnych uwag na
temat poszczególnych partii ma mieć charakter kumulatywny. Taka lektura może być
doświadczeniem w sensie ukutego przez pragmatystę „an experience”. Do tego miana
pretendować może też treść doświadczenia, którego cykl Zielona godzina jest zapisem. Na razie wszystko to jednak tylko sygnalizuję, także dlatego, by odpowiednio
ustawić optykę interpretacji i przedstawić horyzont, w którym wchodził będę w sytuację wzajemnego oddziaływania żywej istoty i… materii tekstu.
Pierwszy wers utworu zwiastuje początek doświadczenia – coś powoduje, że ustrój został wytrącony z równowagi. Tym czymś jest po prostu intensywny kontakt z naturą.
Nasuwają się w związku z tym dwa kluczowe pytania, odpowiedź na które rozłożona
musi zostać na całość lektury tekstu. Już w tym miejscu pojawią się jednak pierwsze dotyczące jej tropy. Pytania te to: jaki ustrój? i jaka natura? Nie trzeba, a nawet, jak sądzę,
nie da się potraktować ich oddzielnie – zgodnie zresztą z duchem filozofii Deweya.
Naturą jest las. Ten zaś jest przede wszystkim „nasz i nie nasz” [ZG I17]. Czy
to znaczy, że ludzki i nie-ludzki, jakiś „podmiotowo-przedmiotowy”? Wydaje się, że
14 Pojęcia „podmiot” używam w znaczeniu konstruktu ideowego przypisywanego przez dwudziestowieczną tradycję krytyczną Kartezjuszowi. Stąd, dla porządku, zamiast wyrażeniem „podmiot liryczny” posługuję się charakterystycznym dla Deweya słowem „ustrój”.
15 W. Stróżewski, Istnienie i sens, Kraków 1994, s. 126.
16 J. Dewey, op. cit., s. 5.
17 Z uwagi na dużą liczbę cytowań Zielonej godziny, oznaczam je bezpośrednio w tekście skrótem ZG
oraz numerem części cyklu. Wszystkie cytaty pochodzą z: B. Leśmian, Poezje wybrane, red. J. Trznadel, Wrocław 1991, BN I 217.
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nie – kategorie te przywołać można tylko po to, by uznać, że nie przystają one do rzeczywistości, w którą wprowadza czytelnika Leśmian. Jeśli więc nawet będą potrzebne, to tylko jako ramy tradycji, poza które wciąż będzie się wymykał świat Zielonej
godziny. Zawołania w kierunku lasu, jak choćby „wynijdź, lesie, z swej głębi” [ZG I]
nie są w związku z tym zwykłą animizacją18. Ta bowiem zakłada swego rodzaju prymat podmiotu – otwierając jednocześnie pole dla teorii przedmiotu (w sensie oglądu
z dystansu), która po kartezjańsku go opanowuje, choćby nawet był groźny. Byłaby
to jeszcze bardzo komfortowa, oswojona przez tradycję relacja. Tu natomiast ustrój
„zapada się” w gąszcze, eksponowany jest zmysł nie wzroku, lecz dotyku.
Nie znaczy to jednak, że zgadzam się ze Zdzisławem Łapińskim, który nazywa
Leśmiana – w opozycji do wzrokowego Juliana Przybosia – „poetą dotyku”19. Mnogość wizualnych ujęć świata pokaże w dalszych partiach tekstu, jak bardzo trzeba
uważać z takimi uogólnieniami. W związku z tym wydaje mi się, że bliżej prawdy
jest Sandauer, gdy powiada, że brak u Leśmiana wzrokocentryzmu20. Konstatację tę
uzupełniłbym o własne spostrzeżenie, że świat Zielonej godziny jest wielozmysłowy,
sensualny w sensie współczesnych rozwinięć myśli Deweya, które za jeden z celów
stawiają sobie dekonstrukcję kulturowego utożsamienia zmysłowości z lubieżnością.
Jako oczywisty, acz nie zawsze brany pod uwagę (być może z tego właśnie powodu),
narzuca się też fakt, iż zmysły służą tu jako medium: „całe życie przejawia się poprzez
narządy zmysłowe”21. Analizy cielesności u Leśmiana bardzo często dotykają kwestii
ciała kulturowo przetworzonego w erotykach lub funkcjonującego w opozycji do bytów anielskich22 – innymi słowy, będącego polem kulturowych reprezentacji. Stosunkowo rzadko zaś zwraca się uwagę na to, że w jego wierszach widzenie odbywa się za
pomocą cielesnych oczu, a w kontakt ze środowiskiem wchodzą pory skóry.
Wracając jednak do poematu – tym, co „zapadło się w gąszcze” [ZG I] tego, co
„nasze i nie-nasze” [ZG I] jest – o dziwo! – dusza. Wydaje się, że jesteśmy więc bardzo daleko od Deweya, a co za tym idzie, od dotychczasowej interpretacji. Niepokój
ten na szczęście jednak bardzo szybko ulatuje – wystarczy przyjrzeć się sposobowi
bycia owej duszy. Nie bytuje ona bynajmniej jako część opozycji ciało–dusza, zgodnie
z młodopolskimi tendencjami jest za to bardzo cielesna i nie stanowi wyższego sposobu istnienia, lecz komplementarny, paralelny23, a w analizowanym przypadku może
18 Por. M. Głowiński, Zaświat przedstawiony. Szkice o poezji Bolesława Leśmiana, Warszawa 1981, s. 35.
19 Z. Łapiński, Dwaj nowocześni: Leśmian i Przyboś, „Teksty Drugie” 1994, nr 5/6: Modernizowanie modernizmu, s. 86.
20 Por. A. Sandauer, Pośmiertny triumf Młodej Polski [w:] idem, Zebrane pisma krytyczne, Warszawa 1981, s. 62.
21 J. Dewey, op. cit., s.28.
22 Por. B. Przymuszała, Szukanie dotyku. Problematyka ciała w polskiej poezji współczesnej, Kraków 2006, s. 214.
23 Por. M. Stala, Jam jest miejsce spotkania… [w:] idem, Trzy nieskończoności. O poezji Adama Mickiewicza, Bolesława Leśmiana i Czesława Miłosza, Kraków 2001, ss. 96‒102.
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nawet więcej – tożsamy z cielesnym. Dusza zapada się (bardzo dosłownie), na wzór
ciała jest też widzialna i wymieniana jednym tchem z niewątpliwie cielesną twarzą.
Pominąłem jednak zasadniczą kwestię – zarówno twarz, jak i dusza pojawiają się
w drugiej strofie w kontekście powtórnego pytania o przynależność „czyjaż dusza/
twarz?” [ZG I]. Powtórnego, gdyż wcześniej już wysunięte zostały (wciąż nierozstrzygnięte) wątpliwości dotyczące lasu, który był „nasz i nie nasz”. Te dwie kwestie
są ściśle sprzężone. Silne doświadczenie interakcji ustroju ze środowiskiem zbliża
sytuację liryczną do proponowanego przez Deweya rozumienia doświadczenia estetycznego jako takiego, w którym dochodzi do „najbardziej wysublimowanej formy
wzajemnego oddziaływania żywego ustroju i jego środowiska, jaźni i świata, czynniki
wewnętrzne i zewnętrzne są tak ściśle zespolone, że stanowią całościową jedność”24.
To wszystko brzmi pociągająco, lecz ma też niepokojące konsekwencje. Do głosu
dochodzi swego rodzaju kryzys tożsamości: „jeszcze moja przed chwilą — już niczyja
twarz…” [ZG I] – powiada ustrój. Dwa greckie rozumienia słowa „życie”25 ulegają
tu przemieszaniu. Las, który mieścił się po stronie zoe (pozbawiony indywidualności, granic, nieśmiertelny) zyskuje cechy charakterystyczne dla bios, między innymi
uczestniczy w wydarzeniu jako swego rodzaju podmiot: widzi, szepcze. Ustrój natomiast traci część indywidualności. Choć wciąż na prawach poetyckiego paradoksu może powiedzieć o niej „moja” [ZG I], jego twarz staje się „niczyja”, zagarnięta
spojrzeniem wód i drzew. Następuje interesująca zamiana ról, to podmiot zwykle
bowiem celował w takich działaniach i, zawłaszczając świat, uzurpował sobie prawo
do nazywania swojego umysłu przeźroczystym zwierciadłem. Czy jest to więc zemsta natury za kartezjańską poniewierkę? Raczej powrót do pierwotnego sposobu
doświadczania – oddanie „lasom, co leśne” [ZG I], przywrócenie „zbłąkanej twarzy”
[ZG I] prądom i drzewom, ponowne umieszczenie się w nurcie środowiska, a jednocześnie zwrócenie mu dawno zagarniętej suwerenności. W pierwszej części cyklu zarówno środowisko, jak i ustrój oddają coś ze swojego dotychczasowego sposobu bycia.
W wyniku tego kompromisu nastaje właśnie zielona godzina: czas odzyskanej jedności z naturą, epifanii, obietnicy wiecznego życia, ale i… groźby utraty tożsamości.
O ile pierwsza część poematu kipi od fraz ustanawiających, jakkolwiek mglistą
i nieostro oddzieloną od praktyki, „teorię” rodzącej się sytuacji, o tyle druga jest już bardzo konkretnym obrazem doświadczenia Zielonej godziny. Jej tematem nie jest jednak
przedstawienie „krajobrazu po”, do czego niezbędne byłoby uzyskanie intelektualnego
dystansu. Opis nie jest też filtrowaniem rzeczywistości przez świadomość na modłę
impresjonistyczną. Michał Głowiński, pisząc o liryce opisowej Leśmiana, konstatuje, że
choćby jego świat „podległ maksymalnie podmiotowemu przefiltrowaniu, zachowuje
24 K. Wilkoszewska, op. cit., s. 83.
25 K. Kerényi, Dionizos. Archetyp życia niezniszczalnego, tłum. I. Kania, Kraków 1977, ss. 15‒24.
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swą przedmiotową autonomię”26. Tak jest i tu. Ciągła aktywność środowiska sprawia,
że ustrój nie może dokonać tego, co Dewey nazywa „rozpoznaniem”, czyli – idąc za
interpretacją K. Wilkoszewskiej – odpowiednio zaszufladkować zjawisk27. Na początku pierwszej strofy dowiadujemy się na przykład, iż: „czują mrowisk ruchliwe pagóry/
Że to ja po nich stąpam […]” [ZG II]. Elementy środowiska oddziałują z otoczeniem, a ich aktywność wytrąca ustrój z sennego rytmu.
Ta niedogodność poznawcza otwiera pole dla „percepcji” rozumianej zgodnie
z filozofią Deweya, czyli aktu, w którym, jak interpretuje Wilkoszewska: „doznania
zmysłowe nie są wyizolowane, lecz ściśle powiązane z uczuciami, wolą, odruchami,
intelektem”28. Próba zastosowania tej tezy do interpretacji Zielonej godziny wypada,
jak sądzę, nader korzystnie. Duch zostaje „wrażony” (dotyk) „w mokradła” (dotyk)
„żab oddechem nabrzmiałe” (dotyk, węch), „by poznał” (intelekt) „woń” (węch) pod
„ziemią zaczajonych wód”. Wszystko to sprawia, że znajdują w nim miejsce „szmery
wężów” (słuch), „śmierć zdybanej łani” (wzrok), i tak dalej [ZG II].
Dowody na słuszność postawionej przeze mnie tezy przywołują kolejną odłożoną
na chwilę kwestię: tożsamość. W ustrój, który – w ramach reakcji immunologicznej –
usilnie od początku drugiej części cyklu podkreśla swoje „ja” („ja”, „moje”) wdziera
się bowiem otoczenie: szmer wężów, „nagła czerwień wiewiórek” [ZG II], i tym podobne. Można by też oczywiście uznać, że świętuje tu odzyskana podmiotowość – to
znaczy, że świat znów wrócił w bezpieczne ramy podmiotu. Chyba jednak tak nie jest.
Spójrzmy: las „zieleni się wespół” [ZG II] z ustrojem, a wędrowny cień kruka „przemyka, ledwo ukosem tykając […] brwi” [ZG II]. Elementy środowiska przemykają
niepostrzeżone, „tykając” w dodatku ustrój i zagrażając mu. Z pewnością nie doszło tu
do zespolenia ze środowiskiem, ale i dystans od niego jest niemożliwy. Świat istnieje
(jak wszystko dotychczas) gdzieś pomiędzy – i stąd też pochodzi jego ekspresja, która, nie będąc niczyją, jest owocem nacisku środowiska na ustrój.
Kolejna część utworu rozpoczyna się dość niespodziewanie od wezwania do miłości – uczucia zwykle mocno indywidualizującego. Pojawiająca się w niej seria apostrof pochodzi od bardzo osobnego ustroju. Skierowana jest już jednak zarówno do
indywidualnych bytów (skrętna jemioła, wąski strumień, stary pień [ZG III]), jak i do
takich kolektywów, jak „gęstwy zieleni” i „gromady […] cieni” [ZG III]. Co istotne,
wszystkie te elementy – zarówno indywidua, jak i kolektywy – pozostają w ścisłej
zależności ze środowiskiem: jemioła wiesza gniazda na dębie, „strumień tai szczura
wodnego”, który z kolei, wpadając w jego (strumienia) fale, potrąca kwiat [ZG III],
i tak dalej. Wołanie o miłość napotyka więc raczej na świat wzięty w całości jego relacji
26 M. Głowiński, op. cit., s. 40.
27 Por. K. Wilkoszewska, op. cit., s. 59.
28 Ibidem.
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niż na konkretne byty. Także ustrój stopniowo rozmywa się wśród nieśmiertelnego
potoku życia – rytm zatracania się i wynurzania z gęstwiny zoe jest kontynuowany.
Jako uzasadnienie prośby o miłość podaje tu bowiem ustrój fakt, że został on, niczym
jakiś bezwolny element środowiska, przygnany przez wicher. „Jam swój!” – zdaje się
powiadać. Kolejnym argumentem ma być deklaracja nieostrości, płynności, ponadjednostkowej partycypacji w środowisku. „Nie znam granic, ni kresów” [ZG III] –
stwierdza, pragnąc jednocześnie spłonąć wraz ze światem: tym razem pokusa roztopienia w nieśmiertelnej materii przyrody wydała się widocznie ustrojowi pociągająca.
Temat miłości i percepcji miesza się w czwartej odsłonie cyklu, w której pojawia
się zapowiadana już w drugiej części Dziewczyna. Wcześniej była ona jednak „niewidzialna” [ZG II], w tym zaś przypadku sprawa nie jest tak jednoznaczna (choć
poznanie Dziewczyny wciąż rodzi pewne problemy). Trudność z jej dookreśleniem
bierze się z faktu, że wyrażone w końcówce trzeciej części cyklu pragnienie stopienia
się ze środowiskiem zostaje częściowo zrealizowane. Zbliżenie z naturą przyćmiewa
aktualny materiał doświadczenia. Obraz dziewczyny jest więc silnie zapośredniczony
przez środowisko – by zaistnieć w akcie percepcji musi ona „przebrnąć splątane zieloności zwoje” [ZG IV]. To trudne, bo jej odbicie w oczach ustroju przesłonić jest z kolei zdolny „pierwszy z brzegu dąb” [ZG IV]. Nazbierane przez oczy obrazy pozornie
zostały zinterioryzowane przez ustrój, lecz ani nie stały się one podporządkowanymi przedmiotami poznania, ani nie zaczęły dominować – głąb oczu to wprawdzie
„leśny”, acz „widzący” parów [ZG IV]. To znaczy, że świat sytuuje się znów gdzieś
pomiędzy ustrojem a elementami środowiska, a żaden ze składników interakcji nie
zyskuje przewagi. Wrażenie jedności jest tak silne, że ustrój wysuwa wątpliwość, „czy
śmierć kiedyś udźwignąć podoła Ducha” [ZG IV] – zoe znów bierze więc w nim górę
nad biosem.
To wszystko uniemożliwia poznanie dziewczyny jako erotycznej partnerki. Miłość wymagałaby widzenia czystego i bezinteresownego, eksponującego jej bios, jako
przyczynę samą w sobie. Co ciekawe, mówi się tu tylko o (niemożliwym) postrzeganiu Dziewczyny za pomocą wzroku. Ustrój potrzebuje sposobu poznania, który daje
obietnicę izolacji i dystansu. By być bliską ustrojowi w sensie oswojonym przez dyskurs
miłosny, musiałaby Dziewczyna być jednocześnie daleką od porządku przyrody. Widzenie za pośrednictwem lasu sprawia natomiast, że choćby „przywarła blisko”, zawsze
będzie „cudownie daleką” [ZG IV]. Skutkiem wcześniejszych doświadczeń widzenie
obiektu możliwe jest tylko w obrębie światowych interakcji jako nie do końca wyodrębnionych części środowiska. Konkurencję o serce ustroju wygrywa więc raczej las niż
dziewczyna – proponując jednocześnie jakiś inny od erotycznego rodzaj miłości.
Nasilenie symbiozy, której obrazem jest niemożność bezpośredniego spotkania
Dziewczyny ze źrenicą ustroju, sprawia, że na początku piątej części cyklu ten ostatni
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podejmuje próbę samookreślenia. Stawiane przez niego pytanie brzmi: „Czylim światów tajemnych zjawionym przedmurzem, / Na które drzewa cień swój kładą nieprzytomnie?” [ZG V], i jest sprzężone z dwiema odpowiedziami: „ciało moje na brzegu,
reszta w mroku den” [ZG V], oraz „Jam jest miejsce spotkania łez ze złotym kurzem”
[ZG V]. Fragment ten sprawia dość niepokojące wrażenie. Wizja człowieka będącego przedmurzem tajemnych światów trąci średniowieczną antropologią, w której
cała ludzka godność polegała na byciu pomiędzy światami i możliwości decyzji, czy
odcieleśnić się i unieść ku bytom anielskim, czy też upaść w stronę materii. Tu jednak
jest inaczej. Zadając pytanie, ustrój wie już, że tym, „co” i „przez co” może poznać, jest
tylko ciało, które pozostaje jako medium na brzegu. O reszcie, która „w mroku den”
[ZG V], można tylko milczeć.
Michał Koza w swojej interpretacji traktuje ową brzeżność jako ostrą granicę
między ciałem a środowiskiem29. Rzeczywiście, późniejsze uwagi – szczególnie wersy:
„Brzozy […]/ wiedzą, że mnie w ziemi pogrzebać nie wolno,/ żem inny, niepodobny odmieniec i dziw” [ZG V] – mogłyby stanowić uzasadnienie takiego odczytania.
Wydaje się jednak, że należy w piątej części oddzielić partię dotyczącą refleksji podmiotu od tej, w której czytamy sprawozdanie ze snu dębów. Interpretator zaś potraktował je jako jedną wypowiedź i wyciągnął z tego faktu daleko idące konsekwencje.
W pierwszej części ów brzeg jest raczej nieostrym, podmywającym brzegiem morza
niż geometryczną granicą. W kolejnym wersie wyraźnie rozbrzmiewa zaś argument
za prezentowaną tu tezą – deklaracja, która brzmi jak manifest „jaźni symbiotycznej”30
(powtórzmy: „jam jest miejsce spotkania łez ze złotym kurzem” [ZG V]).
To, co w ustroju spotyka się ze środowiskiem, to łzy – być może dlatego, że stanowią jeden z najwyraźniejszych przejawów psychosomatyczności człowieka; cierpienia
tego, co zwykło nazywać się duszą, mediatyzowane są przez płaczącego w ściśle cielesnym akcie. W rytmie przemian, którym podlega ustrój, znów pojawia się moment
rozmycia granic ze środowiskiem. Tym razem odbywa się to na prawach spotkania,
wzajemnej, niemal harmonijnej (jak w procesie oddychania) wymiany treści.
To jedna partia piątej części cyklu. Druga jest bardziej narracyjna i stanowi zapis
snu śnionego przez kolektywną część środowiska (bór?). Ustrój niesie w owym śnie
strumyk na rękach, by złożyć go „pod skałą na trawie na mchu” [ZG V]. W pewnym
momencie dołączają do niego brzozy i całość przemienia się we wspólną procesję,
która ma prowadzić do pogrzebania strumyka. Pogrzeb ten nie jest kresem, lecz początkiem jego nowego życia. W zakończeniu dzielonego z borem snu rola ustroju staje
29 Por. M. Koza, Ciało, cielesność i odcieleśniania. Somatyka Sadu rozstajnego Bolesława Leśmiana, „Polisemia” 2013, nr 1 [on-line:] http://www.polisemia.com.pl/numery-czasopisma/12013/ciao-cielesno-i-odcielenienie [27.04.2017].
30 R. Shusterman, Świadomość ciała. Dociekania z zakresu somaestetyki, tłum. W. Małecki, S. Stankiewicz,
Kraków 2016, s. 283.
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się coraz raz mniej jasna – jest on ni to śniącym, ni marą. Wtedy właśnie do głosu
dochodzi przywoływane wcześniej wyobcowanie:
Brzozy z trwogą na mnie patrzą w swej ustroni,
Bo wiedzą, że mnie w ziemi pogrzebać nie wolno
Żem inny, niepodobny, — odmieniec i dziw! [ZG V].

Nie wiadomo jednak, czy to koszmar – w nich przecież często pojawia się motyw
wyobcowania – a jeśli już, to czy śnić miałby go bór, czy ustrój. Być może pokutują tu
powidoki wrażenia radykalnej odmienności od środowiska. I ono jednak mogłoby być
tylko sennym powrotem dawnego, dualistycznego świata, kolejną fazą rytmu zbliżeń
i oddaleń między naturą a ustrojem. W tej fazie oddalenie może nastąpić tylko w porządku onirycznym.
Już piąta część oraz zawarty w niej motyw procesji czy wspólnego misterium ustroju i środowiska wprowadzają do cyklu wątki sakralne. W szóstej wychodzą one zaś
na pierwszy plan. Jednocześnie pojawia się kolejna postać: Bóg drzemiący „w macierzankach poległy na wznak” [ZG VI]. Interpretacja panteistyczna utożsamiająca owego
Boga z samą naturą może być bardzo pociągająca. Nie wydaje się ona jednak nazbyt
trafna, mamy tu bowiem do czynienia z bardzo konkretnym, osobowym absolutem. Co
jednak to wszystko może znaczyć? By odpowiedzieć na to pytanie, przyjrzeć się trzeba przemowie, którą ustrój kieruje do drzemiącego bóstwa. Tym, co przede wszystkim
zwraca uwagę, jest protekcjonalny ton, którym się on posługuje. Jeśli weźmiemy owego
Boga za ideę w umyśle podmiotu, możemy zaryzykować hipotezę, że jego przemiany są
właśnie ewolucją pewnej idei. Strącony z niebiańskiego tronu i zmaterializowany Bóg
jest w trakcie Zielonej godziny bardziej nieporadny niż człowiek, który znalazłszy się
wreszcie we właściwym sobie miejscu odzyskał dawne siły. Wszystko wskazuje na to,
że – mimo iż, jak wspomniałem, ukonkretniony i osobowy – Bóg ów nie jest samodzielny. Jest raczej, co brzmi paradoksalnie, upadły – ze względu na monistyczne zjednoczenie ze środowiskiem Bogiem konkretnego ustroju; byłby więc przedziwną, zdewaluowaną i z konieczności materialną pozostałością dualnego postrzegania rzeczywistości.
Cała część kończy się pojednaniem. Istnieje interpretacyjna pokusa, której już
zresztą poniekąd uległem, by wydarzenia, które się tu rozgrywają, przenieść w głąb
ustroju – wtedy można by mówić o zjednoczeniu dwu odległych niegdyś sposobów
istnienia człowieka; interesująco jawiłoby się też w tej optyce zakończenie partii.
U kresu wędrówki ustrój zgaduje bowiem: „Że on do mnie z parowu modlił się tak
samo,/ Jak i ja — nad parowem — modliłem się doń!…” [ZG VI]. To, co związane
z dwiema odrębnymi sferami człowieczeństwa, okazuje się ściśle sprzężoną, psychosomatyczną całością, której tożsame ze sobą „części” – być może z przyzwyczajenia
do odrębności – obdarzają się wzajemną modlitwą.
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Upadły Bóg to nie jedyny w utworze element idealnego świata, który „spadł z nieba”. Na początku siódmej partii tekstu, zaraz po kolejnym wezwaniu zielonej godziny,
pojawia się zawołanie w kierunku duszy: „Poznaj się […] po zapachu traw” [ZG
VII]. To natura ma być więc zwierciadłem ustroju (choć przecież nie o wzrokowym,
lecz „wonnym” poznaniu tu mowa), nie zaś odwrotnie, jak w modelu tradycyjnym.
Dusza jest „kwiatem i drzewem…” [ZG VII]. Jest ni to smocza, ni anielska – słowo
to jest użyte w jeszcze innym kontekście niż wszystkie przywoływane przez Mariana
Stalę w studium na temat leśmianowskiego pojęcia duszy31. Być może zresztą właśnie
w tym rzecz, że jest to już tylko słowo – pozostałość świata sprzed Zielonej godziny.
Teraz desygnatem jego mógłby być zarówno kwiat, jak i drzewo Świata, w którym
potrzebne by były dyskusje nad podobnymi pojęciami, już nie ma. Jest za to nowy
(być może prastary), w którym wszystko przemienia się w jeden potok życia – dotychczasowe sposoby istnienia wynurzają się z niego, tylko niekiedy pokazując swą
wymyśloną niegdyś, osobną tożsamość. Wobec kryzysu dawnych pojęć pada pytanie
o to, czy trzeba teraz rzeczom „ponadawać raz jeszcze imiona/ By je poznać w zamęcie upalnego snu?” [ZG VII].
Czy ten sposób istnienia, który (od)zyskują byty, potrzebuje nazw własnych? Wydaje się, że pierwotny sposób doświadczenia, z którym mamy do czynienia w świecie
Zielonej godziny, ich nie wymaga – nazywanie jest charakterystyczne dla doświadczenia wtórnego32. Jeśli jest natomiast potrzebne, to może tylko dla (poetyckiego) porządku i z tym zastrzeżeniem, że w rzeczywistości poszczególne elementy nie występują
nigdy oddzielnie, zawsze są w interakcji – nie do końca sobie samym równe i ze sobą
tożsame. Stan ten podkreślają późniejsze partie opisowe, gdzie – owszem – pojawiają
się nazwy własne, ale ich desygnaty pozostają zawsze w relacji do jakiegoś innego
elementu świata: „Paproć rzuca cień lilji” [ZG VII]; „Wierzba ściele na trawie […]/
Cień dziewczyny” [ZG VII]; motyl pije wodę, i tak dalej.
Z tej sieci interakcji wyłania się jeszcze na chwilę niespokojny cień Boga, który
u stóp ustroju „znienacka […] legły upada na kwiaty” [ZG VII]. Mimo że trop nietzscheański bardzo mocno się tu narzuca i jest jak najbardziej historycznie uprawniony,
byłbym jednak raczej uważny przy próbach ujednoznaczniania relacji ustrój–Bóg–środowisko w Zielonej godzinie – jest to kwestia nader skomplikowana, której należałoby
poświęcić osobny rozdział rozważań, na który nie ma tu miejsca. Powiedzmy więc
tylko, że cień Boga jest wciąż obecny w świecie między ustrojem a środowiskiem –
nie jest jednak ani tożsamy z naturą, ani służebny wobec niej czy podmiotu. Jest jakiś
„niespokojny” [ZG VII] i trudny do całkowitego okiełznania. Już samo to, że mimo
wszystko Bóg – na przewrotnych prawach sennej niesamowitości – jest, sprawia, że
31 Por. M. Stala, op. cit. ss. 95‒100.
32 Por. K. Wilkoszewska, op. cit., s. 25.
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trudno go ulokować w sferze usidlonych bytów. Nawet hołd złożony przez niego
ustrojowi może być tylko przebiegłą manifestacją istnienia „w pewnym sensie”. To
wszystko zresztą zahacza o wcześniej poruszane kwestie – opanowanie Boga wymagałoby podmiotowości, której ustrój już od dawna nie posiada.
Dotychczas omówione relacje między ustrojem a środowiskiem odbywały się podług rytmu epifanicznych zbliżeń i warunkowanych kulturowo momentów separacji.
Mimo swego rodzaju odrębności stanowiły one splot wydarzeń składających się na
jedno doświadczenie. Trzy ostatnie partie tekstu są świadectwem zbliżania się owego
doświadczenia do kresu, a wreszcie i jego zakończenia, w którym pojawia się pewna
dysharmonia. Zasadność tego wrażenia, jak postaram się następnie wykazać, odgrywa
kluczową rolę w ocenie rzeczywistości [an experience] doświadczenia ustroju.
W ósmej części tekstu ustrój po raz kolejny wzywa las do spotkania: „Wynijdź,
lesie, z swej głębi!” [ZG VIII], powiada, „Wałem zieleni spadnij na mą duszę,/ przynagloną do śmierci spełnieniem zachwytu,/ Wyszłego na spotkanie tobie — w dal
i w czas!” [ZG VIII]. Spotkanie to ma nosić znamię jakieś niejasnej ostateczności.
Ustrój chce odbić się cały w „sępiej źrenicy” [ZG VIII] lasu, dowiedzieć się za jego
pośrednictwem, czym był w jego śnie – jak jawi się naturze tak dziwny byt, jakim jest
człowiek. Las odpowiada na spotkanie, podźwiga swą duszę z „parnych pod ziemią
barłogów” [ZG IX] i jako reprezentant środowiska wychodzi, by zejść się z ustrojem
„po długiem niewidzeniu” [ZG IX]. Jakieś „niebiosa”, sprawiają jednak, że obaj „posłowie” nie spotykają się, pozostają w swych ukryciach, aż wreszcie „gdy […] pierwszy lęk
nagłym rozdzielił ruczajem” [ZG IX] cofają się, „każe w swą ciemność, w swój świat”
[ZG IX]. Czy to cień Boga nie pozwolił na całkowite zespolenie natury i ustroju?
Tego nie wiemy. Faktem jest jednak, że ostateczne zespolenie nie następuje. Czy sprawia to, że doświadczenie zostaje zakończone fiaskiem, dysharmonią? By odpowiedzieć
na to pytanie, trzeba jeszcze raz przypomnieć przebieg owego doświadczenia.
W trakcie interakcji między ustrojem a elementami środowiska przewijały się
momenty, w których dochodziło do całkowitego niemal utożsamienia członów tej
relacji. Jawiło się ono jako swego rodzaju utopia wiecznej jedności z naturą. To bardzo
intensywne doznanie budziło jednocześnie strach przed utratą tożsamości. Przeplatane więc było chwilami, w których ustrój uciekał od natury w kulturowo oswojone
miejsca wytchnienia, takie jak Bóg czy miłość. Te ucieczki nie udawały się jednak –
Zielona godzina zawsze zwyciężała, jej pokusa okazywała się zbyt silna. Ani mistyczna jednia, ani ucieczka w kulturę nie dawały więc, jak się okazuje, poczucia harmonii.
Harmonijnym zakończeniem jest dopiero moment, w którym intensywność minionych zdarzeń wzbogaca aktualną percepcję ustroju. Idąc przez świat, nie roi on już
o jakieś utopijnej, hasłowej jedności z naturą, wiedząc jednocześnie, że nie jest ona takim zespołem bytów, za jaki uchodziła w obrębie opozycji podmiot–przedmiot. Idąc
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„na słońce” ustrój wie, że jest „wskroś widny/ drzewom, w drodze spotkanym, i ptakom […]” [ZG X], i że jako nieodłącznie związany ze środowiskiem „rozkwita” [ZG
X] i trwa „ponad siebie” [ZG X]. Zdaje też sobie jednak sprawę z istnienia jakiejś jego
własnej, w dużym stopniu odrębnej historii – historii „zjawu” [ZG X], „nagłego snu
na ziemi” [ZG X], od której nie godzi się uciekać w utopijne rojenia.
Niniejszy artykuł miał na celu ilustrację użyteczności pewnych koncepcji Johna
Deweya do interpretacji poezji Leśmiana. W mniej lub bardziej bezpośredni sposób
pokazywałem, jak podobne bywają wizje świata, które proponują dwaj pisarze. Mając
nadzieję, że odkryłem istotną część relacji między nimi, nie łudzę się jednocześnie, że
przebadałem wszystkie pola, które otwiera zestawienie twórczości tych dwu postaci.
Zgodnie z przyjętą we wstępie zasadą ograniczyłem się do jednego tylko dzieła poety,
starając się jak najdokładniej w nie wczytać. Z tego też powodu pominąłem wypowiedzi dyskursywne Leśmiana, których konfrontacja z filozofią Deweya mogłoby być
z pewnością zadaniem nie mniej płodnym niż to, którego się podjąłem. Udało mi się,
jak sądzę, pokazać, że doświadczenie, którego zapisem jest Zielona godzina, mogłoby
zostać uznane za deweyowskie „an experience”. Jeśli nie wspomniałem o koniecznym
dla jego zaistnienia komponencie estetycznym, to tylko ze względu na oczywistość
jego występowania. Postawiona przeze mnie na początku teza, jakoby zarówno kontakt z tekstem, jak i historia, którą on opowiada, mogły pretendować do miana rzeczywistego doświadczenia, może więc, jak sądzę, zostać podtrzymana.
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Streszczenie
Artykuł poświęcony jest ukazaniu możliwości czytania Zielonej godziny Leśmiana
w perspektywie filozofii Johna Deweya. Cykl wierszy zinterpretowano ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania do tekstu pojęcia „doświadczenia” w rozumieniu
amerykańskiego filozofa. Rozważania ilustrują związek świata przedstawionego Zielonej godziny z pojmowaniem środowiska i podmiotu (ustroju) właściwym autorowi
Art as Experience. Całość umieszczona jest w kontekście recepcji filozofii Pragmatysty
m.in. przez Krystynę Wilkoszewską i Richarda Shustermana, a jednocześnie stanowi
zapis doświadczenia lektury w ujęciu zainspirowanym myślą Deweya.
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Summary
Between the System and the Environment. Bolesław Leśmian’s Zielona
Godzina [‘The Green Hour’] from the Perspective of John Dewey’s
Philosophy of Experience
The article presents heretofore unknown possibilities of interpretation of Leśmian’s
Zielona Godzina [‘The Green Hour’] from the perspective of John Dewey’s philosophy. Using the term ‘experience’ within the meaning presented by american philosopher is especially important. Considerations show the relation between the world
presented of Zielona Godzina and Dewey’s understanding of an environment and organism. Whole issue is considered in the light of other thinkers’ reception of Pragmatist’s philosophy – Krystyna Wilkoszewska and Richard Shustermann among others.
The article is also a record of the reading experience from the perspective inspired by
Dewey’s thought.

Tomasz P. Bocheński

Tożsamość emigranta na przykładzie
Autoportretu z kanalią Jacka Kaczmarskiego1
Uniwersytet Jagielloński

Kasi – Najdroższej

O Jacku Kaczmarskim powstało już wiele prac. Jedne poruszały kwestie jego twórczości poetyckiej i kompozytorskiej, inne w pewnym stopniu zahaczały tematycznie
nawet o prozę czy blues operę Kuglarze i wisielcy, a jeszcze inne dotyczyły zaangażowania politycznego twórcy Zbroi2. Prace te miały rozmaity charakter i różne objętości,
nierówne były jednak – co zrozumiałe – pod względem wartości merytorycznej i artystycznej. Już więc na samym początku czuję się w obowiązku wytłumaczyć z podjętej problematyki. Uważam bowiem, że interesujący mnie obszar analiz nie jest często

1

2

Tekst jest zmodyfikowaną wersją jednego z rozdziałów pracy licencjackiej „Z tą Polską związanym
pępowiną hańb!”. Tożsamość emigranta w prozatorskiej twórczości Jacka Kaczmarskiego, napisanej w 2013
roku na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego pod kierunkiem prof. dra hab. Stanisława
Gawlińskiego.
Z najważniejszych prac dotyczących życia Jacka Kaczmarskiego wymienić należy następujące pozycje: K. Gajda, To moja droga. Biografia Jacka Kaczmarskiego, Wrocław 2009; A. Grazi, Jacek Kaczmarski
(1957‒2004). Życie i twórczość, praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Grzegorza
Łukomskiego, Częstochowa 2006 [on-line:] http://www.kaczmarski.art.pl/zycie/zyciorys-2/anny-grazi-jacek-kaczmarski-1957-2004-zycie-i-tworczosc/ [31.01.2018]. Twórczość (głównie poetycko-muzyczna) tego autora była wielokrotnie analizowana i interpretowana – por. np. K. Gajda, Jacek
Kaczmarski w świecie tekstów, Poznań 2003; Zostały jeszcze pieśni… Jacek Kaczmarski wobec tradycji,
red. K. Gajda, M. Traczyk, [s.l.] 2010; P. Wiroński, Wbrew, pomimo i dlatego. Analiza twórczości Jacka
Kaczmarskiego, Kraków 2011; I. Grabska, D. Wasilewska, Lekcja historii Jacka Kaczmarskiego. Obraz /
wiersz / komentarz, Warszawa 2012; M. Romanowski, Między bardem „Solidarności” a Jackiem Kaczmarskim. Fragmenty biografii artystycznej, Gdańsk 2013.
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eksplorowany, badawczo wyczerpany ani nawet porządnie opracowany3, a to przez
powszechnie panujące przekonanie, iż proza Kaczmarskiego nie jest szczególnie wartościowa literacko4. Prawdopodobnie dlatego Autoportret z kanalią (1994), Plaża dla
psów (1998), O aniołach innym razem (1999), Napój Ananków (2000), a także napisane
wspólnie z córką, Patrycją Volny, Życie do góry nogami (1997)5 nie istnieją dziś praktycznie w obiegu literacko-wydawniczym i są przedmiotem krytycznej dyskusji tylko
w gronie fanów autora Młodych Niemców snu.
W niniejszym tekście, poza – stanowiącą jego nadrzędny element – próbą zdiagnozowania tożsamości emigranta na przykładzie prozy Jacka Kaczmarskiego, pragnę
także wskazać jej wartość. Ze względów objętościowych ograniczę się jedynie do Autoportretu z kanalią, w którym szukać będę rozmaitych tropów, prowadzących finalnie
do próby nakreślenia diagnozy tożsamości emigranta wyłaniającej się z prozy autora
Źródła w kontekście wybranych szkiców podejmujących problematykę emigracji.

I
Przyjmuję, że Autoportret z kanalią był debiutem prozatorskim Jacka Kaczmarskiego.
Warto jednak zauważyć, że jako dziecko późniejszy autor czterech Obław napisał kilka dziełek: cykl krótkich opowiadań Zimowe przygody (dyktowany przez około siedmioletniego Jacka i przepisany na maszynie przez jego matkę), opowiadanie zainspirowane elementarzem szkolnym (w wieku siedmiu lat) i „powieść” Harold Ramorez6.
Narracje syna były komentowane przez Annę Trojanowską-Kaczmarską (w ramach
jej doktoranckich badań) jako „chętne i zgrabne przetwarzanie »dorosłych« wzorów”,
3
4

5
6

Na potrzebę opracowania prozy Jacka Kaczmarskiego wskazywał m.in. Stanisław Bryndza-Stabro
(por. S. Stabro, Wojna postu z karnawałem – Jacek Kaczmarski [w:] idem, Klasycy i nie tylko… Studia
o poezji XX wieku. Kraków 2012, s. 219).
Proza Jacka Kaczmarskiego, poza wzmiankami o Autoportrecie z kanalią, nie została szerzej zauważona przez krytyków, niewiele jest też znaczących postaci literatury polskiej, które wskazywały na
istotną wartość tych powieści (por. K. Gajda, To moja droga…, ss. 302‒303). To właśnie Autoportret…
doczekał się największej liczby recenzji spośród wszystkich powieści Kaczmarskiego – por. K. Bielas,
Autoportret z kluczem. Powieściowa autobiografia Jacka Kaczmarskiego, „Gazeta Wyborcza” 1994, nr 137,
s. 11; K. Dunin, Obrona kanalii, „Ex Libris” 1994, nr 62, s. 10; M. Herich, Kaczmar w lustrze, „Fa-Art”
1994, nr 4, ss. 64‒65, M. Karpiński, Bard prozą, „Życie Warszawy” 1994, nr 133, s. 5; P. Kempny, Autoportret Samsona w rozbitych okularach, „Nowe Książki” 1994, nr 12, ss. 14‒15; W. Kot, Polak wieczny ślizgacz,
„Wprost” 1994, nr 28, ss. 76 ‒77; S. Stabro, W oczach Kaczmara, „Twórczość” 1995, nr 3, ss. 120‒124;
M. Stukonis, Autoportret bez legendy, „Twój Styl” 1995, nr 3, s. 105; P. Śliwiński, Od nieprawdy do nieprawdy, „Arkusz” 1995, nr 3, s. 10; K. Varga, Autoportret prześmiewczy, „Polityka” 1994, dod. „Kultura”,
nr 7, s. V; L. Żuliński, Polskie wcielenie Doriana Graya, „Wiadomości Kulturalne” 1994, nr 9, s. 21.
Por. J. Kaczmarski, Autoportret z kanalią, [Warszawa] 1994, 22001; idem, Plaża dla psów, Warszawa
1998, 22012; idem, O aniołach innym razem. Ballada łotrzykowska, Warszawa 1999; idem, Napój Ananków, Warszawa 2000; idem, P. Volny, Życie do góry nogami, Warszawa 1997, 22004.
Por. K. Gajda, To moja droga…, s. 34.
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bowiem „rola fantazji jest u Jacka bardzo mała i opowiadania jego mają charakter
raczej dokumentalny, akt twórczy polega u niego na wyborze z różnych płaszczyzn
rzeczywistości tego, co jest najbardziej typowe i najtrafniej może cechy charakterystycznego zjawiska przekazać” 7.
Kaczmarski jednak na tych głębokich juweniliach prozatorskich nie poprzestał –
w okresie licealnym napisał Szkołę korków, opowiadanie z kluczem, w którym postacie
w sposób czytelny nawiązują do kolegów ze szkoły. Widać więc wyraźnie, że autor
Przeczucia (Czterech pór niepokoju) od najmłodszych lat próbował wyrażać się właśnie w prozie, a Szkołę korków ze względu na zamysł autorski można pojmować jako
bezpośrednią protoplastkę Autoportretu z kanalią, pełnowymiarowego debiutu Jacka
Kaczmarskiego, który był – jak zauważa Krzysztof Gajda – „zabiegiem autoterapeutycznym obliczonym na odrzucenie ciążącego wizerunku”8 „barda »Solidarności«”.
Zabiegiem – dodajmy – bazującym na wielu dysonansach. Pierwszym z nich jest
stworzenie postaci Kaczmara, którą można identyfikować z autorem, jak również –
Daniela Błowskiego, będącego narratorem-bohaterem powieści i posiadającego pewne cechy autora. Drugi dysonans jest budowany poprzez sytuacje opisane w książce,
w której choćby przedstawiciele emigracyjnego środowiska mają swoje konkretne
pierwowzory i odpowiedniki. Nikim innym, jak tylko Jackiem Kuroniem jest Chrypiąca Paszcza, solidarnościowy przywódca, a poeta Bukowski okazuje się nowofalowcem i opozycjonistą Jackiem Bierezinem9. Wreszcie: autor Wojny postu z karnawałem
buduje dwa obrazy Polaka – w kraju i na emigracji.
Widać więc, że zamierzenie twórcze było interesujące, książka jednak nie obroniła
się w kontakcie z odbiorem krytycznym. Jak pisze Krzysztof Gajda, powieść Kaczmarskiego wywołała „skrajne opinie wśród znajomych, przyjaciół, osób bliskich mu
na różnych etapach życia”10. Nie pomogło odautorskie zastrzeżenie, że „[w]szelkie
podobieństwo opisanych w książce osób i sytuacji do realnie istniejących wynika wyłącznie z banalnej struktury rzeczywistości i ograniczonej wyobraźni autora”11, pojawiły się bowiem osoby, które w pewnych postaciach z Autoportretu… dopatrzyły się
samych siebie lub bliskich im osób, a obrazy te były w ich mniemaniu negatywne.
Takim przykładem może być choćby Natalia Gorbaniewska, której przyjacielem był
7

A. Trojanowska-Kaczmarska, Dziecko i twórczość, Warszawa 1971, cyt. za: K. Gajda, To moja droga…,
s. 34. Matka Jacka Kaczmarskiego doktoryzowała się wówczas, prowadząc badania nad koncepcją
pedagogiki ekspresji, której była później gorącą orędowniczką. W badaniach udział brała trójka dzieci,
w tym właśnie Jacek Kaczmarski (por. K. Gajda, To moja droga…, ss. 32‒34).
8 K. Gajda, Jacek Kaczmarski…, s. 70.
9 Por. S. Stabro, W oczach…, s. 124.
10 K. Gajda, To moja droga…, s. 247.
11 J. Kaczmarski, Autoportret z kanalią, [Warszawa] 1994, tylna okładka. Dalej lokalizuję cytaty z tego
wydania bezpośrednio w tekście, oznaczając je każdorazowo wyłącznie numerem stronicy w nawiasie
kwadratowym.
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poeta i dysydent Vadim Delaunay, przedstawiony w książce jako skrajny alkoholik.
„I to nie ważne, że nie pod nazwiskiem, bo każdy to pozna”12 – jak powiedziała sama
Gorbaniewska Krzysztofowi Gajdzie. Wśród zdecydowanie oburzonych Autoportretem z kanalią znalazł się także między innymi Wiktor Woroszylski, natomiast książka
podobała się na przykład Ninie Smolar, której – wraz z małżonkiem – później Kaczmarski zadedykował Łowców, drugą część Plaży dla psów.
Sam zaś autor Murów do swojego książkowego debiutu podszedł bardzo poważnie
już od początku pracy nad niezwykle istotną dla niego powieścią. O dużym zaangażowaniu twórczym, jak również o jednoznacznej ocenie moralnej bohatera Autoportretu
z kanalią świadczy „zestaw tytułów, które próbował autor dla swojego tekstu: »Dojrzewanie kanalii«, »A jeśli kanalia«, »Sumienie kanalii«, »Nieczyste sumienie«, »Z punktu
widzenia kanalii«, »Kanalii lęki i rozkosze«, »Konfesje / Przypadki / Wyznania – dojrzewającej kanalii«, »Kanalia w konfesjonale świata«, »Przypadki człowieka niepoczciwego«, »Wyznania / Konfesje / Drżenia / Lęki i rozkosze dojrzewającej kanalii / dojrzewającego nikczemnika«, »Strach kanalii«, »Lękliwa radość nikczemnika«”13.
Warto w tym miejscu dodać, że Autoportret z kanalią najprawdopodobniej nie
był zamierzonym wcześniej etapem w twórczości Kaczmarskiego. W 1994 roku jego
napisanie zaproponowała mu właścicielka podupadającego Wydawnictwa Wodnika,
Ewa Korczewska, której – jeszcze w latach studenckich – Kaczmarski pomógł w jedną noc przygotować pracę zaliczeniową z literatury romantyzmu. Autor Naszej klasy
miał jej wówczas obiecać napisanie powieści pornograficznej. W prozie Kaczmarskiego Korczewska widziała więc możliwość reanimacji wydawnictwa, liczyła bowiem
zapewne, że powieść stanie się bestsellerem. Prosząc go o wywiązanie się ze studenckiej prośby, zaznaczyła, że oczekuje prozy autobiograficznej14. Książka powstała
w roku 1994, który był dla Kaczmarskiego szczególnie obfitujący w dzieła: to właśnie
wtedy stworzył także Sarmatię, napisał libretto do Kuglarzy i wisielców, a także zrealizował własną wizję kolęd, czyli program Szukamy Stajenki. Wcześniej rozpoczął
już prace nad obalaniem mitu „barda »Solidarności«” (powstałym wskutek błędnego
odczytania jego działalności artystystycznej i zaangażowania w funkcjonowanie Paryskiego Komitetu Solidarności z „Solidarnością”), którym – co należy koniecznie
dodać – niewątpliwie stał się dla rzeszy publiczności, pamiętającej go choćby z dwóch
pierwszych zwrotek legendarnych Murów czy Obławy oraz Kwadransów Jacka Kaczmarskiego z Radia Wolna Europa. Napisał wszak między innymi demitologizujący
postać barda program Bankiet (1992), w którym przedstawił na przykład wizerunek
12 K. Gajda, To moja droga…, s. 249.
13 Ibidem, ss. 245‒246 [Gajda zapisuje te tytuły w cudzysłowie, ponieważ w swojej książce przyjął dwojaki system oznaczania nazw dzieł: kursywą oznacza tytuły dzieł wydanych, a w cudzysłowie zapisuje – niewydanych; tak jest też tu, w przypadku propozycji tytułów – przyp. T.P.B.].
14 Por. ibidem, s. 245.
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Pijanego poety oraz zawarł takie utwory, jak choćby: Kac, Ballada o ubocznych skutkach
alkoholizmu czy Rondo czyli piosenka o kacu gigancie. Warto również wspomnieć, że
w 1995 roku, czyli rok po ukazaniu się Autoportretu z kanalią, światło dzienne ujrzał
program Pochwała łotrostwa, w którym Kaczmarski wciąż czynił podobne polemiki
ze zmitologizowanym – czy też raczej przemitologizowanym – wizerunkiem siebie
samego wśród Polaków15.
Jacek Kaczmarski znalazł się na emigracji wskutek swojej podróży do Francji, gdzie
miał załatwiać formalności niezbędne do odbycia trasy koncertowej tria Gintrowski,
Kaczmarski, Łapiński. Tam zastała go informacja o osławionym przemówieniu generała Wojciecha Jaruzelskiego. Na emigracji pozostał do 1990 roku, kiedy to rozpoczął
pięcioletni okres mieszkania na zmianę w kraju i w Monachium, będąc wciąż współpracownikiem Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, które później – po odpowiednich modyfikacjach – przedstawi jako Radio Wolność w Napoju Ananków.
W kontekście genezy Autoportretu z kanalią Ewa Kretkowska przypomina, że
Ambiwalentnie oceniana decyzja o pozostaniu na emigracji po wybuchu stanu wojennego, nowe
programy „brukające” wspólnotowe archetypy, ekscesy z życia osobistego czyniły pozycję autora Krzyku coraz mniej wygodną. Powrót do kraju nie miał gotowego schematu: z tarczą? –
o jaki wołali zwolennicy i wielbiciele (tylko w jakiej roli: gwiazdy popkultury? polityka?); na
tarczy? – jak życzyli sobie zajęci coraz bardziej urządzaniem się w nowej rzeczywistości oponenci.
W r a c a n i e n i e b y ł o p r o s t ą k o n s e k w e n c j ą e m i g r a c j i . Wiadomo było, że sytuacja
zmieniła się zasadniczo. Wobec niej Kaczmarski zdecydował się na szukanie nowego sposobu
wyrażenia, właśnie przez prozę16.

Dodać należy, że ten nowy sposób wyrażania stał się dla Kaczmarskiego niezwykle ważny, autor Tradycji do końca życia dążył do uznania go także – obok świetnego
pieśniarza i poety – za prozaika. Pisał zresztą nie tylko powieści, ale także felietony
i recenzje, publikowane przez pewien okres między innymi w „Twoim Stylu”.
Powracający z politycznej emigracji autor Plaży dla psów pragnął w swej powieści zdiagnozować środowisko, w którym przebywał, pisząc na nie pamflet. Przemysław Czapliński i Piotr Śliwiński zaznaczają, że w Autoportrecie z kanalią Kaczmarski „w paszkwilanckim stylu […] degradował […] mit emigracji jako posłannictwa
wybieranego przez ludzi, którzy z dala od ojczyzny, wolni od strachu i manipulacji,
próbują nadal jej pomagać”17.
15 Por. S. Stabro, Wojna postu z karnawałem…, s. 218; szerzej na ten temat – por. M. Romanowski, op. cit.;
o mitach i mitologizacji Kaczmarskiego – por. K. Gajda, Ale źródło wciąż bije… – kilka słów o piosenkach Jacka Kaczmarskiego [w:] J. Kaczmarski, Ale źródło wciąż bije, Warszawa 2002, ss. 5‒22.
16 E. Kretkowska, Oko w oko z sobowtórem. Autoportret z kanalią Jacka Kaczmarskiego w ujęciu psychoanalitycznym [w:] Zostały jeszcze pieśni…, s. 286 [podkr. moje – T.P.B.].
17 P. Czapliński, P. Śliwiński, Literatura polska 1976‒1998. Przewodnik po prozie i poezji, Kraków 1999, s. 242.
Istotne, że takiej próby podjął się człowiek uważany za emigracyjnego posłannika, umacniającego wiarę
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II
Wątek emigracyjny w Autoportrecie z kanalią rozpoczyna się dopiero w piątym rozdziale. We wcześniejszych partiach tekstu czytelnik ma okazję zapoznać się z bogatą
fabułą, między innymi opisami erotycznego trójkąta, jaki wytworzył się między Danielem Błowskim a jego żoną i asystentką promotora pracy dyplomowej18, rozterkami
narratora-bohatera dotyczącymi działalności opozycyjnej, historią jego wyjazdu z bibułą do Tarnowa, a także sytuacjami związanymi z Kaczmarem, autorem znamiennego Epitafium dla Włodzimierza Wysockiego – czyli bezpośrednim przełożeniem na
karty powieści postaci samego autora. Jacek Kaczmarski nie szczędzi więc w Autoportrecie z kanalią autoironicznych uwag, pisząc paszkwil także na siebie samego.
Daniel Błowski na emigracji znajduje się wskutek udokumentowania wspomnianego już trójkąta erotycznego, który okazuje się szerokiej miary skandalem. Wyjazd
za granicę z jednej strony ma służyć przeczekaniu trudnego okresu w bezpiecznym
miejscu, oczekując na rozmycie się całej sytuacji, z drugiej zaś – jest to dogodna okazja do korzystania z amsterdamskich bibliotek przy analizie malarstwa Rembrandta.
Gospodarzem Błowskiego jest Krzysztof Bronek, emigrant z kilkunastoletnim
stażem, który sam – po długim poszukiwaniu odpowiedniego terenu do zamieszkania
poza granicami ojczyzny – wybrał Holandię, podając następujące argumenty: „Ludzie bardziej na luzie, kultura życia codziennego nie obciążona przykrymi dla Polaka
skojarzeniami, pełna wolność upodobań. Jeśli nie Polska, to tylko Holandia!” [195].
Emigracyjne środowisko z kręgów Krzysztofa Bronka przedstawione jest jako towarzystwo śmiało raczące się alkoholem, bowiem „o polityce na trzeźwo mówić się nie
da” [195], i bardzo ciekawe przemyśleń Błowskiego na temat opozycji – pada między
innymi pytanie, „czy »Solidarność« jest od początku manipulowana przez KGB, czy
jest to ruch autentyczny” [196].
Dla bohatera powieści emigracja jest też okresem zmiany tożsamościowej. Poza granicami kraju, za namową Krzysztofa Bronka, przyjmuje pseudonim Daniel Bluvmann,
bowiem książkę – bo do takich rozmiarów dochodzi już praca Błowskiego – „powinien
napisać Żyd z Polski” [202], co będzie gwarantem sukcesu wydawniczego. W ten sposób mamy do czynienia z wykreowaniem własnej tożsamości przez emigranta, który
i nadzieję na upadek komunizmu, emitujący Zbroję – jej refren stał się czołówką jego słynnych Kwadransów, podczas których prezentował swe piosenki. W jednej z audycji, w okresie bożonarodzeniowym,
śmiało dedykował przewrotne piosenki m.in. wymienionym z imienia i nazwiska znanym działaczom
komunistycznym, co z pewnością nie uszło uwagi licznego grona słuchaczy audycji Kaczmarskiego.
18 Jest to jeden z motywów erotycznych, występujących licznie w całej twórczości Jacka Kaczmarskiego.
Zwracałem na to uwagę przy okazji rekonesansu dotyczącego nacechowanego erotycznie słownictwa
w języku artystycznym autora Kantyczki z lotu ptaka – por. T. P. Bocheński, „Rzecz to powszechna dosyć/
w heterogennych sferach” – rzut oka na utwory Jacka Kaczmarskiego o zbliżeniach erotycznych, „Maska”
2013, nr 18: Seks. Norma/dewiacja, ss. 87‒103.
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świadomie imaginuje swoje rzekomo żydowskie korzenie, by jego dzieło mogło podbić
zagraniczny rynek książkowy.
Stanisław Gawliński w tekście o Henryku Grynbergu przedstawia trzy rodzaje
zachowań emigranta w stosunku do ojczyzny i kraju, w którym przychodzi mu przebywać – są to asymilacja, ambiwalencja i alienacja19. Asymilacją nazywa Gawliński jednoznacznie wyrażoną przynależność narodową z wyboru, ambiwalencją – klasyczne
rozdarcie „pomiędzy dwa narody i dwie kultury, które go [człowieka – przyp. T.P.B.]
uformowały”20. Autor Pism i postaw zwraca uwagę, że od postawy ambiwalentnej
już tylko krok do położenia jeszcze bardziej beznadziejnego, który w proponowanym przeze
mnie ujęciu modelowym figuruje pod hasłem – a l i e n a c j a . Z pełną rozpaczy zwięzłością ukonkretnił je twórca powieści Chleb rzucony umarłym, zanim rozstał się ze zdemoralizowanym światem, wybierając samobójstwo, tak jak inni żydowscy ocaleńcy Primo Levi i Paul Celan21.

Chodzi o Bogdana Wojdowskiego, który, wybierając samobójstwo, zakończył swoją
alienację, nieodnalezienie w obcej rzeczywistości i nieutożsamianie się z nią, w przeciwieństwie do kultury ojczyźnianej, z którą jest się silnie związanym.
W przypadku Daniela Błowskiego zaklasyfikowanie do którejś z tych kategorii nie jest sprawą prostą. Mamy przecież do czynienia z emigrantem, który czuje
się związany z Polską, a jednocześnie tworzy dla siebie nową tożsamość, skrytą pod
pseudonimem Daniel Bluvmann, dorabiając sobie w ten sposób żydowskie korzenie.
Takiej postawie najbliżej chyba do ambiwalencji, lawirowania pomiędzy diapazonem
Daniela Błowskiego – Polaka, Daniela Bluvmanna – Żyda z Polski i Daniela Błowskiego vel Daniela Bluvmanna – emigranta.
Wieść o wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego zastała Błowskiego – podobnie
jak samego Jacka Kaczmarskiego – we Francji, gdzie bohater Autoportretu z kanalią
poszukiwał tłumaczy i wydawców swojej książki Rembrandt van Rijn and The Holy
Script. Podczas manifestacji wyrażającej solidarność z „Solidarnością” Błowski spotkał
innych emigrantów: Beatkę Warchoł – jak pisze Stanisław Bryndza-Stabro: „aktoreczkę, o której można by powiedzieć, że »na nieszczęściu ojczyzny zrobiła interes«,
emigrując bynajmniej nie ze wzniosłych pobudek ideowych”22 i Kaczmara23. Odtąd ich

19 Por. S. Gawliński, Henryk Grynberg – kwestie tożsamości [w:] idem, Metafory losu. O współczesnej literaturze polskiej, Kraków 2005, ss. 85‒98.
20 Ibidem, s. 89.
21 Ibidem, s. 90.
22 Por. S. Stabro, W oczach…, s. 122.
23 Ciągłe spotkania Daniela Błowskiego z Kaczmarem są zresztą jedną z idei Autoportretu z kanalią,
prowadzonego w pewnych momentach narracyjnie niemal jak swoiste żywoty równoległe – to także
interesujące z perspektywy kreowania tożsamości autora na kartach powieści.

267

Tomasz P. Bocheński

emigracyjne losy splatały się i przenikały, by w końcu Błowski musiał wspomagać
znajdującego się w delirycznym stanie Kaczmara podczas przyjęcia u Beatki Warchoł.
Daniel Błowski jako emigrant nie przywiązywał się do jednego miejsca pobytu,
wręcz przeciwnie: starał się korzystać z szerokich możliwości, jakie się przed nim pojawiały: „Jako młody naukowiec spalony politycznie w kraju, co potwierdził w odpowiednich urzędach pan Juliusz, mogłem się swobodnie poruszać po Europie z moim
nowiutkim, dżinsowym paszportem” [220]. Po interesach z galerią sztuki w Münster
i spotkaniu z biologicznym ojcem, udał się do Stanów Zjednoczonych, gdzie między
innymi prowadził cykl gościnnych wykładów w stanie Iowa, na które słuchaczy przyciągała „egzotyka polskiego Żyda z rzutu solidarnościowego” [239]. Widać więc, że dobrze
zżył się z dorobioną tożsamością Daniela Bluvmanna, a z drugiej strony – nie oderwał
się od swojej polskiej przeszłości, nie protestował bowiem, gdy Bielas, zaprezentowany
w groteskowym świetle opozycjonista z Tarnowa, który również przebywał w Stanach
Zjednoczonych, przedstawił go swojej żonie jako „wybitnego działacza naszej »Solidarności«, a przedtem jeszcze demokratycznej opozycji. KOR-u” [242]. Takie przywołanie
zasług Błowskiego i wspomnienie roku 1979 wywołało w nim jednak uczucie złości na
to, że „wtedy się to wszystko zaczęło!” [242]. To wszystko – czyli problemy wynikające z pojawiania się po stronie opozycji i współpracy z majorem Oleksiakiem, erotyczne ekscesy z Majką i Martą, okraszone fotografiami, które spaliły Błowskiego w kraju
i były bezpośrednią przyczyną jego emigracji, wreszcie i sama emigracja.

III
Czesław Miłosz pisze w szkicu O wygnaniu, że „wiele wierszy oraz powieści wyszło
w tym stuleciu spod pióra zbiegów, którzy opisywali swoje regiony jako piękniejsze,
niż były w rzeczywistości, dlatego że zostały utracone”24. Z tą tezą, skonfrontowaną
z Autoportretem z kanalią, można by polemizować. Bo przecież Kaczmarski nie opisuje ojczyźnianych realiów w sposób piękny, również obdziela je sporą dozą paszkwilanctwa, podobnie jak czyni to w przypadku opisów emigracyjnego środowiska
opozycyjnego. Dla Daniela Błowskiego emigracja jest alternatywą w sytuacji, gdy jest
on „spalony politycznie w kraju”. Gdyby nie spore ograniczenia finansowe, chętnie
zapewne podróżowałby po świecie, zaspokajając swoją ciekawość poznawczą i spełniając zachcianki czy żądze.
Z drugiej strony twierdzi Miłosz, że emigracja stanowiła warunek sine qua non napisania takich dzieł, jak choćby Ulisses, bowiem w Dublinie James Joyce „nie mógłby
opisać Irlandii z należytym dystansem”25. Idąc tym tropem, można zastanawiać się,
24 C. Miłosz, O wygnaniu [w:] idem, Szukanie ojczyzny, Kraków 1996, s. 206.
25 Ibidem, s. 207.
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czy Kaczmarski napisałby paszkwil na środowisko emigracyjnej opozycji, gdyby nie
odczytywał swoich doświadczeń przez pryzmat własnej tułaczki. Pozostając w kraju
w okresie stanu wojennego i w późniejszych latach komunizmu, autor Snu Katarzyny II z pewnością nie poczyniłby niezbędnych do napisania Autoportretu z kanalią
obserwacji, książka więc albo w ogóle by się nie ukazała, albo byłaby uboższa o kwestie emigracyjne. Choć – co zarzuca Kaczmarskiemu Stanisław Stabro – powieść nie
zawiera głębokich portretów psychologicznych postaci26, Błowski uboższy o emigracyjne doświadczenia i dystans Kaczmarskiego w opisywaniu polskich realiów tego
okresu, rodzący się właśnie z perspektywy emigracyjnej, z której autor późniejszego
Napoju Ananków bez wątpienia spoglądał, nie byłby bohaterem budzącym tak ambiwalentne uczucia i trudnym w rzetelnie jednoznacznej ocenie ideowo-moralnej.
Józef Wittlin w swym klasycznym eseju Blaski i nędze wygnania podejmuje próbę
określenia i zbadania „zasad czy też praw rządzących życiem i śmiercią twórczości
literackiej na emigracji”27. Wyróżnia przy tej okazji emigrację dobrowolną i przymusową, którą nazywa wygnaniem, a do której „pisarza zmusiła gorzka konieczność,
katastrofa, klęska. A także potrzeba czynnego przeciwstawienia się klęsce oraz towarzysząca tej potrzebie nadzieja zwycięstwa”28. Wygnanie kojarzy autor Soli ziemi
jednoznacznie ze stanem zagrożenia pisarza lub jego twórczości. Wittlin zauważa,
że każdy z nas zawdzięcza wygnanie Adamowi i Ewie, a ponadto wszyscy artyści są
wygnańcami ze względu na niezrozumienie, z jakim się spotykają wśród społeczeństwa, toteż przebywający poza krajem exules, filii Haevae są wygnańcami potrójnymi.
Nie musi to być jednak wada, jeżeli nie zapomina się o swojej ojczyźnie, bowiem
„być an alien nie zawsze jest rzeczą przykrą i nie każdy alien czuje się nędzarzem, ani
w materialnym, ani w moralnym znaczeniu tego smutnego słowa”29, a ponadto „[w]
ykorzenienie czy wyjałowienie grozi raczej takiemu artyście, który łatwo i chętnie
ulega fascynacji obcego świata, ale nie potrafi go w sobie zasymilować tak, aby obczyzna stała się dlań pełnowartościowym tworzywem”30. Warto też uważać na pewną
pułapkę emigracji, mianowicie fakt, iż poza ojczyzną nawet ten sam język jest inny:
brak mu napływu nowego słownictwa, a także trudniej go używać.
Wittlin odwołuje się do słynnego eseju Emila M. Ciorana Dogodności i niedogodności wygnania, który – wraz z komentarzem Witolda Gombrowicza – opublikowała
niegdyś paryska „Kultura”. Cioran twierdzi w swoim szkicu, że każdy intelektualista

26
27
28
29
30

Por. S. Stabro, W oczach…, s. 122.
J. Wittlin, Blaski i nędze wygnania [w:] idem, Orfeusz w piekle XX wieku, Kraków 2000, s. 154.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
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emigrant jest „zgorzknialcem podszytym zdobywcą”31 samo zaś wygnanie staje się
dlań „szkołą szaleństwa”32.
Jak mają się te słowa do sytuacji Jacka Kaczmarskiego w chwili pisania Autoportretu z kanalią? Był to już okres wolnej Polski, kiedy autor Epitafium dla księdza Jerzego dzielił swoje życie pomiędzy mieszkanie w kraju i w Monachium, gdzie wciąż
pracował w Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. W rok po wydaniu Autoportretu
z kanalią prezydentem Polski został Aleksander Kwaśniewski. Niedługo wcześniej
Kaczmarski podjął decyzję o wyemigrowaniu do Australii. Był to więc dla niego okres
przejściowy pomiędzy dwiema emigracjami: pierwszą – przymusową i drugą – pozostającą w sferze własnego wyboru. Autor Rozbitych oddziałów – który o niedawnym
okresie powiedział: „Nie widziałem nic złego w tym, że żyję sobie wygodnie, piję dobre
alkohole i sypiam z dziewczętami, a jednocześnie wzywam naród do oporu przeciwko komunizmowi”33 – poczuwał się głęboko do wyrzucenia z siebie obserwowanych
zjawisk, nieco demitologizujących polską emigrację polityczną, której sam był częścią
i orężem. Jako potrójny, według kategorii Wittlinowskich, wygnaniec – bo przecież
do pozostania na emigracji Kaczmarskiego zmusiła sytuacja polityczna – nadzwyczaj łatwo zasymilował się ze środowiskiem sympatyzującym z „Solidarnością”, dla
której grywał rozmaite koncerty we Francji i w Niemczech. Dopiero doświadczenie
powrotu do kraju i pryzmat niedawnej emigracji pozwoliły Kaczmarskiemu na nabranie pewnego dystansu – o którym pisał Miłosz w cytowanym już fragmencie – do
wydarzeń, mających miejsce w kraju i poza jego granicami. Jak twierdzi Nina Smolar,
Kaczmarski „odsłonił to, czego czasami [polscy emigranci zaangażowani w działalność opozycyjną – przyp. T.P.B.] byli świadkami i co niekiedy widzieli”34, sam zaś
autor Autoportretu z kanalią po prostu „musiał to z siebie wyrzucić”35.

IV
Druga połowa lat 90. ubiegłego stulecia to okres rozkwitu twórczości modnych pisarek, między innymi Olgi Tokarczuk, Nataszy Goerke czy Magdaleny Tulli. Głośnymi
okazały się powieści Manueli Gretkowskiej (jej debiut, My zdies’ emigranty z 1991 roku,
i – wydany w roku publikacji Autoportretu z kanalią – Tarot paryski). W tym samym
roku debiutancki zbiór miniaturowych narracji Fractale wydała Natasza Goerke, Anna
31 E. M. Cioran, Dogodności i niedogodności wygnania, tłum. W. Gombrowicz, „Kultura” [Paryż] 1952, nr 6,
s. 3.
32 Ibidem.
33 Wypowiedź Jacka Kaczmarskiego – za: G. Preder, Pożegnanie barda [z Jackiem Kaczmarskim rozmawia Grażyna Preder], Koszalin 1995, s. 43.
34 Wypowiedź Niny Smolar – za: K. Gajda: To moja droga…, s. 247.
35 Wypowiedź Niny Smolar – za: ibidem.
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Bolecka opublikowała Biały kamień, a Tomek Tryzna – Pannę Nikt. Rok później ukazała się równie głośna powieść Izabeli Filipak Absolutna amnezja i debiut Magdaleny
Tulli, Sny i kamienie. Nie należy zapominać, że niedługo wcześniej swój Spis cudzołożnic. Prozę podróżną (1993) wydał Jerzy Pilch, znany już z debiutanckich Wyznań twórcy
pokątnej literatury erotycznej (1988). Dwa lata przed Autoportretem z kanalią zadebiutował również inny prozaik, eseista i felietonista, Andrzej Stasiuk (Mury Hebronu, 1992).
Sukcesy Autoportretu z kanalią Krzysztof Gajda wymienia w dwóch zdaniach:
W połowie roku, kiedy [powieść – przyp. T.P.B.] się ukazała, na niektórych listach bestsellerów
królowała przez kilka tygodni, ścigając się z Hebanową różą Johna Fowlesa, Drugimi zapiskami na
pudełku zapałek Umberta Eco czy Głosem naszego cienia Jonathana Carolla.
Jury Warszawskiej Premiery Literackiej pod przewodnictwem profesora Andrzeja Lama uznało
Autoportret z kanalią za książkę sierpnia ’9436.

Powieść Jacka Kaczmarskiego – pomimo środowiskowego i krytycznego zauważenia – nie stała się bestsellerem ani nie pozwoliła zająć jej autorowi dogodnego miejsca
na prozatorskim Parnasie. O ile o wymienionych wyżej tytułach w odbiorze krytycznym i czytelniczym dało się słyszeć, a nawet osiągnęły pewien sukces i były szeroko
komentowane, jak choćby zbiór opowiadań Stasiuka, debiut Tulli czy druga książka
Pilcha, o tyle Autoportret z kanalią nie zainteresował szerszej publiczności, nie przykuł uwagi krytyków i nie doczekał się tym samym serii wznowień czy dodruków37.
Ale chociaż Kaczmarski nie znalazł godnego miejsca w gronie współczesnych prozaików, można śmiało wskazywać przykłady jego docenienia – Stanisław Bryndza-Stabro znajduje w Autoportrecie z kanalią dominantę kompozycyjną, którą staje się
„konflikt pomiędzy problematyką uniwersalną dotyczącą artysty, rzeczywistości, powinności pisarza wobec niej na wyższym poziomie uogólnienia a dosłownym wymierzeniem sprawiedliwości spod znaku Arystotelesowskiego »Amicus Plato, amicus
Socrates, sed magis amica veritas«, co tak wzburzyło część opozycyjnych środowisk”38.
Wartość pisarskiego talentu Jacka Kaczmarskiego zauważał także Jerzy Pilch, twierdząc, że autor Bajeczki z perspektywki:
Pisał interesującą prozę, wydawał powieści, publikował felietony i recenzje literackie, przywiązywał do tego wielką wagę – publiczność nie. My, lud, chcieliśmy, żeby nasz bard śpiewał dla nas
pieśni, żeby tylko ich układaniem i wykonywaniem się zajmował i żeby na inne zajęcia nie trwonił sił i czasu. Kaczmarski był pisarzem całą gębą, był prozaikiem i chciał być prozaikiem, ale jego
proza przyjmowana była jako nieszkodliwe hobby barda. Pewnie, że sam sobie winien, pewnie,
że jego pierwsza twórczość unieważniła jego drugą twórczość, pewnie, że jego arcydzielne pieśni

36 Ibidem, s. 246.
37 Poza ponownym wydaniem w 2001 roku, równie niezauważonym.
38 S. Stabro, W oczach…, s. 121.

271

Tomasz P. Bocheński
druzgotały jego zaledwie ciekawe powieści, ale natury jego twórczego ducha niepodobna pojąć
nie uwzględniając jednego i drugiego39.

Co prawda twierdzenia Jerzego Pilcha są po części epitafium i oddaniem hołdu
zmarłemu przyjacielowi, toteż następuje w nich odpowiednia stylizacyjna gloryfikacja
postaci niegdyś obwołanej mianem solidarnościowego barda, jednak nie sposób uważać przez to treści za przejaskrawioną i nie brać pod uwagę prawdziwości głoszonych
przez autora Spisu cudzołożnic tez.
Szkoda więc, że Autoportret z kanalią nie znalazł uznania w oczach szerszej publiczności. Jest to przecież książka pisana z perspektywy emigranta, będąca jednocześnie paszkwilem na owo emigracyjne środowisko, którego część stanowił jej autor.
Pytając o diagnozę emigracji i tożsamość jej przedstawiciela w prozatorskim debiucie
Jacka Kaczmarskiego, trudno nie zwrócić uwagi na fakt, iż są one poddane sporej krytyce. Autor pragnie pokazać bolesną stronę zjawiska polskiej emigracji politycznej lat
osiemdziesiątych ubiegłego stulecia, jednocześnie próbując zdemitologizować obraz
własnej osoby. Emigrant z Autoportretu z kanalią w obliczu przymusowego wyjazdu
z kraju, w którym „jest spalony politycznie”, postrzega swój paszport jako przepustkę w nieznane rewiry kuszącej swoim wdziękiem Europy, jednak brak środków finansowych i konkretne sprawy do załatwienia kierują go tylko w wybrane miejsca.
Daniel Błowski dorabia sobie tożsamość za pomocą pseudonimu i wymyślenia historii o rzekomym byciu polskim Żydem, co świadczy o ambiwalentnym traktowaniu
przez niego własnych korzeni; stopniowo zżywa się z legendą i pseudonimem, choć
jednocześnie pozostaje wciąż Błowskim i boryka się z normalnymi, życiowymi problemami, jak postaci ze Szczuropolaków Edwarda Redlińskiego (wydanych również
pod tytułem Szczurojorczycy). Warto jednak zauważyć, że w przypadku bohaterów
„podsłuchowiska” (taki neologizm genologiczny stosuje w podtytule sam Redliński)
chcą albo powrócić do Polski (na przykład Potejto czy narrator-bohater), albo w jakiś
sposób dorobić się swego na emigracji, tymczasem Błowskiemu zależy bardziej na
promocji książki i – nie ukrywajmy – rozlicznych romansach niż na powrocie na łono
ojczyzny. W przypadku Szczuropolaków mamy do czynienia z obrazem emigracyjnego
polskiego piekiełka, w którym ciężka praca doprowadza do odpowiedniej wypłaty, ta
zaś ciągle nie starcza na powrót do kraju. Emigranci silnie związani z Polską rozmyślają o niej i porównują życie w Nowym Jorku do polskich realiów, zarobione pieniądze chcą przeznaczyć na godne życie w kraju lub w Stanach Zjednoczonych (w zależności od stopnia chęci wyrwania się z Polski)40. Natomiast dla narratora-bohatera
Autoportretu z kanalią Polska stała się niedostępnym elementem, rozpatrywanym
39 J. Pilch, Jacek Kaczmarski (1957‒2004), „Polityka” 2004, nr 17, s. 97.
40 Por. E. Redliński, Szczuropolacy. Podsłuchowisko, Warszawa 2010, passim.

272

MASKA 38/2018

zresztą w czasie przeszłym dokonanym, a Europa i Stany Zjednoczone stają się kuszącymi obszarami intelektualno-życiowej konkwisty.

V
Autoportret z kanalią jest pokłosiem zdobytych doświadczeń i obserwacji poczynionych podczas pobytu Jacka Kaczmarskiego we Francji i Niemczech, jego pracy
w Radiu Wolna Europa (co odbije się także w Napoju Ananków) i wcześniejszego
zaangażowania w działalność Paryskiego Komitetu Solidarności z „Solidarnością”.
W innych powieściach Kaczmarskiego – Plaży dla psów i Życiu do góry nogami – widać natomiast doświadczenia z pobytu w Australii. Powieść O aniołach innym razem
łączy doświadczenia emigracyjne na Zachodzie, ale autor niegdysiejszej Zbroi opowiada o nich już z perspektywy „życia do góry nogami”, na Antypodach. Wszystkie
powieści Jacka Kaczmarskiego dotyczą w różnym stopniu emigracji, a zestawione
z nimi doświadczenia Emila M. Ciorana, Józefa Wittlina, Czesława Miłosza i Witolda Gombrowicza oraz klasyfikacja zaproponowana przez Stanisława Gawlińskiego
doskonale uzupełniają i oświetlają diagnozy stawiane przez autora Rublowa.
Ciągle przewijające się pytanie o tożsamość emigranta, jaka wyłania się z ogółu
prozatorskiej twórczości autora Napoju Ananków, nie może pozostać bez odpowiedzi.
W kontekście powieści Jacka Kaczmarskiego i oświetlających je kontekstów można
pokusić się o finalne stwierdzenie, że emigrantowi towarzyszy pewne – zauważone
przez Chrisa w Plaży dla psów – zagubienie, charakterystyczne dla znalezienia się
w nowej, nieznanej sytuacji, w której radzi sobie on w dwojaki sposób: albo asymilując się, albo miotając pomiędzy ojczyzną a emigracją (ambiwalencja). A to wszystko
w warunkach, w których – jak pisze Witold Gombrowicz – „trzeba nam po prostu
oswoić się z nową skalą naszego istnienia”41. Bohater Autoportretu z kanalią przyjmie
postawę ambiwalentną, będzie lawirował, przedłoży wygodę zanurzenia w aktualności nad bezpieczeństwo określenia własnej podmiotowości i przynależności.
Jacek Kaczmarski w Autoportrecie z kanalią pokazuje więc interesującą postawę niedookreślenia, która wymaga od czytelnika dłuższego namysłu i refleksji nad tożsamością emigrantów. Tożsamością, która, jak życie każdego człowieka, jest złożona, pełna
niejasności i niedopowiedzeń. Tożsamością, która wymusza wybór alienacji, ambiwalencji lub asymilacji. Wreszcie: tożsamością, na którą wpływ ma doświadczenie, bo nie
możemy zapominać, że i emigracyjne przeżycia samego Kaczmarskiego miały wpływ
na sposób obrazowania przez niego poszczególnych sytuacji w książkach.

41 W. Gombrowicz, Komentarz [do eseju E. Ciorana Dogodności i niedogodności wygnania], „Kultura”
[Paryż] 1952, nr 6, s. 9.
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Streszczenie
Celem artykułu jest próba zarysowania tożsamości emigranta w prozatorskiej twórczości Jacka Kaczmarskiego na przykładzie pierwszej powieści tego autora – Autoportretu z kanalią (1994). Analiza ukazanych w utworze ujęć emigracji została skonfrontowana z tekstami Józefa Wittlina, Emila M. Ciorana, Witolda Gombrowicza
i Czesława Miłosza. Taki kontekst dyskursu pozwolił na zastosowanie do analizy zaproponowanych przez Stanisława Gawlińskiego kategorii alienacji, asymilacji i ambiwalencji. Rozważania prowadzą do postawienia tezy o kondycji emigranta i obrazie
emigracji, jakie wyłaniają się z Autoportretu z kanalią, oraz próby odpowiedzi na pytanie o wpływ emigracyjnych doświadczeń samego autora legendarnych Murów na
paszkwilancki wygłos powieści.

Summary
The Émigré’s Identity in Jacek Kaczmarski’s Autoportret z kanalią
[‘Self-Portrait with a Scumbag’]
The article aims to present the identity of an émigré in Jacek Kaczmarski’s prose, based on the author’s first novel – Autoportret z kanalią [‘Self-portrait with a scumbag’]
(1994). The analysis of the view of emigration shown in the novel was confronted
with texts by Józef Wittlin, Emil M. Cioran, Witold Gombrowicz and Czesław Miłosz. Such context enables the application of Stanisław Gawliński’s cathegories of
alienation, assimilation and ambivalence to the process of analysis. These reflections
lead up to a thesis about the condition of an émigré and the image of emigration
which emerge from Autoportret z kanalią; moreover, the article tries to answer the question of the influence of the author’s own experience on the novel’s grotesque nature.
Translation: Maciej Nawrocki

Piotr Wajda

Dzieciństwo w objęciach państwa
dobrobytu. Tożsamość dziecka oczami
Lukasa Moodyssona
Uniwersytet Gdański

Wstęp
Jak zwracają uwagę autorzy Historical Dictionary of Scandinavian Film, kino inicjacyjne ma w Północnej Europie długą tradycję, sięgającą lat 40. XX wieku1. Co więcej,
w drugiej połowie przywołanego okresu filmy familijne stały się jednym z bardziej
reprezentatywnych przedstawicieli skandynawskiego kina gatunkowego, docierającego do pozostałych części Europy i Stanów Zjednoczonych2. Najlepszym przykładem
tego zjawiska są powstające na przełomie lat 60. i 70. adaptacje prozy Astrid Lindgren czy Hugo i Józefina (1967) Kjella Gredego. Równocześnie należy podkreślić fakt,
że szwedzkie produkcje wpisały się w trend pojawiający się także w kinematografiach
innych krajów, pokazujący dzieciństwo nie tylko w sposób idylliczny, ale także jako
źródło niepokojów związanych z wkraczaniem w dorosłość3.
Jednym z twórców rozwijających nowe spojrzenie na tożsamość dziecka w kinie
szwedzkim jest Lukas Moodysson. Debiutujący w 1998 roku reżyser został doceniony
za sprawą pozytywnej recepcji filmu Fucking Åmål (1998)4, określonego przez Ingmara
1
2
3

4

Por. J. Sundholm et. al., Historical Dictionary of Scandinavian Cinema, Plymouth 2012, s. 102.
Por. ibidem, s. 2. Co istotne, autorzy wymieniają skandynawskie kino familijne jako najbardziej reprezentatywne i popularne poza granicami nordyckiego kręgu kulturowego obok nurtów art-house oraz
pornograficznego.
Por. G. Macnab, Ingmar Bergman. The Life and Films of the Last Great European Director, London
2009, s. 42. Opisywana tendencja znajduje swoje odzwierciedlenie m. in. w części filmów Ingmara Bergmana. W licznych analizach dzieł Szweda można odnaleźć nawiązania do młodości artysty.
Przykładowo Persona (1966) jest traktowana jako próba uporania się z okresem dorastania.
Por. A. Westerståhl Stenport, Lukas Moodysson’s Show Me Love, Seattle 2012, s. 90. Film otrzymał
m.in. nominację do Europejskich Nagród Filmowych w kategorii „Najlepszy film” oraz był oficjalnym
szwedzkim kandydatem do Oscara.
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Bergmana jako „pierwsze arcydzieło młodego mistrza”5. Mimo kontrowersyjnego tytułu, Fucking Åmål jest klasyfikowany jako komedia. Co więcej, niektórzy filmoznawcy
zauważają, że konstrukcja fabularna filmu przypomina schematy charakterystyczne
dla hollywoodzkiej komedii romantycznej6. Reżyser kontynuował łączenie komediowych akcentów z elementami kina inicjacyjnego w Tylko razem (Tillsammans, 2000),
opowiadającym o matce przeprowadzającej się do hippisowskiej komuny wraz z dwójką swoich dzieci. W swoim trzecim projekcie, zatytułowanym Lilja 4-ever (2002),
Moodysson porzucił estetykę Nordic ‘quirky feel-good’films7 i stworzył opowieść o nastolatce marzącej o ucieczce z postsowieckiej prowincji na Zachód. Dziewczyna pada
jednak ofiarą mafii handlującej ludźmi i zostaje zmuszona do prostytucji w Szwecji.
Rafał Syska określa Lilję 4-ever mianem filmu katastroficznego8, co w kontekście kolejnych nieszczęść spotykających protagonistkę wydaje się trafnym terminem.
Autor Fucking Åmål, przenosząc akcję swoich filmów do minionych dekad ubiegłego wieku9, przywołuje element nostalgii wobec dzieciństwa, charakterystyczny na
gruncie szwedzkim dla produkcji powstałych w oparciu o prozę Astrid Lindgren.
Jednak tym, co odróżnia filmy Moodyssona od przywołanych obrazów, jest wielokrotne zestawianie elementów idyllicznych z brutalizmem świata dorosłych, co osiąga najpełniejszy wymiar w opowiadającej o handlu ludźmi Lilji 4-ever. Co istotne,
niezależnie od tonu dominującego w przywołanych wyżej produkcjach, każda z nich
była szeroko dyskutowana w Szwecji w kontekście sposobu postrzegania przez Moodyssona kondycji i funkcjonowania przyjętego po drugiej wojnie światowej modelu
państwa opiekuńczego.
Celem artykułu jest wskazanie, na podstawie wybranych tytułów, stałych elementów obecnych w kinie inicjacyjnym w ujęciu Lukasa Moodyssona. Niniejsza analiza
została stworzona w oparciu o trzy elementy determinujące dzieciństwo i wizje dorastania w filmach skandynawskiego twórcy, czyli rolę odkrywania granic cielesności
przez młodych bohaterów, wpływ rodziców i wpływ państwa . Lukas Moodysson
5
6

7

8
9

G. Macnab, op. cit., s. 8.
Jak zauważa Jenny Björklund, bohaterowie filmu Moodyssona realizują schematy hollywoodzkiej komedii romantycznej, ścierając się z przeciwnościami losu i występując przeciwko nieprzychylnemu
fatum aby ostatecznie osiągnąć swój cel. Por. J. Björklund, Queering the Small Town. Lukas Moodysson’s
Film Show Me Love, „Women Studies” 2009, No. 1, s. 38.
Por. E. Rees, The Nordic ‘Quirky Feel-Good’ [w:] Nordic Genre Film. Small Nation Film Cultures in the
Global Marketplace, ed. T. Gustafsson, P. Kӓӓpӓ, Edinburgh 2015, s. 147. Autorka wskazuje na fakt, że
pojęcie quirky feel-good cinema nie zostało w jednoznaczny sposób zdefiniowane na gruncie filmoznawstwa, jednak w swoim tekście odwołuje się do rozważań Mette Hjort, która, badając przytoczone
zjawisko na gruncie kina nordyckiego, stwierdziła, że to rodzaj filmów, które – pomimo głębi podejmowanych tematów – wywołują w odbiorcy pozytywne odczucia (feel-good) podczas seansu.
Por. R. Syska, Kontener Lukasa Moodyssona. Garb brzydkiego ciała, „InterAlia” 2016, nr 11b, s. 22.
Akcja Tylko razem rozgrywa się w 1975, zaś We Are the Best! (Vi är bäst!) w 1982.
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jest twórcą, którego dzieła wpisują się w krytyczny dyskurs poświęcony folkhemmet –
koncepcji państwa dobrobytu. Autor Fucking Åmål, podobnie jak inni twórcy z jego
pokolenia, zabiera głos w kwestii nieskuteczności szwedzkiej polityki, co sprawia, że
kino inicjacyjne Moodyssona wymaga podjęcia próby odrębnej analizy.

Witaj przygodo! Kino inicjacyjne po szwedzku
Na przestrzeni ubiegłego wieku status osób niepełnoletnich na terenie niemal całej
Skandynawii uległ radykalnej przemianie. Szwecja, z ubogiego państwa zdominowanego przez surowy protestancki etos postępowania, jakim była jeszcze na początku
dwudziestego stulecia, przeobraziła się w egalitarny kraj, w którym osobom niepełnoletnim został zagwarantowany szereg wyjątkowych na tle reszty Europy praw10. Na
przykład, realizowana po drugiej wojnie światowej koncepcja państwa opiekuńczego
upoważnia odpowiednie służby do odebrania dziecka rodzicom w przypadkach podejrzenia maltretowania czy innych zaniedbań ze strony opiekunów prawnych11. Jednak
prezentowany model jest również krytykowany jako nieskuteczny. W 2013 roku ilość
samobójstw popełnianych przez osoby do dwudziestego czwartego roku życia wzrosła
do poziomu z końca lat 80.12. Ponadto co jakiś czas Szwecją wstrząsają sprawy związane
z nieskutecznością placówek opieki społecznej, jak choćby w 2009 roku, gdy szerokim
echem w mediach komentowano samobójstwo zgwałconej piętnastoletniej dziewczyny, która odebrała sobie życie dzień przed terminem rozprawy dotyczącej naruszenia
jej cielesności13. Danuta Wasserman, profesor psychologii na Uniwersytecie Karolinska,
w wypowiedzi dla telewizji SVT obarczyła odpowiedzialnością bierne władze14.
Zaraz po zakończeniu drugiej wojny światowej dominującą tendencją w szwedzkim kinie inicjacyjnym było sentymentalne i nostalgiczne spojrzenie na okres adolescencji. Istotną rolę w kreowaniu takiego obrazu na gruncie filmowym odegrała Astrid
Lindgren, autorka między innymi serii książek o Pippi Pończoszance. Filmy portretujące przygody rezolutnej dziewczynki przedstawiały dzieciństwo w idylliczny sposób,
a dorastanie zostało potraktowane jako źródło niekończących się przygód, zazwyczaj
rozgrywających się w bezpośrednim sąsiedztwie mistycznej scenerii skandynawskiej

10 Por. M. Cocozza, S. E. O. Hort, The Dark Side Of the Universal Welfare State? Child Abuse and Protection in Sweden [w:] Child Protection Systems. International Trends and Orientation, ed. N. Gilbert,
N. Parton, M. Skivenes, New York 2011, s. 90.
11 Por. ibidem, s. 96.
12 Por. I. Ӧstlund, Sjӓlvmorden öka rigen, „SVT.se” [on-line:] https://www.svt.se/nyheter/inrikes/antalet-sjalvmord-okar-igen [04.01.2018].
13 Por. M. Cocozza, S. E. O. Hort, op. cit., s. 90.
14 Por. I. Ӧstlund, op. cit.
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natury15. Chris Holmlund zwraca uwagę na wpływ, jaki ekranizacje dokonań literackich pisarki miały na szwedzką kinematografię. Adaptacje powieści Lindgren są
przykładami tytułów, które skupiały się na najważniejszych okresach historycznych,
mających wpływ na ukształtowanie powojennego społeczeństwa dobrobytu16. Dodatkowo, zrealizowana na przełomie lat 60. i 70. ubiegłego wieku seria filmów o Pippi
Pończoszance w reżyserii Ollego Hellboma stała się znaczącym źródłem dochodów
dla szwedzkiego kina, przeżywającego w tamtym czasie okres stagnacji17. Opisywany
trend powracał w późniejszych latach, kontynuowany przez, między innymi, Dzieci
z Bullerbyn (Alla vi barn i Bullerbyn, 1987) w reżyserii Lassego Hallströma. Obraz wykreowany na podstawie literatury Lindgren przedstawiał dzieciństwo w sielankowy
sposób i, jak zwracał uwagę Chris Holmlund, był przejawem tęsknoty za ideałami
państwa opiekuńczego, zakładającymi szczególną ochronę niepełnoletnich18. Jednak
jeszcze w latach 70., poza wspomnianymi wcześniej filmami Bergmana, coraz częściej
okres dorastania zaczął stawać się pretekstem do ukazania indolencji wypracowanego w Szwecji systemu politycznego, czego przykładem jest Elvis! Elvis! (1977) Kaya
Pollaka, opowiadający o skonfliktowanym ze swoją matką ośmiolatku19. Szwedzki
twórca pomiędzy wątkami komediowymi umieszcza w swoim filmie sceny o tragicznym charakterze, portretując dorosłych jako przeciwników chłopca. Z kolei Dziecięca
wyspa (Barnens ö, 1980) tego samego twórcy jest otwartą polemiką na temat (nie)
skuteczności działań państwowych instytucji. Głównym bohaterem filmu jest młody Reine, który wakacje miał spędzić na koloniach20, jednak w drodze na nie uciekł
i przez całe wakacje włóczył się po Sztokholmie, odkrywając półświatek szwedzkiej
stolicy. Nieobecność chłopca podczas letniego obozu została zignorowana, a bierność
państwa oraz rodziców, podkreślana przez Pollaka, stała się elementem nieustannie
powracającym w historiach o dorastaniu autorstwa Lukasa Moodyssona.

15 Por. C. Holmlund, Pippi and Her Pals [w:] Swedish Film. An Introduction and a Reader, ed. M. Larsson, A. Marklund, Lund 2010, s. 190; P. Qvist, P. von Bagh, Guide to the Cinema Of Sweden and Finland, Westport 2000, s. 192.
16 Por. C. Holmlund, op. cit., s. 186. Chris Holmlund wskazuje kolejno na: obraz państwa dobrobytu
(szw. folkhemmet) na prowincji oraz w miastach od lat 40. do lat 70. ubiegłego wieku, okres wiejski
(tzw. peasant era) od lat 80. XIX wieku do lat 20. XX wieku oraz epokę Wikingów.
17 Por. P. Qvist, P. von Bagh, op. cit., s. 16.
18 Por. C. Holmlund, op. cit., s. 191.
19 Por.A. Åberg, Remaking the National Past. The Uses of Nostalgia in the Astrid Lindgren Films of the 1980s
and 1990s [w:] Beyond Pippi Longstocking. Intermedial and International Aspects of Astrid Lindgrens’s
Works, ed. B. Kümmerling-Meibauer, A. Surmatz, New York 2011, s. 75.
20 Na przełomie lat 70. i 80. dosyć popularnym zjawiskiem były letnie kolonie organizowanie przez
państwowe oraz samorządowe instytucje dla dzieci i młodzieży z miasta.
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Odkrywanie własnej tożsamości. Seksualność w kinie
inicjacyjnym Lukasa Moodyssona
Rozpoczynając analizę kina inicjacyjnego, warto zwrócić uwagę na słowa Sarah Hentges, która opisując filmy coming of age na gruncie amerykańskim, wskazuje na często
pojawiający się w analizowanych produkcjach wątek eksploracji własnej tożsamości
za sprawą inicjacji seksualnej21. Wskazana konwencja została zaimplementowana
przez Moodyssona, u którego jednym z najczęściej powracających elementów jest odkrywanie przez młodych protagonistów świata cielesnych doznań. Jednak, co istotne,
cielesność i seksualność wielokrotnie są pretekstem do podkreślenia, że bohaterowie
nie przystają do otaczającej ich rzeczywistości. Z zagadnieniem tożsamości w filmach
twórcy często łączy się motyw wyobcowania, a ekranowi protagoniści również przez
swoich rówieśników bywają określani mianem „nienormalnych22. „Nienormalność”
u Moodyssona oznacza nieprzystawanie do narzuconych przez społeczeństwo norm
społecznych, zarezerwowanych wyłącznie dla jednej z płci.
W debiutanckim Fucking Åmål Moodysson opowiada historię niepotrafiącej odnaleźć się w nowym otoczeniu nieśmiałej nastolatki, Agnes, która zakochuje się w cieszącej się popularnością wśród równieśników Elin. Jednak żaden z chłopców nie traktuje
tej drugiej dziewczynyw poważny sposób. Przykładem jest scena, w której siedząca na
ławce w parku Elin zdradza swojemu partnerowi, że chciałaby studiować psychologię,
ale chłopak wyśmiewa jej plany. Osamotniona w Åmål Agnes pisze na komputerze
wyznania miłosne pod adresem rówieśniczki, jednak stara się, by nikt nie dowiedział
się o jej uczuciu. W tym samym czasie Elin przeżywa kolejne rozczarowania związane
z nietraktującymi jej w poważny sposób partnerami. W jednej ze scen zwierza się koleżance, że boi się, iż w przyszłości utknie w Åmål w związku z mężczyzną, który potem ucieknie z młodszą kochanką i zostawi ją samą z ich dzieckiem na prowincji bez
perspektyw rozwoju. Gdy Elin dowiaduje się o uczuciach koleżanki i widzi, że Agnes
traktuje ją z dużą dozą sympatii, próbuje nie dopuścić do siebie faktu, że mogłaby
być w homoseksualnym związku, gdyż „to nie jest normalne”. Jenny Björklund zwraca uwagę na fakt, że małe miasta, takie jak Åmål, także w Szwecji są zdominowane
przez męskie normy23. Biorąc pod uwagę słowa badaczki, coming out dwójki dziewcząt
w finałowej scenie staje się manifestem buntu wobec krytykowanej przez Moodyssona konserwatywnej mentalności. W kontekście przytoczonej sceny istotny jest fakt,
że szwedzki twórca buntuje się przeciwko heteronormatywnemu ładowi. W jednym
21 Por. S. Hentges, Race, Class, Gender, Sexuality and Citizenship. A Possessive Investment in the Mainstream [w:] eadem, Pictures of Girlhood. Modern Female Adolescence on Film, Jefferson 2014, s. 36.
22 Por. S. Hansell, – Du är inte normal! Kön, norm och frihet i Lukas Moodyssons filmer, „Kvinnovetenskaplig tidskrift” 2004, nr 1‒2, s. 103.
23 Por. J. Björklund, op. cit., s. 38.
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z udzielonych wywiadów artysta stwierdził, że mężczyźni zawsze wydawali mu się
słabsi i że świat byłby o wiele ciekawszym miejscem, gdyby rządziły nim kobiety24, co
znajduje też odzwierciedlenie w konstrukcjach protagonistów. Głównymi postaciami
w omawianych produkcjach są zawsze nastoletnie bohaterki.
Analizując cielesność w filmach Szweda w kontekście odkrywania tożsamości,
warto zauważyć, że poznawanie seksualności w Fucking Åmål zostaje ukazane jako
naturalne następstwo dojrzewania. Elin traci dziewictwo z partnerem, z którym nie
czuje się komfortowo w trakcie stosunku, lecz sam akt następuje za obopólną zgodą
i jest rezultatem młodzieńczej ciekawości. W przeciwieństwie do swojego partnera nie jest zadowolona ze współżycia i pociesza się w rozmowie z koleżankami, że
„słyszała, że potem jest lepiej”. Natomiast w Tylko razem odkrywanie seksualnej tożsamości zostaje wymuszone i zainicjowane przez dorosłych członków komuny, do
której trafia wraz z dziećmi uciekająca od bijącego ją partnera Elisabeth. Tuż przed
przybyciem nowych lokatorów, wspólnie mieszkające rozwiedzione małżeństwo –
Anna i Lasse – kłócą się ze sobą. W trakcie wspólnego śniadania z resztą lokatorów
kobieta jest naga od pasa w dół, a jej były mąż próbuje zmusić kobietę, by się ubrała.
Bohaterka sprzeciwia się, w wyniku czego mężczyzna stwierdza, że też ma prawo
chodzić nago i zdejmuje spodnie. W tym samym momencie do mieszkania przybywa
Elisabeth z dziećmi, dla których pierwszym widokiem w nowym miejscu jest penis
nieznajomego. Przywołana scena ukazuje opresyjność dorosłych względem niepełnoletnich bohaterów i wymuszenie przyśpieszonego odkrywania seksualności. Podobne sytuacje kreowania przez dorosłych niejednoznacznych kontekstów powracają
w Tylko razem kilkukrotnie. Niezaspokojona seksualnie przez swojego stałego partnera Lena przeżywa swój pierwszy orgazm podczas stosunku z mężczyzną, którego
(za przyzwoleniem partnera) postanowiła „pocieszyć” po tym, jak ten został obrażony
w trakcie innego sporu. Jednak gdy mężczyzna niedługo później opuszcza komunę,
niespełniona kobieta kieruje swoją uwagę na odwiedzającego córkę Elizabeth trzynastoletniego chłopca. Gdy dziewczynka wychodzi na chwilę z pokoju, nietrzeźwa
Lena po krótkiej rozmowie pokazuje nastolatkowi piersi, na co chłopiec reaguje dość
nieśmiało. Kobieta dopytuje, czy bierna reakcja nastolatka wynika z faktu, że jej ciało
zaczyna okazywać pierwsze oznaki starzenia się. Elin odwiedza nastolatka ponownie podczas jego wizyty u koleżanki – za drugim razem kobieta zmusza dziecko do
namiętnego pocałunku, po którym chłopiec ucieka z pokoju. Opisywana opresyjność
ze strony dorosłych zostaje podkreślona przez trudności, jakie później towarzyszą
chłopcu podczas obcowania z rówieśniczką – leżąc w jednym łóżku z córką Elizabeth, młody bohater zamiast podjęcia intymnej interakcji decyduje się na sen.
24 Por. S. Hansell, op.cit., s. 103.
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W Lilji 4-ever Moodysson pokazuje wymuszone odkrywanie seksualności w jeszcze bardziej skrajnej formie. Opuszczona przez matkę główna bohaterka przeżywa
pierwsze zbliżenia o podłożu erotycznym, prostytuując się w celu zarobienia pieniędzy
na jedzenie. Istotny jest fakt, że Lilja długo ma opory przed oddawaniem się w zamian
za pozyskanie dochodu. Podczas pierwszej wizyty z koleżanką w nocnym klubie widzi, jak ta wychodzi z nowopoznanym mężczyzną, lecz sama nie decyduje się na seks
z przypadkowym partnerem. Dopiero w dalszej części filmu Lilja zaczyna oddawać
się za pieniądze, jednak robi to z przymusu – początkowo ekonomicznego, później ze
strachu, gdy trafia w ręce handlarzy ludźmi. W przywołanych powyżej tytułach seksualność bohaterów została połączona z poczuciem upokorzenia. Seks w Lilji 4-ever
został zdegradowany do mechanicznego aktu kopulacji, czego przykładem są nie tylko
sceny przymuszania głównej bohaterki do stosunków z obcymi mężczyznami, ale także akt seksualny pomiędzy koleżanką protagonistki i jej partnerem, który próbują odbyć, będąc pod wpływem narkotyków. Jednak, jak zauważa Rafał Syska, w każdym ze
wskazanych filmów pojawiają się wspólne elementy transgresyjne, takie jak „nietypowe romanse czy psychoseksualna przemoc”25. Odkrywanie tożsamości przez młodych
protagonistów zostaje zaburzone przez dorosłych, którzy świadomie lub nieświadomie
naznaczają dalszą egzystencję bohaterów. Traumatyczne przeżycia definiują ich decyzje i mogą nawet prowadzić do tragedii, jak ma to miejsce w Lilji 4-ever.

„Wszyscy dorośli to idioci”. Międzypokoleniowe relacje
u Moodyssona
Według szwedzkiego prawa na rodzicach spoczywa odpowiedzialność związana z zapewnieniem opieki swoim dzieciom. Jednak, analizując relacje wewnątrzrodzinne w filmach Moodyssona, można dostrzec powracający temat braku poczucia bezpieczeństwa
ze strony młodych ludzi, które powinno być zapewnione przez opiekunów. Rodzice
w obrazach Szweda wielokrotnie sami są bezradni i zagubieni wśród przytłaczających
ich codziennych spraw, przez co nie potrafią zagwarantować swoim potomkom poczucia stałości, co znajduje swój wyraz między innymi w częstych zmianach zamieszkania. Uciekająca od agresywnego męża Elizabeth w Tylko razem przenosi się wbrew
woli potomstwa do przepełnionego domu, utrzymując, że niekomfortowa sytuacja
jest tylko tymczasowa. Mimo że kobieta w szybkim tempie zaprzyjaźnia się z jedną
z flirtujących z nią współlokatorek, jej opieka nad dziećmi zaczyna przybierać coraz
bardziej karykaturalne formy – na co bezpośrednio wpływ mają niecodzienne lokum
i lokatorzy. Matka pod wpływem lewicowych manifestów potrafi obudzić dzieci, żeby
zamienić im pościel w taki sposób, by podział różowego i błękitnego kompletu nie był
25 R. Syska, op. cit., s. 22.
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przyporządkowany do określonej płci. Dzieci wstydzą się swojego nowego miejsca zamieszkania i wynikającej z niego nowej społecznej tożsamości, czego jednak nikt z dorosłych nie zauważa. Z kolei ucieczka od dzieci i obowiązków związanych z rodzicielstwem nabiera dosłownego wymiaru w Lilji 4-ever, gdzie matka tytułowej bohaterki
nie tylko wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych, pozostawiając córkę bez środków do
życia, ale także zrzeka się praw rodzicielskich. W kontekście rodzicielstwa istotny jest
również fakt, że Lilja dorastała bez ojca, który uciekł jeszcze przed jej narodzinami.
Przywołane powyżej sceny pokazują, że rodzice w filmach Szweda zachowują się
w bardziej niedojrzały sposób niż ich zdane na siebie dzieci. Uciekająca ze swym kochankiem matka Lilji w jednej ze scen mówi do leżącego obok partnera, że nikt poza
nim się nie liczy. Samotny i w zamyśle romantyczny wyjazd za granicę przypomina
zachowanie, na które mogłaby się zdobyć młoda i naiwna osoba. Co intrygujące, Moodysson nie udziela widzowi informacji na temat tego, jak potoczył się los porzucającej córkę matki. Marząca o ucieczce od przygnębiającego otoczenia Lilja powtarza
powyższy wzorzec postępowania i również wyjeżdża z nowopoznanym partnerem na
Zachód, lecz ona z kolei zostaje ukarana za naiwność. Dorośli bohaterowie filmów
Moodyssona są nie tylko niedojrzali, ale także często infantylni, czego przykładem
mogą być niepotrafiący odnaleźć się w szwedzkim społeczeństwie mieszkańcy hippisowskiej komuny z Tylko razem, tęskniący za utraconym czasem dzieciństwa.
Analizując poszukiwania tożsamości u Moodyssona, należy zwrócić uwagę, że dorośli reprezentują destrukcyjną siłę niszczącą radość czasu dzieciństwa. Rafał Syska,
pisząc o trzech pierwszych filmach Szweda zauważa, że „dzieciństwo i młodość to
jeszcze niewinność i idealizm, na każdym kroku degradowane przez starszych”26. Jednocześnie, opisując kontrast (i konflikt) pomiędzy dzieciństwem a dorosłością, badacz
konkluduje, że „dorosłość u Moodyssona to w istocie kierat codzienności, to frustracje wynikłe z niespełnienia aspiracji i pokuta za błędy popełnione przed laty”27. Jako
ilustrację tych słów można przywołać wspomnianą wcześniej scenę z Tylko razem,
w której dorosła i rozczarowana życiem kobieta próbuje uwieść trzynastoletniego
chłopca. Pocałunek z nastolatkiem poprzedzony jest monologiem nietrzeźwej bohaterki na temat jej wspomnień z młodości. W wypowiedzi pojawia się zazdrość o coś
bezpowrotnie utraconego. Zachowanie Leny to nie tylko atak na cielesność niepełnoletniego, ale także próba udowodnienia sobie własnej atrakcyjności. Także w Lilji
4-ever niewinność dziecięcych postaci zostaje przedstawiona w najbardziej dosłownej
formie. Przetrzymywana w obskurnym mieszkaniu dziewczyna śni o wspomnieniach
z czasów beztroskich dni spędzanych z Wołodią – chłopcem z sąsiedztwa. Powracanie do przyszłości ma stanowić dla dziewczyny ukojenie i jednocześnie ucieczkę
26 Ibidem.
27 Ibidem.
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od cierpień związanych ze zmuszaniem jej do prostytucji. Moodysson ukazuje niewinność dziecięcego świata oraz marzeń w scenie kończącej film, w której Lilja gra
z przyjacielem w koszykówkę na dachu wysokiego budynku. Nastolatkowie mają na
plecach parę białych skrzydeł budzących skojarzenia z symboliką chrześcijańską28.
W kontekście opisanej sceny istotny jest fakt, że jedyny moment radości i poczucia
bezpieczeństwa ma miejsce, gdy reanimowana Lilja umiera w karetce po próbie samobójczej. Co więcej, beztrosko bawiący się z protagonistką Wołodia również nie
żyje, w ostatniej scenie z udziałem chłopca można go było zobaczyć nieprzytomnego
pod drzwiami domu Lilji, gdy ta wyjechała do Szwecji. Główna bohaterka w momencie śmierci nie może wiedzieć o śmierci przyjaciela, a jej marzenia o ponownym
spotkaniu nie mają szans na spełnienie się.

Od utopii do dystopii. Dorastanie w państwie dobrobytu
W kontekście obrazów tożsamości i dorastania w kinie inicjacyjnym Moodyssona wart
odnotowania jest fakt, że opisywane produkcje wpisują się w zjawisko charakterystyczne dla współczesnych twórców kultury z tej części Skandynawii29. Szwedzcy autorzy
konsekwentnie wchodzą w polemikę z rzeczywistym funkcjonowaniem państwa dobrobytu i wskazują, że szwedzkie społeczeństwo nie działa we właściwy sposób. Interesującym komentarzem na temat realizacji założeń polityki folkhemmet mogą być
produkcje sygnowane nazwiskiem Rubena Ӧstlunda. Jednak należy zauważyć, że to
autor Fucking Åmål z największą regularnością portretuje okres dorastania, nieustannie oscylując wokół dyskursu na temat roli państwa opiekuńczego w życiu młodych
Szwedów. Sven Hansell zwraca uwagę na fakt, że niezależnie od konwencji, w której
realizowany jest dany tytuł, głównymi bohaterami w filmach Moodyssona są dzieci
znajdujące się na progu dorosłości, próbujące sprzeciwić się patriarchalnemu porządkowi30. Egalitarna w założeniach polityka „równych szans” dla wszystkich, niezależnie
od pochodzenia, wyznania czy płci, jest fasadą, przeciwko której buntują się protagoniści (a właściwie protagonistki). Jak zauważa Anna Westerståhl Stenport w swojej
analizie debiutu Moodyssona, „mimo że pojawiający się w Fucking Åmål nastolatkowie
dorastają w państwie dobrobytu, trajektorie ich dorosłego życia zostały ustalone dawno temu”31. To stwierdzenie sugeruje, że szwedzki system w żaden sposób nie wspiera
28 Por. A. Westerståhl Stenport, op. cit., s. 10. Lukas Moodysson w wywiadach – mimo lewicowych
poglądów – wielokrotnie podkreślał przywiązanie do chrześcijańskich wartości.
29 Por. A. Nestingen, Scandinavian Crime Fiction and the Facts. Social Criticism, Epistemology and Globalization [w:] Globalization and the State in Contemporary Crime Fiction. A World of Crime, ed. A. Pepper, D. Schmid, London 2016, s. 170.
30 Por. S. Hansell, op. cit., s. 101.
31 A. Westerståhl Stenport, op. cit., s. 80 [tłum. filolog. moje – P. W.].
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wolności jednostki. Dlatego też bunt towarzyszący okresowi dorastania, rozpatrywany
w kontekście tworzenia wartości opozycyjnych w stosunku do niedziałającego systemu,
staje się w pełni usankcjonowany. Omawiany sprzeciw pojawia się jeszcze kilkukrotnie
w produkcjach Szweda, jak na przykład w We are the best!, gdzie niepotrafiące śpiewać
i grać koleżanki zakładają punkową grupę muzyczną. Założenie zespołu przez trzynastoletnie protagonistki jest poprzedzone sceną kłótni ze starszymi chłopcami, którzy ku
niezadowoleniu dziewcząt grają „za głośno”. Moodysson za pomocą swoich bohaterek
wyśmiewa bezrefleksyjne trzymanie się przepisów prawa. Muzycy zapominają zapisać
się na listę, na co zwracają uwagę nastolatki, co z kolei pozwala dziewczynom na zajęcie sali prób i realizację marzenia o niezależności. Deklarujący się w wywiadach jako
osoba o zdecydowanie lewicowych poglądach32 Moodysson stara się za pomocą kina
inicjacyjnego wzbudzić w widzu refleksję na temat tego, że Szwecja nie spełnia swojego
celu realizacji założeń polityki państwa opiekuńczego. Krytyka obecna także w filmach
innych twórców33 oscyluje wokół opisywanego w szwedzkim piśmiennictwie zjawiska,
jakim jest syndrom apatycznego dziecka34. Madeleine Cocozza i Sven Hort zwracają
uwagę na problem wykluczenia pojawiający się w pewnych grupach nastoletniej części
społeczeństwa. Lukas Moodysson w Lilji 4-ever najmocniej atakuje nieskuteczność organizacji zajmujących się niepełnoletnimi. Gdy tytułowej bohaterce udaje się w końcu
wyjechać z prowincji, trafia do miejsca, które wyobraża sobie jako raj na Ziemi. Tym
miejscem jest Szwecja. Jednak dziewczyna szybko zostaje pozbawiona złudzeń. Mężczyzna odbierający Lilję z lotniska zabiera dziewczynie podrobiony paszport i zamyka
ją od zewnątrz w mieszkaniu. Szesnastolatka zostaje zdana sama na siebie w obcym państwie, które okazało się być wobec niej wrogie. Co więcej, zostaje zmuszana do prostytucji i jest regularnie bita przez mężczyznę polskiego pochodzenia. Moodysson pokazuje
nie tylko brak opieki ze strony państwa nad zmuszanymi do prostytucji niepełnoletnimi35, ale także zwraca uwagę na szarą strefę, skupiającą osoby zajmujące się działalnością
przestępczą. Mieszkanie, w którym główna bohaterka zostaje uwięziona, znajduje się
w wielokondygnacyjnym bloku z wielkiej płyty, jednak pomimo potencjalnie dużej ilości sąsiadów, nikt nie słyszy rozpaczliwych wołań dziewczyny, błagającej o pomoc.
32 Por. M. Larsson, ‘Close Your Eyes and Tell Me What You See’. Sex and Politics in Lukas Moodysson’s Films
[w:] The New Extremism in Cinema. From France to Europe, ed. T. Horeck, T. Kendall, Edinburgh 2011,
ss. 142–143.
33 W podobny dyskurs wpisują się między innymi tak odmienne pozycje jak Pozwól mi wejść (Låt den
rätte komma in, 2008) Tomasa Alfredssona, Stado (Flocken, 2015) Beaty Gårdeler czy Gra (Play, 2009)
Rubena Ӧstlunda.
34 Por. G. Tamas, De apatiska. Om makt, myter och manipulation, Stockholm 2010. W analizowanych pracach opisywany syndrom jest łączony z dziećmi uchodźców. W kontekście tej informacji istotny jest
fakt, że Szwecja także w ubiegłym wieku wielokrotnie przyjmowała do siebie imigrantów z zagrożonych wojną terenów, co pokazuje przykład konfliktu bałkańskiego z początku lat 90. ubiegłego wieku.
35 Prostytucja w każdej postaci jest w Szwecji nielegalna.
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Kontynuując analizę polemiki z (nieskutecznymi) założeniami państwa dobrobytu, warto zwrócić uwagę na rozważania Erika Hedlinga. Szwedzki badacz w swoich
rozważaniach zauważa, że tytułowe miasteczko w Fucking Åmål reprezentuje „ekstremalnie brzydki krajobraz” charakterystyczny dla szwedzkiego budownictwa okresu industrializacji lat 60.36. Warto przypomnieć opisywane we wstępie szwedzkie produkcje o wyraźnie nostalgicznym spojrzeniu w kierunku adolescencji. Jednym ze stałych
elementów filmowych opowieści szwedzkich twórców o tożsamości nastoletniego bohatera było podkreślanie bezpośredniego sąsiedztwa dziewiczo pięknej przyrody. Poza
wspomnianymi we wcześniejszej części tekstu adaptacjami Astrid Lindgren, także produkcje o charakterze dalekim od kina familijnego ukazywały dorastanie na tle idyllicznej skandynawskiej prowincji, czego przykładem jest między innymi Ona tańczyła
jedno lato (Hon dansade en sommar, 1951) Arne Mattssona. Moodysson, skupiając się na
ukazaniu brzydoty i braku charakteru Åmål, konsekwentnie unika turystycznego potencjału położonej w malowniczym zakątku Szwecji miejscowości, która jest symbolem
zdominowanej przez zaściankowy sposób myślenia, nudnej prowincji bez perspektyw37.

Podsumowanie
Realizowane przez Moodyssona filmy opowiadające o dorastaniu wpisują się w bogate tradycje kina inicjacyjnego w Szwecji38. Nurt ten, w ujęciu opisywanego twórcy,
wpisuje się z kolei w przewijającą się w kinematografii tego kraju już od lat 70. krytykę szwedzkiej polityki jako nieskutecznej i nierealizującej swoich postanowień, które
przez niefunkcjonalność publicznych instytucji okazują się utopijne. Jednakże warto
podkreślić, że, mimo reputacji lewicowego radykała, Lukasa Moodyssona prezentuje
w filmach konserwatywny charakter – ze względu na sposób, w jaki przedstawia relacje międzyludzkie oraz sam seks39.
Ponadto mimo różnic w konstrukcji estetycznej, filmy szwedzkiego artysty przedstawiają skonsolidowany obraz dzieciństwa i odkrywania (często nieheteronormatywnej) tożsamości w państwie dobrobytu. Moodysson tworzy obraz Szwecji jako
miejsca zdominowanego przez prowincjonalny i konserwatywny sposób myślenia,
w którym dorastanie stanowi wyzwanie. Mnogość tematów dotyczących kina inicjacyjnego w ujęciu Lukasa Moodyssona sprawia, że niniejszy artykuł może być traktowany jak przyczynek do dalszych badań nad sposobem ukazania życia młodych
Szwedów na tle przemian społecznych i kulturowych.
36
37
38
39

E. Hedling, op. cit., ss. 190–191 [tłum. filolog. własne – P. W.].
Por. J. Björklund, op. cit., s. 50.
Por. A. Westerståhl Stenport, op. cit., s. 27.
M. Larsson, op. cit., s. 142.
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Filmografia
Fucking Åmål, reż. L. Moodysson, Dania/Szwecja 1998.
Lilja 4-ever, reż. L. Moodysson, Dania/Szwecja 2002.
Tylko razem [Tillsammans], reż. L. Moodysson, Dania/Szwecja/Włochy 2000.
We Are the Best! [Vi är bäst!], reż. L. Moodysson, Dania/Szwecja 2013.

Streszczenie
Celem artykułu jest analiza spojrzenia Lukasa Moodyssona na koncepcję państwa opiekuńczego (szw. folkhemmet), która powstała po drugiej wojnie światowej i zakłada funkcjonowanie szeroko zakrojonej opieki nad każdym obywatelem. Autor zwraca uwagę na
długą historię szwedzkich filmów opowiadających o wkraczaniu w dorosłość i podkreśla
różnice między klasycznymi obrazami wpisującymi się w dużej mierze w schematy kina
familijnego a filmami Moodysona, by następnie dokonać analizy w oparciu o trzy elementy determinujące dzieciństwo i wizje dorastania w filmach skandynawskiego twórcy:
rolę odkrywania granic cielesności przez młodych bohaterów, oddziaływanie rodziców
i wpływ państwa. Autor dowodzi, że Lukas Moodysson jest twórcą, którego obrazy wpisują się w krytyczny dyskurs poświęcony folkhemmet. Szwedzki reżyser, podobnie jak inni
twórcy z jego pokolenia, zabiera głos w kwestii nieskuteczności szwedzkiej polityki, co
sprawia, że kino inicjacyjne Moodyssona wymaga podjęcia próby odrębnej analizy.

Summary
Folkhemmet Embracing Childhood. The Identity of a Child in Lukas
Moodysson’s Films
In the presented article, the author describes Lukas Moodysson’s critics of an ineffectiveness of a welfare state concept (folkhemmet) that was initiated after the World War II and
assumed functionality of broader care of every citizen. In the introductory paragraphs,
Wajda takes a look at a long history of Swedish coming-of-age films. The author emphasizes the difference between classic motion pictures that represented schemes of a family
cinema and films of the described director. Wajda builds his analysis around three elements determining childhood and visions of adolescence in the works of the Scandinavian filmmaker, such as the role of discovering the boundaries of physicality, the influence
of parents and of the state. Wajda proves that Lukas Moodysson is the creator, whose
films represent a critical discourse about the welfare state. The Swedish director, like other
filmmakers from his generation, speaks about ineffectiveness of Swedish politics. According to that fact, his coming-of-age films are worth of a separate analysis.
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