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Adam Woźniak

Wstęp. Wiek Milczenia?
Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zadanie, które postawiliśmy przed autorami niniejszego numeru, nie należy do najłatwiejszych. Mówienie o tabu, milczeniu i tajemnicy wiąże się nieuchronnie z koniecznością dokonywania pewnych transgresji. Tylko przełamując społeczne zakazy,
można pisać o tabu; pisać o milczeniu to zarazem owo milczenie przerywać, pisać
o tajemnicy to uchylać jej rąbka. Zadanie to jest jednak o tyle wartościowe, że styk
trzech zaproponowanych pól badawczych stanowi jedną z istotniejszych soczewek,
przez które oglądać można minione stulecie. Nie dziwi więc, że zdecydowana większość tekstów wchodzących w skład numeru dotyczy XX wieku.
Milczeniu poświęcało wiele uwagi dwóch wybitnych filozofów XX wieku – Ludwig Wittgenstein i Martin Heidegger. Wittgenstein – oszczędny w słowach, autor
zaledwie kilku zwięzłych dzieł, o milczeniu myślał podobnie jak Heidegger, spod pióra którego wyszło ponad sto opasłych tomów1. Gdy autor Traktatu logiczno-filozoficznego formułował słynną tezę: „O czym nie można mówić, o tym trzeba milczeć” [7]2,
miał na myśli przede wszystkim etykę, estetykę i metafizykę. Milczeć należy więc
o tym, co przekracza świat – przez Wittgensteina rozumiany jako zbiór faktów
[1‒1.1.1]. Owe fakty to stany rzeczy [2]. Nie istnieją natomiast zdaniem autora Dociekań filozoficznych stany rzeczy takie, jak „nie należy zabijać”, „Bóg jest wszechmocny”, czy „piękno jest wieczne”. Nie znaczy to, że wspomnianymi kwestiami nie
1
2

Por. J. Bremer, Martin Heidegger i Ludwig Wittgenstein o milczeniu, „Forum Philosophicum” 2002, Iss. 7,
s. 133.
Odniesienia do Traktatu logiczno-filozoficznego podaję, zgodnie z przyjętą konwencją, lokalizując je bezpośrednio w tekście głównym – poprzez podanie numeru tezy w nawiasie kwadratowym. Wszystkie
cytaty pochodzą z: L. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, tłum. B. Wolniewicz, Warszawa 1997.
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powinniśmy się w ogóle zajmować3 – być może wręcz przeciwnie. Nie należy jednak mówić o kwestiach transświatowych tak, jakby stanowiły one fakt pośród faktów,
czy – mówiąc po Heideggerowsku – byt pośród bytów. Autor Bycia i czasu również
zresztą wiązał milczenie z etyką, bo za etyczny można uznać cały projekt fundamentalnej analizy jestestwa4, w którym milczenie odgrywa niebagatelną rolę. Możliwość
milczenia wynika zdaniem filozofa z faktu, że Dasein jest wyposażone w egzystencjał
mowy. Tylko ten, kto jest nim obdarzony, może milczeć5 – podobnie jak tylko ten,
kto egzystuje, może skonfrontować się ze śmiercią (co w specyficznie Heideggerowskim sensie wcale nie jest takim banałem). „Ktoś milczący podczas wspólnej rozmowy może w bardziej wyraźny sposób dawać do zrozumienia, to znaczy formować
zrozumienie, aniżeli ten, komu nie zbywa słów”6 – powiada Heidegger. Milczenie
może być sposobem komunikowania – odwrotem od „ciekawskiej gadaniny”, przywołującym ku własnemu byciu, a więc ku zewowi sumienia7, które – jak to określa
filozof – przemawia w modi milczenia. Podsumowując, Heideggerowskie milczenie
przeciwstawione jest gadaninie właściwej codziennemu zatroskaniu. Milczenie to
związane jest z artykulacją tego, co najistotniejsze, najogólniejsze, najdalej sięgające
w głąb kondycji Dasein. Wreszcie, choć umożliwione jest przez egzystencjał mowy, to
zarazem transcenduje język – nie jest jego częścią, lecz tym, co poza niego wykracza.
Tu właśnie spotyka się myśl dwóch wybitnych filozofów.
Milczenie było też obiektem badań jednej z najważniejszych polskich filozofek –
Izydory Dąmbskiej. Wyszczególniła ona między innymi sześć sposobów jego pojmowania: jako wyrazu i środka komunikacji, jako środka taktycznego działania, jako
symptomu charakterologicznego, jako pewnej kategorii moralnej, jako pewnej kategorii estetycznej, jako pewnej kategorii mistycznej8. Łatwo zauważyć, że wspomniane
wcześniej ujęcia Wittgensteina i Heideggera wpisują się w większość wskazanych
przez badaczkę kategorii.
Fenomen milczenia nie zawsze był jednak oceniany pozytywnie. Marek Hłasko pisał w Pijanym o dwunastej w południe: „milczeć nie wolno. Milczenie nie jest
złotem. Milczenie jest paskudnym kłamstwem. Milczenie jest najpaskudniejszym
z kłamstw”9. Coś, co zdaniem Heideggera umożliwia spotkanie z możliwościami bycia, w ustach autora Pięknych dwudziestoletnich staje się przewinieniem. Czy aby na
pewno mówimy jednak o tych samych fenomenach? Wydaje się, że nie. Heidegger
3
4
5
6
7
8
9

8

Por. B. Wolniewicz, Fakty i rzeczy. Wstęp do pierwszej filozofii Wittgensteina, Warszawa 1968, ss. 17‒22.
Por. R. Strzelecki, Odpowiedzieć Byciu. Odpowiedzieć Innemu, Kraków 2014.
Por. J. Bremer, op. cit., s. 133.
M. Heidegger, Bycie i czas, tłum. B. Baran, Warszawa 2010, s. 223.
Por. ibidem, s. 460.
Por. I. Dąmbska, Milczenie jako wyraz i wartość, „Roczniki Filozoficzne” 1963, t. 11, s. 73.
M. Hłasko, Pijany o dwunastej w południe [w:] idem, Pierwszy krok w chmurach, Warszawa 1994, s. 134.
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mówi raczej o milczeniu etycznym, komunikującym, a nawet mistycznym, podczas
gdy Hłasko ma na myśli taktyczne przemilczenie.
Nie tylko ludzie mogą milczeć. XX wiek to według wielu także czas milczenia
Boga. Hans Jonas, autor słynnego tekstu Idea Boga po Auschwitz10, łączy brak ingerencji Stwórcy w rzeczywistość Holokaustu z jego niemocą. „Jaki Bóg mógłby na coś
takiego pozwolić?11” –pyta i odpowiada za Gershomem Scholemem12, że musi to być
Bóg, który wycofał się – skazał na milczenie, by dać „przemówić” człowiekowi. Jest
to bardziej Ojciec, do którego nie może – mówiąc za Michałem Pawłem Markowskim – dodzwonić się Chrystus konający na krzyżu13 niż Bóg, powstrzymujący rękę
Abrahama na górze Moria.
Milczenie w XX wieku to nie tylko milczenie Boga, lecz także o Bogu – jak nazywa postawę Witolda Gombrowicza Łukasz Tischner14. Być może ma to związek
z pewnym kryzysem przeżywania drugiej z interesujących nas w tym numerze kategorii, a mianowicie tajemnicy. Mowa tu tyleż o Weberowskim odczarowaniu świata15,
ileż o sekularyzacji – na przykład w klasycznym ujęciu Charlesa Taylora16, a wreszcie o oddziaływaniu Nietzscheańskiej idei śmierci Boga. Zmierzch owej tajemnicy
pokazuje być może najtrafniej konstrukcja fabuły Kosmosu Witolda Gombrowicza17.
Natrętne poszukiwania wyjaśnień dla quasi-kryminalnej tajemnicy spełzają w utworze na niczym – rozwiązaniem jest absurdalny „Berg”, pod spodem świata jest pustka,
a – wracając jeszcze raz do Wittgensteina – „wielka zagadka nie istnieje” [6.5].
I dla tabu nadeszły w XX wieku ciężkie czasy. Zaczęło się być może od ponownego zwrotu ku zapomnianemu według Heideggera pytaniu o Bycie18. Potem przyszły
rewolucja seksualna, dekonstrukcja, kolejne fale feminizmu, postkolonializm i wiele
innych nurtów, które na swój sposób przełamywały tabu, podejrzliwie wskazywały
na – traktowany dotychczas jako przeźroczysty – grunt europejskiego myślenia o świcie. Z myślicielami, którzy zaliczani są do wspomnianych grup, można się zgadzać
lub nie – nie da za to bez świadomości ich dokonań w pełni rozumieć fundamentów,
z których wyrasta współczesność. Oddając w Państwa ręce niniejszy, numer mamy
nadzieję, że i on – choćby w niewielkim zakresie – przyczyni się do lepszego zrozumienia wspomnianych w tym szkicu zjawisk.
10 Por. H. Jonas, Idea Boga po Auschwitz. Żydowski głos [w:] idem, Idea Boga po Auschwitz, tłum. G. Sowinski, Kraków 2003.
11 Ibidem, s. 33.
12 Por. G. Scholem, Kabała i jej symbolika, tłum. R. Wojnakowski, Warszawa 2014, ss. 159‒160.
13 Por. M. P. Markowski, Jezus i telekomunikacja [w:] idem, Kiwka, Kraków–Budapeszt 2015, s. 13.
14 Por. Ł. Tischner, Gombrowicza milczenie o Bogu, Kraków 2013.
15 Por. M. Weber, Etyka protestancka a duch kapitalizmu, tłum. J. Miziński, Lublin 1994.
16 Por. Ch. Taylor, Oblicza religii dzisiaj, tłum. A. Lipszyc, Ł. Tischner, Kraków 2002.
17 Por. W. Gombrowicz, Kosmos, Kraków 2014.
18 Por. M. Heidegger, op. cit., s. 3.

9

Adam Woźniak

W tekście Nora Elfriede Jelinek w świetle pierwszej filozofii Ludwiga Wittgensteina
podejmuję próbę interpretacji strategii pisarskiej austriackiej noblistki w kontekście
wczesnej myśli autora Traktatu logiczno-filozoficznego. Szczególnie użyteczne okazuje
się ukute przez filozofa pojęcie formy logicznej. Jelinek, jak staram się dowieść, nie
próbuje opisać żadnej treści świata, lecz wskazywać na jego formę, w znaczeniu, które nadał temu pojęciu Wittgenstein. Argumentacja odnosi się przede wszystkim do
Wittgensteinowskiego podziału na to, co można powiedzieć i to, co można tylko pokazać. Okazuje się, że krytyka systemu wymaga raczej tego drugiego. Strategia pisarki
skazuje ją więc na milczenie – o znaczy nie pozwala przemówić własnym, autorskim
głosem, tworzyć własnych światów, ale jednocześnie oferuje narzędzia krytyki systemu. Tekst sytuuje się więc na styku dwóch pól tematycznych – tabu i milczenia.
Jelinek, wskazując na to, co tabuizuje patriarchalno-kapitalistyczny system, wprawdzie przemawia, ale niejako w Heideggerowskim modi milczenia, które rozbrzmiewa
wyraźniej niż donośny krzyk.
Krytyczny potencjał milczenia dostrzega też Natalia Brajner, autorka tekstu Milcząca siła teatru. W pierwszej, teoretycznej części, dokonuje ona opisu rozmaitych
strategii teatralnych, w ramach których milczenie staje się środkiem artystycznego
wyrazu; przygląda się zabiegom takim jak przemilczenie, aluzyjność, czy niedopowiedzenie, stwierdzając przy okazji za Anną Krajewską, że „w każdym dramacie,
w którym występuje więcej niż jedna osoba, milczenie ilościowo przeważa nad mową”19. Druga część to już studium konkretnego przypadku – analizie poddana została
rola milczenia w kreacji jednej z postaci (Meszulacha) stworzonej przez Krzysztofa
Warlikowskiego realizacji dramatu Dybuk Szymona An-skiego. W swoich badaniach
autorka odwołuje się między innymi do krytyki afektywnej. Milczenie – stwierdza
Brajner – ma silny potencjał afektywny, jest komunikatem wielokrotnie silniejszym
od tych głośno artykułowanych.
Tekst Oblicza milczenia. Postawa pisarska Jana Józefa Szczepańskiego i jego Dziennik w rzeczywistości zniewolenia Anny Spiechowicz wprowadza czytelnika w świat
etycznych dylematów pisarza, którego obszerny diariusz jest zapisem kluczowych doświadczeń XX wieku. Swoje dzieło pisarz zaczął bowiem w roku 1945, skończył natomiast dopiero niedługo przed śmiercią, a więc w pierwszych latach kolejnego stulecia.
Dziennik autorka nazywa „przestrzenią wolności”, która okazuje się remedium na
działania komunistycznej cenzury. Intymne zapiski są rewersem publicznego milczenia, na które skazany był Jan Józef Szczepański. Nie może więc dziwić, że Spiechowicz odnosi się przede wszystkim do pojęcia odpowiedzialności, które jest spoiwem
całego dziennika, a zarazem katalizatorem działań pisarza. Autorka, odwołując się
między innymi do badań Małgorzaty Czermińskiej, Pawła Rodaka czy Jerzego Ma19 A. Krajewska, Milczenie w dramacie [w:] Problemy teorii dramatu i teatru, red. J. Degler, Wrocław 1988, s. 93.

10

MASKA 41/2019

dejskiego, pokazuje, że dziennik to nie tylko miejsce zapisu doświadczenia, lecz także
przestrzeń jego kształtowania.
Bezpiecznej, antropocentrycznej perspektywy pozbawia czytelnika tekst Pauliny
Rydz Rozmowo konieczna i niemożliwa? Milczenie roślin – monolog poetycki Wisławy
Szymborskiej. Autorka przygląda się jednemu tylko, pochodzącemu z tomiku Chwila (2002) wierszowi polskiej noblistki, co pozwala jej na niezwykle wnikliwą analizę
utworu. Rydz odwołuje się przy tym do kanonicznych tekstów posthumanistycznych
i ekokrytycznych. Wiersz Szymborskiej jest więc interpretowany w odniesieniu do
teorii Moniki Bakke, Jacques’a Derridy, Ewy Domańskiej, Kate Soper czy wreszcie
Martina Heideggera. Analiza wiersza noblistki staje się dla autorki pretekstem do
„renegocjowania relacji z nie-ludzkim żywym istnieniem”. Świat pozaludzki domaga
się bowiem – jak stwierdza Rydz – innych niż znane nam ujęć, „stawia opór Logosowi, nie odpowiada na apele w ludzkim języku”, uderzając tym samym w jego
podstawową, performatywną funkcję. Spotkanie subtelnej liryki z silnym aparatem
krytycznym nie niszczy tu wydźwięku poezji, lecz przeciwnie – pozwala czytać ją
uważniej i pełniej.
Na styku tabu i milczenia sytuuje się z kolei tekst Magdaleny Krzyżanowskiej
Milczeć w rozmowie. O czym się nie mówi? Gabrieli Zapolskiej. Analiza powieści Zapolskiej ukierunkowana jest na zbadanie „wpływu milczenia na komunikację między
głównymi bohaterami”. Autorkę interesuje przede wszystkim milczenie „znaczące-intencjonalne”, nie dziwi więc, że Krzyżanowska odwołuje się wspomnianych już
ustaleń Izydory Dąmbskiej czy Jolanty Rokoszowej. „To, co niewypowiedziane” –
stwierdza autorka – „steruje tekstem rozmowy, wpływając na jej kształt, silne emocje wywołują u bohaterów zaniemówienie, milczenie stanowi również odpowiedź
na wzajemne pytania. Relacja głównych bohaterów, kreowana przez te mechanizmy,
rozpina się pomiędzy niezrealizowaną potrzebą mówienia prawdy a wymuszonym
zamilknięciem”. Oprócz bogatej literatury dotyczącej twórczości autorki Moralności
Pani Dulskiej, badaczce narzędzi dostarczyły także teksty Ryszarda Nycza czy Michela Foucaulta.
Z jednym z największych tabu mierzy się w swoim tekście Karolina Kaleta. Artykuł Tabu? Oswajanie śmierci we współczesnym polskim teatrze dla dzieci stanowi interesującą próbę analizy strategii przedstawienia motywów tanatycznych na deskach teatrów dla dzieci w okresie od drugiej połowy XX wieku aż do współczesności. Kaleta
ilustruje proces tytułowego oswajania śmierci – rozpoczyna jednak od adaptacji tekstów Jana Brzechwy, Kornela Makuszyńskiego czy Marii Kownackiej, które służą za
ilustrację praktyki omijania tematu śmierci. Następnie, posługując się rozbudowanym
warsztatem zarówno teatrologicznym, jak i literaturoznawczym, autorka analizuje
teksty, w których śmierć jest wprawdzie częścią akcji, ale pojawia się w retrospekcji
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czy za bezpieczną zasłoną personifikacji. Współczesny teatr dziecięcy, jak dowodzi
badaczka, stawia zarówno sobie jak i odbiorcom wyższe wymagania. Zdaniem autorki
dzisiejsi reżyserzy dużo śmielej konfrontują najmłodszych z kwestiami kluczowymi –
takimi jak sens życia, istnienie Boga czy właśnie śmierć.
Tabu poświęcony jest też artykuł Tabu edukacji kobiet z grupy Majów Tzotzil z rejonu Los Altos de Chiapas w Meksyku Natalii Tołsty. Przedmiot i obszar badań są tu
jednak zdecydowanie odległe od wszystkich pozostałych tekstów traktujących o tabu.
Tołsty analizuje sytuację zamężnych kobiet ze wspomnianego w tytule regionu – ślub
oznacza tu tradycyjnie konieczność rezygnacji z dalszego kształcenia, co spotyka się
z coraz wyraźniejszym oporem młodych mieszkanek. Dociekania autorki oparte są na
przeprowadzonych w 2016 roku badaniach terenowych. Niewątpliwym walorem tekstu jest skuteczne połączenie naukowego rygoru z etnologiczną wrażliwością. Pierwsza jego część poświęcona jest analizom statystyk dotyczących edukacji w całym
Meksyku, które stanowią użyteczne tło dla dalszych rozważań. Pogłębione wywiady
zostają w kolejnej części umieszczone w interesującym kontekście teoretycznym –
badaczka odwołuje się między innymi do myśli Zygmunta Freuda.
W inną – sentymentalną – podróż zabiera czytelników Klaudia Węgrzyn, autorka
tekstu (S)przeciw milczeniu. Tajemnice dorastania na Zielonym Wzgórzu. Zainteresowania autorki artykułu nie przykuła sama powieść Lucy Maud Montgomery, lecz
filmowe adaptacje stworzonego przez pisarkę cyklu. Powieść jest jednak nieustannym punktem odniesienia dla refleksji badaczki. Autorka przedstawia krótką historię
ekranizacji przygód Ani Shirley i szczególnie dużo miejsca poświęca najnowszemu,
wyprodukowanemu przez Netflix serialowi Anna, nie Ania. Węgrzyn przygląda się
biegunowo różnej recepcji serialu, który bywa nazywany „najlepszym rodzajem adaptacji”, lecz także oskarżany jest o promowanie homoseksualizmu czy nadmierną
ingerencję w powieściowy świat. Serial zostaje odczytany w kontekście krytyki femistycznej i queerowej, autorka sięga też po teksty takich klasyków XX wieku, takich
jak Freud czy Foucault. Wraca tu też, w zgoła odmiennej scenerii, problem kobiecej
edukacji, który poruszała w swoim artykule Natalia Tołsty.
Sytuacji kobiet poświęcony jest też tekst Lidii Karbowskej w Kobieta w islamie:
ciało do odkrycia/przejęcia. Autorka skupia się jednak przede wszystkim nie tyle na
ukazaniu roli kobiet w obrębie kultur, w których dominuje islam, ile na postrzeganiu
owej roli z perspektywy zachodniego kolonializmu. Karbowska wskazuje na patriarchalno-kolonialne podstawy rzekomej troski o los muzułmanek. Refleksji poddana zostaje w tekście między innymi kwestia noszenia przez nie chust zasłaniających twarz,
które to – często wbrew deklaracjom samych kobiet – bywają uznawane za symbol
opresji. Badaczka korzysta z wielu cennych źródeł, w tym z głośnej książki Islamofobia jako technologia władzy Moniki Bobako. Celem autorki jest „ukazanie »konfliktu
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cywilizacji« jako konstruowanego w ramach pozycji męskocentrycznych, w których to,
co kobiece, stanowi swoiste pole do przejęcia i zawłaszczenia w celu ukazaniu politycznej dominacji jednego, męskiego w swojej strukturze podmiotu nad drugim”.
Na styku trzech przewodnich tematów numeru sytuuje się artykuł Magdaleny
Brodackiej O bolesnej tajemnicy cudu i zbyt długim milczeniu w dziełach Josefa Škvoreckiego i Miloša Doležala. Powołując się na dwa niedawno wydane w Polsce dzieła:
Jakby nam już dzisiaj przyszło umrzeć Miloša Doležala oraz Cud. Kryminał polityczny
Josefa Škvoreckiego, autorka dokonuje analizy zjawisk społeczno-politycznych, które
miały miejsce w Czechosłowacji w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych. Przywołane zostają przede wszystkim cud w Číhošti oraz bezpośrednio z nim związane
morderstwo księdza Josefa Toufara. Brodacka wskazuje na społeczną siłę cudu i tajemnicy – siłę, która może być istotnym budulcem zbiorowej tożsamości. Owa siła
przeciwstawiona zostaje komunizmowi, który, jak powiada autorka, „wykluczył z życia wszelkie epifanie”. Chłodne ustalenia faktograficzne mieszają się tu w interesujący
sposób z refleksjami natury egzystencjalno-filozoficznej. Całość umieszczona zostaje
w kontekście współczesnych, najczęściej nietłumaczonych dotychczas na język polski,
czeskich tekstówteoretycznych i historyczno literackich..
W stronę tradycji judaistycznej kieruje czytelnika tekst Wojciecha Kosiora Wymowne milczenie rabinów i tajemnice Azazela w Talmudzie babilońskim. Autor przygląda się w nim niezwykle interesującemu fragmentowi jednego z tekstów wchodzących
w zakres wczesnej literatury rabinicznej. Mowa o fragmencie 67b księgi Joma, w którym pojawia się wyjaśnienie słowa azazel, sugerujące zdaniem autora, że twórcy traktatu znali tradycję Azazela-upadłego anioła, lecz skrzętnie tę wiedzę ukrywali. Milczenie splata się tu z tajemnicą, której bogaty warsztat badacza pozwala przyjrzeć się
z mieszaniną dystansu i fascynacji. W pierwszej części tekstu analizie poddany zostaje
wspomniany już fragment 67b, następnie autor wyjaśnia kolejne znaczenia słowa azazel, „które może być rozumiane jako nazwa miejsca, imię jakiejś istoty, imię konkretnego upadłego anioła, słowo klucz oraz termin techniczny oznaczający rodzaj ofiary”.
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Streszczenie
Artykuł stanowi próbę wskazania szczególnej roli milczenia w obrębie dwudziestowiecznej myśli filozoficznej i teologicznej. Przyjęcie wspomnianego pojęcia za punkt
wyjścia pozwala spojrzeć na miniony wiek z nieco innej perspektywy. Wskazane
zostają rozmaite funkcje milczenia – od krytycznej, przez mistyczną, po strategiczną – w tym celu przywołane zostają między innymi teksty Izydory Dąmbskiej, Hansa
Jonasa czy Gershoma Scholema. Zestawione zostają też, zaskakująco podobne, koncepcje milczenia Martina Heideggera i Ludwiga Wittgensteina.
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Summary
Introduction. The Age of Silence?
The article is an attempt to show the special role of silence within the twentieth-century philosophical and theological thought. The acceptance of silence as a starting
point allows us to look at the past century from a slightly different perspective. Author indicates the various functions of silence – from critical, through mystical, and
strategic – and for this purpose he uses texts by, among others, Izydora Dąmbska,
Hans Jonas and Gershom Scholem. Author also juxtaposes two conceptions of silence – one by Martin Heidegger, and one by Ludwig Wittgenstein – which turn out
to be surprisingly similar.

Wojciech Kosior

Wymowne milczenie rabinów i tajemnice
Azazela w Talmudzie babilońskim
Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego

Punktem wyjścia niniejszego artykułu jest lektura ustępu 67b Talmudu babilońskiego
w traktacie Joma. Jest to unikatowy w skali wczesnej literatury rabinicznej fragment
zawierający wytłumaczenie znaczenia słowa azazel jako nazwy zbocza w górach Pustyni Judzkiej, na którym finalizowano rytuał wygnania kozła podczas święta Dnia
Przebłagania. Fragment zawiera sugestię, że jego autorzy znali tradycję Azazela-upadłego anioła przekazaną w późnostarożytnych apokryfach i pseudoepigrafach, ale nie
ujawniali tej wiedzy wprost. Podstawowym celem artykułu jest analiza ustępu traktatu
Joma 67b z perspektywy literackiego kontekstu Talmudu: Biblii hebrajskiej, apokryfów i pseudoepigrafów oraz wczesnej literatury rabinicznej. Artykuł podzielony jest na
sześć części: pierwsza przedstawia analizę treści rzeczonego fragmentu traktatu Joma,
podczas gdy pozostałe podejmują kolejno perspektywy interpretacji słowa azazel, które może być rozumiane jako nazwa miejsca, imię jakiejś istoty, imię konkretnego upadłego anioła, słowo klucz oraz termin techniczny oznaczający rodzaj ofiary.
Babiloński traktat talmudyczny Joma to rozbudowany tekst prezentujący niuanse
święta Dnia Przebłagania ( Jom Kippur), następującego zaraz po obchodach Nowego
Roku (Rosz ha-szana). Jego motywem przewodnim jest odkupienie za grzechy, a służy temu między innymi rytuał dwóch kozłów, podczas którego jedno ze zwierząt zostaje zabite jako ofiara przebłagalna, a drugie „przejmuje” od społeczności wszystkie
jej grzechy nagromadzone w ciągu roku i zostaje wygnane na pustynię. Ten ostatni
kozioł jest przez tekst dwuznacznie określony jako ha-sair la-azazel, co najczęściej
tłumaczy się jako ‘kozioł dla Azazela’. Współczesnemu czytelnikowi Talmudu, nawet rudymentarnie zaznajomionemu z judeochrześcijańskimi tradycjami angelologicznymi oraz z magią okcydentalną, słowo „Azazel” będzie się najprawdopodobniej
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kojarzyć z imieniem jednego z upadłych aniołów lub piekielnych książąt. Z tej perspektywy przedstawiony w Talmudzie rytuał sprawia wrażenie pozostałości jakiegoś
zamierzchłego politeistycznego kultu.
Tymczasem hebrajska fraza ha-sair la-azazel jest wieloznaczna. Po pierwsze zapis
oryginalny, pozbawiony chociażby rozróżnienia na majuskułę i minuskułę, nie dysponuje sztywnymi wskaźnikami nazw własnych, co oznacza, że dla rabinów słowo
to mogło być rzeczownikiem pospolitym. Po drugie nawet jeśli zdecydujemy się na
jego interpretację jako imienia, to konstrukcja dopełniaczowa la-azazel nie przesądza
o naturze desygnatu dopełnienia, jak na przykład w języku polskim. Oznacza to, że
można ją tłumaczyć zarówno jako „do Azazela”, to jest osoby, jak i „do Azazel”, czyli
do miejsca. Ów kłopotliwy kozioł wzmiankowany jest w kilku miejscach traktatu,
a konkretnie na stronach 37a i 62a‒b1. Wszystkie te odniesienia są jednak lakoniczne i dopiero na stronie 67b znajdujemy typową dla Gemary babilońskiej refleksję
rabinów nad głębszym sensem i pochodzeniem rytuału. W tym przypadku zaduma
dotyczy znaczeń słowa azazel:
Nasi rabini nauczali: [słowo] azazel oznacza, że jest surowe (hebr. az) i niedostępne. [By uniknąć
przypuszczenia, że chodzi tutaj o] miejsce zamieszkałe, Biblia mówi „na pustynię” (Kpł 16,10).
A skąd wiadomo, że chodzi tutaj o zbocze? Stąd, że Biblia mówi o [ziemi] odciętej (Kpł 16,22).
[W barajcie nauczano]: [słowo] azazel oznacza niedostępne [miejsce], które jest w górach. (…)
Szkoła rabbiego Iszmaela naucza: [słowo] azazel oznacza, że jest to przebłaganie za czyny Uzy
i Azaela2.

Powyższy tekst stanowi znakomity przykład gemarycznej dysputy rabinów prezentujących różne stanowiska, również te przypisane jeszcze palestyńskim tannaitom.
Wszystkie interpretacje bazują na grze językowej i rozpoznają w słowie azazel nazwę
jakiegoś „niedostępnego” (z hebrajskiego az, oznaczającego dosłownie ‘silny, niebezpieczny’), stromego zbocza w górach na pustyni. Interpretacja ta jest o tyle kusząca, że w elegancki sposób zdaje się tłumaczyć tajemnicę dziwnego rytuału: ha-sair
la-azazel to po prostu ‘kozioł, [który ma zostać odesłany] do Azazel’.
Kłopotliwy w tym kontekście jest jednak trzeci element ustępu przypisany rabbiemu Iszmaelowi, znanemu w tradycji rabinicznej jako baal ha-barajta, czyli znawca pozakanonicznych tradycji z okresu misznaickiego. Z formalnego punktu widzenia interpretacja ta stanowi przykład etymologii ludowej będącej w istocie grą
słów umożliwiającą przytoczenie jakiejś innej tradycji i powiązanie jej z toponimem.
1
2
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Słowo wzmiankowane jest również raz poza traktatem Joma w traktacie Hullin (11b).
Joma 67b. Wszystkie cytaty z Biblii hebrajskiej, zwojów znad Morza Martwego oraz wczesnej literatury rabinicznej przytoczono we własnym przekładzie oraz własnym podziale na akapity. Nawiasy
kwadratowe wykorzystano do oddania słów nieobecnych w oryginale, a nawiasy okrągłe do wskazania
siglów biblijnych oraz uwag translatorskich.
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Iszmael wpisuje się więc w nurt interpretacji znaczenia słowa azazel jako miejsca, ale
przywołuje dwa inne tajemnicze wyrazy, które, zważywszy na zakres znaczeniowy
terminu maase (‘dzieje, czyny’), należy odczytać jako imiona. Jakkolwiek Talmud nie
wzmiankuje ich już nigdzie indziej, to o tym, że są to imiona dwóch upadłych aniołów, wiadomo z późniejszych źródeł żydowskich3. W rezultacie tekst traktatu Joma
67b przerywa rabiniczne milczenie w kwestii problematycznego słowa, ale równocześnie prowadzi do kolejnych pytań. Kim lub czym jest więc azazel?

Azazel to miejsce
By udzielić odpowiedzi, należy spojrzeć na to słowo w szerszej perspektywie,
uwzględniając zarys jego historii semantycznej. Jego przedtalmudyczne wystąpienia
można podzielić na kilka grup, a najstarsze przypadki użycia obecne są w Księdze
Kapłańskiej. W tekście masoreckim Księgi słowo azazel pojawia się tylko cztery razy
i wszystkie jego wystąpienia ograniczone są do rozdziału 16. dotyczącego Jom Kippur i rytuału dwóch kozłów. Według tekstu biblijnego, społeczność jest zobowiązana
dostarczyć arcykapłanowi dwa kozły na ofiarę przebłagalną (werset 5). Zostają one
przyprowadzone przed wejście do Namiotu Spotkania, gdzie następuje losowanie: jeden los dla Jahwe i jeden dla Azazela (la-azazel, wersety 8‒9). Następnie jeden z kozłów zostaje zabity jako ofiara przebłagalna na ołtarzu Jahwe, a jego krwią kropi się
Arkę Przymierza w celu odkupienia za przewiny Izraelitów4 (wersety 9, 15‒16, 18‒19).
Drugiego z kozłów spotyka inny los: kapłan kładzie mu na głowie dłonie, wyznaje
nad nim wszystkie przewiny Izraela, a następnie zleca specjalnie przygotowanemu
do tego człowiekowi wygnanie kozła na pustynię (wersety 20‒21). Rytuał ma na celu
przejęcie przez kozła wszystkich win od Izraelitów i w rezultacie oczyszczenie ich
z grzechów (werset 22).
Funkcje tych rytuałów wydają się jasne: pierwszy z nich pasuje do schematu ofiar
przebłagalnych przedstawionych również w innych miejscach Księgi Kapłańskiej,
zwłaszcza w rozdziałach 4‒7. W drugim rytuale natomiast kozioł służy jako nośnik
pozwalający na „odprowadzenie” grzechów na zewnątrz i pod tym względem ryt również wpisuje się w pewne schematy obecne zarówno w Biblii, jak i w literaturze starożytnego Bliskiego Wschodu. Tekst jednak milczy w kwestii znaczenia słowa azazel
i trudno ocenić, czy dzieje się tak ze względu na to, że autorzy i redaktorzy Księgi
Kapłańskiej uważali, że jest ono powszechnie znane i nie wymaga wyjaśnień, czy też
3
4

Por. Zohar I 19b, 37a; Targum Pseudo-Jonatana do Rdz 6,4.
Jakkolwiek tekst biblijny mówi o „Izraelitach”, to – zważywszy na antyczne pochodzenie rytuału – wydaje się, że bardziej adekwatnym określeniem tej społeczności byłoby „Hebrajczycy”.
Por. O. Goldberg, Rzeczywistość Hebrajczyków, tłum. T. Sikora, Kraków 2012, zwłaszcza ss. 64‒80.
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dlatego, że nie chcieli tego znaczenia ujawnić. Jego rekonstrukcja semantyczna musi
więc odbyć się okrężną drogą.
Przede wszystkim trzeba przyjrzeć się konstrukcjom frazeologicznym, w których
to słowo się pojawia. W tekście mowa jest o „jednym losie dla Azazela” (goral echad
la-azazel) obok „jednego losu dla Jahwe” (goral echad le-Jahwe) w wersetach 8 i 10,
o wysłaniu kozła „do Azazela na pustynię” (liszloach oto la-azazel midbara) w wersecie
10 i o człowieku wysyłającym kozła do Azazela (ha-meszaleach et ha-sair la-azazel)
w wersecie 26. Analogicznie jak w przypadku złożeń obecnych w Talmudzie babilońskim, tak i tutaj nie sposób określić natury desygnatu hebrajskiego słowa azazel, więc
może ono oznaczać zarówno osobę, jak i miejsce5. Na rzecz tej drugiej interpretacji
przemawia to, że tekst Księgi Kapłańskiej w rozdziale 16 posługuje się również takimi określeniami wypędzanego kozła, które pomijają słowo azazel i mówią po prostu o „wygnaniu” kozła „na pustynię”, na przykład we frazie we-szilach be-jad isz iti
ha-midbara (‘odesłany przez wyznaczonego człowieka na pustynię’) w wersecie 21.
Paralelizm tych dwóch sformułowań pozwala przypuszczać, że słowo azazel stanowi
nazwę własną pustyni jako całości lub jakiegoś konkretnego jej miejsca. Tą drogą interpretacji poszli autorzy zacytowanego na początku artykułu ustępu z traktatu Joma,
podobnie zresztą jak wielu potalmudycznych rabinów.

Azazel to istota
W tekście Księgi Kapłańskiej jednakowoż obecny jest przede wszystkim paralelizm
fraz „dla Jahwe” i „dla Azazela”, który sugeruje, że Azazel jest podobnie jak Jahwe
jakąś istotą nadprzyrodzoną. Interpretacja wynikająca z tego paralelizmu znajduje dodatkowe uzasadnienie w etymologii słowa azazel. Istnieje kilka hipotez co do
jego źródłosłowu, a wspólne im jest dostrzeżenie wewnętrznej złożoności oryginalnego hebrajskiego terminu, który w tradycji masoreckiej został przekazany jako לזאזע.
Z uwagi na jego wokalizację oraz po uwzględnieniu jego alternatywnych wariantów
ortograficznych w późniejszej literaturze, zwłaszcza z Qumran, niektórzy badacze skłaniają się ku przypuszczeniu, że stanowi on zniekształcenie zapisu לאזזע6. W tym przypadku byłoby to słowo złożone z dwóch elementów:  זזעi לא, czyli czasownika ‘rozgnie5

6
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Nawiasem mówiąc, nie jest to problem specyficzny dla wyrazu azazel. Innym przykładem jest słowo
szeol, które może oznaczać zarówno miejsce (zaświaty), jak i istotę („pożeraczkę”). Por. W. Kosior,
Topomorficzna i antropomorficzna metaforyka Szeolu w Biblii hebrajskiej [w:] Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich, red. K. Pilarczyk, Kraków 2010, ss. 27‒45.
Osobną kwestią jest pytanie, co doprowadziło do tej zmiany. W grę wchodzi oczywiście błąd skutkujący metatezą liter zajn i alef, ale dużą popularnością cieszy się opinia Edwarda Lipińskiego, który
twierdzi, że był to przemyślany zabieg biblijnych skrybów mający na celu „ukrycie” osobowej natury
Azazela lub też zniekształcenie i „uszkodzenie” jego imienia. Por. E. Lipiński, Utajone tikkune soferim
i domniemane atbasz, „Studia Judaica” 2010, nr 1, ss. 6‒9.
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wał się’ lub ‘był silny’ (azaz) oraz cząstki teoforycznej (el). Całe imię stanowiłoby więc
krótką frazę „bóg7 się rozgniewał” lub „bóg był silny” i jako takie doskonale nadawałoby
się na imię jakiejś istoty nadprzyrodzonej, której składa się ofiarę przebłagalną8.
Osobnym zagadnieniem jest natomiast konkretna tożsamość Azazela i w tej
kwestii zdania badaczy są podzielone9. Niektórzy dostrzegają w nim jakieś pustynne
bóstwo czy demona, a cały rytuał odesłania kozła traktują jako pozostałość z okresu nomadycznego Hebrajczyków. I tak na przykład Hayim Tawil proponuje, by biblijnego Azazela traktować jako odpowiednik kananejskiego Mota, pustynnego boga
śmierci10. Z kolei Saul Olyan zwrócił uwagę na element losowania kozłów obecny
w rytuale Jom Kippur. Opierając się na znaczeniu hebrajskiego słowa goral (‘los’), które dosyć szybko zyskało wymiar abstrakcyjny, Olyan stwierdził, że w Azazelu można
rozpoznać kosmicznego rywala Jahwe11. Z perspektywy tych interpretacji rytuał kozła
dla Azazela byłby nie tyle odesłaniem grzechów, co raczej formą przebłagania i zapewnienia sobie bezpieczeństwa podczas życia na pustyni12.

Azazel to upadły anioł
Jeśli założyć, że tradycja masorecka wokalizacji słowa azazel wiernie oddaje starożytną wymowę, to staje się zrozumiałe, że dla wczesnych egzegetów brzmiało ono nie
tylko jak imię teoforyczne, ale wręcz jak imię anielskie, podobne do imion takich jak
Gabriel (gabri el ‘bóg jest moją siłą’) czy Michał (mi ka-el? ‘kto jest jak bóg?’). W istocie taka też była tendencja w przedtalmudycznej literaturze pozabiblijnej, która podjęła temat Azazela. Szczególnie istotne dla tego zagadnienia są trzy grupy tekstów.
Do pierwszej należy Apokalipsa Abrahama, apokryf pochodzący najprawdopodobniej ze środowiska judejskiego pierwszych dwóch wieków naszej ery, ale przetrwały
7

Hebrajski termin el można zinterpretować jako imię własne jednego z bogów kananejskich, czyli „El”,
bliżej nieokreśloną „moc”, „siłę” albo ogólną kategorię „boga”, w tym któregoś z bogów czczonych
przez starożytnych Hebrajczyków, m.in. Jahwe. W niniejszym artykule zdecydowano się na tę ostatnią, najbardziej inkluzywną opcję.
8 B. Janowski, Azazel [w:] Dictionary of Deities and Demons in the Bible, 2nd ed., eds. K. van der Toorn,
B. Becking, P. W. van der Hoorst, Leiden–Boston 1999, s. 128.
9 Przeglądu interpretacji słowa azazel dokonują m.in.: J. Milgrom, Leviticus 1–16: A New Translation
with Introduction and Commentary, New York 1991, ss. 1020‒1023; A. Pinker, A Goat to Go to Azazel,
„The Journal of Hebrew Scriptures” 2007, Vol. 7, art. 8.
10 H. Tawil, Azazel the Prince of the Steepe: A Comparative Study, „Zeitschrift für die alttestamentliche
Wissenschaft” 1980, Nr. 92, ss. 42‒59.
11 S. Olyan, A Thousand Thousands Served Him. Exegesis and the Naming of Angels in Ancient Judaism,
Tübingen 1993, ss. 29‒30.
12 Taki rytuał dobrze zresztą wpisuje się w analogiczne zjawiska religijne znane ze starożytnego Bliskiego Wschodu, por. J. N. Brenner, Scapegoat [w:] Gale Encyclopedia of Religion, 2nd ed., ed. L. Jones,
Detroit et al. 2005, ss. 8143‒8146.
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jedynie w średniowiecznych manuskryptach zawierających jego staro-cerkiewno-słowiańskie tłumaczenie, uzupełnione o późniejsze dopiski wywodzące się z tradycji
prawosławnej. Tekst składa się z dwóch części. Pierwsza, a zarazem krótsza z nich
stanowi ponowne opowiedzenie dziejów biblijnego Abrahama: „poganina”, który słyszy głos Jahwe, rozpoznaje w nim jedynego prawdziwego boga i rozpoczyna swoją
ikonoklastyczną misję. Druga, znacznie bardziej rozbudowana część zawiera objawienie Abrahama, który zostaje zabrany do nieba i poznaje boskie sekrety. W wizji
i w późniejszej podróży towarzyszą mu dwaj aniołowie: wysłany przez boga dobry
Jahoel oraz zły Azazel. Postać Azazela zostaje szczegółowo opisana w dwóch fragmentach. Pierwszy z nich znajduje się w rozdziale 13:
3 Nadleciał nieczysty ptak na ciała zwierząt. Odpędziłem go. 4 Przemówił do mnie ptak nieczysty i powiedział: Co tu po tobie, Abrahamie, na świętych wyżynach. Tu nie ma pożywienia ni
picia, nie ma tu ludzkiego pokarmu. Oni cię tu wszyscy ogniem pożrą i spalą cię. 5 I stało się, gdy
zobaczyłem mówiącego ptaka, rzekłem do anioła: Co to jest, panie mój? 6 Rzecze: To jest Niegodziwość! To jest Azazel! Rzecze mu: (Niech Bóg) cię skarci, Azazelu! 7 Albowiem chwała Abrahama jest w niebie, a twoja chwała jest na ziemi. 8 Ponieważ tutaj wybrałeś i polubiłeś siedlisko
twojego zepsucia, dlatego Przedwieczny i Mocny Władca dał ci mieszkanie na ziemi. 9 Z twego
powodu wszelki zły duch jest kłamcą i z twego powodu gniew i nieszczęścia na niecne pokolenia
ludzi. 10 Ponieważ zaś Przedwieczny Mocny Bóg nie pozwala, aby ciała sprawiedliwych były
w twojej ręce, lecz żeby dzięki nim umacniało się życie sprawiedliwych, 11 dlatego posłuchaj,
doradco! Bądź zawstydzony przeze mnie! 12 Albowiem nie wszystkich sprawiedliwych możesz
skusić. 13 Odstąp od tego męża. 14 Nie możesz go zwieść, albowiem jest on twoim wrogiem oraz
tych, którzy chodzą twoimi śladami i lubią to, co ty chcesz. Szaty, które kiedyś należały w niebie
do ciebie, przeznaczone są dla niego a grzech, który był na nim, przejdzie na ciebie13.

Tekst opisuje Azazela jako ptaka, jednak jego antropomorficzny status nie ulega wątpliwości, a fakt, iż pojawia się w paralelizmie z Jahoelem pozwala dostrzec w nim
anioła. Co więcej, tekst zawiera zawoalowane aluzje do treści Księgi Kapłańskiej,
mówi bowiem o transferze grzechów z Abrahama na Azazela, który opisany jest jako
„nieczysty”, oraz o ziemskiej siedzibie tego drugiego14. Źródeł upadku Azazela należy
natomiast dopatrywać się znacznie później, bo w rozdziale 23, gdzie pod teriomorficzną, wężowo-ptasią postacią zwodzi on pierwszych ludzi15.
13 ApAbr 13. Przekład podano za: Apokalipsa Abrahama, tłum. R. Rubinkiewicz [w:] Apokryfy Starego
Testamentu, red. R. Rubinkiewicz, Warszawa 1999, ss. 445‒456.
14 Powiązanie Azazela z ziemią wydaje się grą znaczeń obecną w hebrajszczyźnie biblijnej, w której słowo erec może oznaczać zarówno ziemię, jak i zaświaty. Ta idea jest szczególnie ważna w perspektywie
podobieństw z tradycyjnymi przekazami o miejscu kaźni Azazela w 1 Księdze Henocha (1 Hen 10).
Więcej w dalszej części tego artykułu.
15 „6 (…) a za drzewem stał ktoś jakby podobny do węża. Ręce i nogi podobne miał do człowieka. Miał
sześć skrzydeł na plecach po prawej i sześć po lewej swej stronie. 7 Trzymając owoc drzewa dawał tym,
którzy byli spleceni ze sobą do jedzenia. 8 Rzekłem: Przedwieczny Mocny! Kto są ci, którzy spletli się ze
sobą, i kto jest ten, który jest między nimi, i co to za owoc, który jedzą? 9 Rzecze: To jest światło, słońce,
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Z uwagi na złożoność przekazanych w Apokalipsie Abrahama treści, można podejrzewać, że jest to dosyć późne dzieło. Tymczasem najstarszą jest grupa wystąpień
Azazela w zwojach znad Morza Martwego. Materialna baza tego korpusu datowana
jest na okres między III wiekiem przed naszą erą a I wiekiem naszej ery, a wśród
zwojów można odnaleźć warianty Biblii hebrajskiej, pisma wspólnoty esseńczyków
oraz apokryfy i pseudoepigrafy. W dotychczas opublikowanych księgach niekanonicznych z Qumran znajduje się kilka urywków tekstu zawierających słowo azazel.
Przede wszystkim są to Okresy świata (4Q180 1:7‒9), które umieszczają Azazela pośród aniołów (z hebrajskiego malachim) płodzących gigantów (gibborim) oraz urywki
Aramejskiej Księgi Gigantów (4Q203 7i:5‒7), w których Azazela wzmiankuje się pośród
czuwających (z aramejskiego irin) oraz gigantów (gibborin) i upadłych (nefilin)16. Stan
bazy materialnej wskazanych powyżej ustępów uniemożliwia pełną rekonstrukcję
tradycji z tego okresu odnoszącej się do Azazela, natomiast pozwala stwierdzić, że
jest on traktowany jako jeden z upadłych aniołów, tym bardziej że w każdym z tych
przypadków słowo azazel zostaje zapisane w sposób teoforyczny, czyli לאזזע.
Najwięcej informacji o Azazelu jako o zbuntowanym aniele można znaleźć w trzeciej z wymienionych tu grup tekstów, obejmującej 1 Księgę Henocha. Wpisuje się ona
w literaturę henochiczną skupioną na postaci biblijnego patriarchy Henocha. Według
niej Henocha zabrały z ziemi do nieba anioły17, które wyjawiły mu liczne tajemnice,
między innymi dotyczące początków świata, porządku kosmicznego oraz roli istot
nadprzyrodzonych w jego utrzymaniu. 1 Księga Henocha znana jest przede wszystkim z tego, że zawiera najbardziej rozbudowany starożytny wariant mitu o upadku
aniołów, za swoją podstawę mający biblijny fragment z Księgi Rodzaju (Rdz 6,1‒7).
Mit ten zawiera się w 1 Księdze Henocha (1 Hen 6‒16) w ramach tak zwanej Księgi
Czuwających (rozdziały 1‒36) i opowiada historię grupy aniołów, które decydują się
zstąpić z nieba i poślubić ludzkie kobiety. Działania aniołów prowadzą do licznych
anomalii: ludzie uczą się od nich zakazanych sztuk, a z anielsko-ludzkich małżeństw
rodzą się krwiożercze giganty i demony. Na ziemi dochodzi do chaosu, a ludzie
to jest Adam. A to jest pragnienie ich na ziemi – to jest Ewa. 10 A ten, który jest między nimi, to jest
niegodziwość ich postępowania, zatracenie, sam Azazel” ApAbr 23. Opis bardzo przypomina tradycje
o upadku szatana przekazane w Cyklu Adama i Ewy obejmującym m.in. Apokalipsę Mojżesza i Żywot
Adama i Ewy. Por. też R. Helm, Azazel in Early Jewish Tradition, „Andrews University Seminary Studies” 1994, Vol. 32, ss. 217‒226; A. Kulik, How the Devil Got His Hooves and Horns. The Origin of the Motif
and the Implied Demonology of 3 Baruch, „Numen” 2013, Vol. 60, ss. 195–229. Szersze ujęcie zagadnienia –
por. A. Orlov, The Atoning Dyad. The Two Goats of Yom Kippur in the Apocalypse of Abraham, Leiden 2016.
16 W kwestii potencjału znaczeniowego tych terminów – por. W. Kosior, Upadli (czy) giganci? Kilka
uwag o nefilim i gigantes w Biblii hebrajskiej i Septuagincie, „Przekładaniec” 2014, nr 29, ss. 41‒64.
17 Stanowi to interpretację biblijnego ustępu Księgi Rodzaju (5,24), według którego Henoch zostaje
zabrany przez elohim. Słowo elohim, formalnie będące rzeczownikiem rodzaju męskiego w liczbie
mnogiej (‘bogowie’), jest tutaj zinterpretowane jako ‘[istoty] boskie’, czyli właśnie aniołowie.
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domagają się boskiej interwencji. Bóg z kolei zsyła archaniołów, którzy niszczą gigantów i obezwładniają swoich zbuntowanych pobratymców.
Azazel-upadły anioł pojawia się w trzech ustępach 1 Księgi Henocha. W pierwszym z nich (1 Hen 8,1‒2) Azazel uczy ludzi kowalstwa18, w drugim (1 Hen 9,6) przedstawia się go jako odpowiedzialnego za zdeprawowanie ludzkości19, a trzeci (1 Hen
10,4‒8) zawiera opis kary wymierzonej Azazelowi20. Kluczowym jest ostatni z przywołanych ustępów 1 Księgi Henocha, w którym Azazel zostaje uwięziony na pustyni
w Dudael, gdzie ma oczekiwać na sąd ostateczny. Opowieść tę można potraktować
jako mit fundacyjny, tłumaczący biblijny rytuał wygnania kozła w Jom Kippur: kozioł
dla Azazela byłby więc kozłem odnoszącym grzechy społeczności do rezydującego na
pustyni upadłego anioła oczekującego na sąd za winy swoje i Izraelitów.
Istotne jest również to, że mamy do czynienia z pewnym zróżnicowaniem manuskryptowym powyżej przywołanych sekcji 1 Księgi Henocha, które w miejsce imienia
„Azazel” niekiedy posługują się formami „Azael” lub „Asael”. Według niektórych badaczy właśnie te wersje mają pierwszeństwo z uwagi na grę słów obecną w hipotetycznym pierwowzorze hebrajskim wykorzystującym rdzeń asa (czyli „zrobił”, „wytworzył”), co pasowałoby do anioła uczącego ludzi obróbki metali. W tym ujęciu forma
„Azazel” byłaby wtórnym zniekształceniem imienia w celu zharmonizowania treści
wszystkich rozdziałów21. Ten problem jest jednak znaczący z punktu widzenia tekstu
w traktacie Joma (67b) wzmiankującego „czyny Uzy i Azaela”. Co ciekawe, w przypadku Talmudu mamy do czynienia z analogicznymi rozbieżnościami w zapisie. O ile
drukowane edycje wileńska i wenecka zawierają „Uzę i Azaela” z minimalnymi wariantami ortograficznymi, o tyle większe zróżnicowanie jest obecne w manuskryptach:
część z nich (Munnich 6, British Library 400 i JTS Rab. 1623 EMC 271) posługuje się
18 „1 Azazel nauczył ludzi wyrabiać miecze, sztylety, tarcze i napierśniki. Pokazał im metale i sposób ich
obróbki: bransolety i ozdoby, sztukę malowania oczu i upiększania powiek, bardzo cenne i wyszukane
kamienie i wszelki [rodzaj] kolorowych barwników. I świat uległ zmianie. 2 Nastała wielka niegodziwość i wielki nierząd. Pobłądzili, a wszystkie ich drogi stały się zepsute”. 1 Hen 8,1‒2. Przekład 1 Księgi Henocha podano za: 1 Księga Henocha, tłum. R. Rubinkiewicz [w:] Apokryfy Starego Testamentu, red.
R. Rubinkiewicz, Warszawa 1999, ss. 141‒189.
19 „Zobacz więc, co uczynił Azazel, jak nauczył wszelkiej niegodziwości na ziemi i odsłonił odwieczne
tajemnice przechowywane w niebie”. 1 Hen 9,6.
20 „4 Następnie Pan powiedział do Rafała: »Zwiąż Azazela za ręce i nogi i wrzuć go do ciemności. Otwórz
pustynię, która jest w Dudael, i wrzuć go tam. 5 I rzuć na niego chropowate i ostre kamienie i przykryj
go ciemnością. Niech tam przebywa na zawsze! Przykryj jego oblicze, żeby nie mógł widzieć światła
6 I żeby w wielki dzień sądu mógł być wrzucony do ognia. 7 Ożyw ziemię, którą zniszczyli aniołowie,
i zapowiedz uzdrowienie ziemi, albowiem ja ożywię ziemię tak, że nie wszyscy synowie ludzcy wyginą
z powodu wszelkiej tajemnicy, którą [aniołowie] dali poznać i nauczyli swych synów. 8 Cała ziemia
została zrujnowana nauką dzieł Azazela i jemu przypisz cały grzech!«”. 1 Hen 10,4‒8.
21 Por. P. D. Hanson, Rebellion in Heaven, Azazel, and Euhemeristic Heroes in 1 Enoch 6-11, „Journal of
Biblical Literature” 1977, Vol. 96, No. 2, ss. 222‒224.
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słowami „Uza i Azael”, podczas gdy inne (Munich 95 i JTS Rab. 218 EMC 270) zawierają
w tym miejscu frazę „Uza i Azazel”. Co więcej, słowo azazel zapisane jest w sposób
uwzględniający cząstkę teoforyczną el 22. Możliwe więc, że przypisany Iszmaelowi komentarz tłumaczący nazwę Azazel upamiętnieniem czynów Uzy i Azaela lub nawet
Azazela był częściowo ujawnionym dowodem zdradzającym znajomość tej właśnie
tradycji przez talmudycznych rabinów.

Azazel to słowo klucz
Jakkolwiek powyższe teksty przedtalmudyczne różnią się zarówno pod względem
pochodzenia, jak i co do szczegółów historii Azazela, to zgodnie rozpoznają w nim
jednego ze zbuntowanych aniołów. Świadczy to o dużej popularności tej interpretacji, dobrze zresztą wpisującej się w ramy wyznaczone przez samą Biblię. Tym bardziej zaskakująco na tym tle przedstawia się nie tylko stanowisko zaprezentowane
w traktacie Joma (67b), ale i przez wczesną literaturę rabiniczną w ogóle. Jakby na
przekór wszystkim innym religijnym tekstom starożytnym, żydowscy mędrcy milczą
w kwestii znaczenia słowa azazel i co jakiś czas tylko, jakby mimochodem, ujawniają
znacznie większą wiedzę na jego temat. Widoczne jest to już w Misznie, pierwszym
obszernym kompendium halachicznym, powstałym na początku III w. i zawierającym tradycje pochodzące najprawdopodobniej jeszcze z czasów biblijnych. Miszna
wzmiankuje słowo azazel tylko w trzech miejscach, a wszystkie te przypadki znajdują
się w traktacie Joma w rozdziałach 4 i 6. Jakkolwiek tekst skoncentrowany jest na
kwestiach formalnych i technicznych związanych z obchodami Jom Kippur, takich
jak rodzaj drewna wykorzystany do zrobienia losów czy wiek i rozmiary kozłów, to
dwa jego ustępy są dla niniejszych rozważań szczególnie interesujące. Pierwszy z nich
zawiera nowy w stosunku do Biblii opis uśmiercenia wygnanego kozła:
Co robił człowiek [odprowadzający kozła]? Brał nić szkarłatnej wełny, połowę przywiązywał
do skały, a [drugą] połowę między rogami [kozła]. Następnie spychał go, a [kozioł] staczał się
[w przepaść] i zanim dotarł do połowy wzgórza, rozpadał się na kawałki23.

Technicznie rzecz biorąc, kozioł nie był zabijany tak, jak każde inne zwierzę w rytuale ofiarniczym, a jedynie spychany w przepaść, co najprawdopodobniej stanowiło
gwarancję, że obciążone grzechami społeczności zwierzę nie powróci do zgromadzenia. Zarówno z tekstu, jak i z kontekstu wynika natomiast, że miejsce śmierci kozła
było znane i precyzyjnie określone. Nieco dalej czytamy:
22 Manuskrypty porównano za pomocą narzędzi udostępnionych przez Friedberg Jewish Manuscript Society [on-line:] https://fjms.genizah.org/ [29.03.2019].
23 Joma 6:6.
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Powiedziano arcykapłanowi: kozioł dotarł na pustynię. A skąd to wiadomo? [Na trasie, którą wyprowadzano kozła] stały przydrożne wartownie, a ludzie machali w nich chustami i w ten sposób
sygnalizowali, że kozioł dotarł na pustynię.
Rabbi Jehuda zapytał: czy nie mieli wyraźnego znaku? Od Jerozolimy do Bejt Chadudu były trzy
mile – a więc [ludzie oczekujący na informacje] mogli po prostu jedną milę przejść, jedną wrócić,
a jedną przeczekać i [w ten sposób mogliby obliczyć], kiedy kozioł dotarł na pustynię.
Rabbi Iszmael zapytał: nie mieli jakiegoś innego znaku? Nić szkarłatnej wełny przywiązana była
do wejścia do świątyni. Gdy kozioł docierał do pustyni, nić stawała się biała, jak jest powiedziane:
„[nawet] jeśli wasze grzechy byłyby jak szkarłat, uczyni je białymi jak śnieg” (Iz 1:18)24.

Mowa jest tutaj o konkretnym miejscu, nazwanym Bejt Chadudu, w oryginale zapisanym jako  ודודח תיבi pod względem fonetycznym kojarzącym się z pustynnym
Dudael, wzmiankowanym już w 1 Księdze Henocha (10:4) jako miejsce kaźni anioła
Azazela25. Relacja czasowa między tym apokryfem a traktatem Joma jest skomplikowana i trudno ocenić, czy mamy tutaj do czynienia z zapożyczeniem treści. Niektórzy
badacze skłaniają się jednak ku przypuszczeniu, że to Księga Czuwających jest starsza
niż Miszna, co z kolei może świadczyć o tym, że rabini znali jej treść26. Co więcej,
fakt iż w Misznie zostaje wskazana konkretna nazwa miejsca, w którym dochodzi
do finalizacji rytuału wygnania kozła oznacza, że biblijnego słowa azazel nie można
traktować jako toponimu. Na rzecz tej interpretacji przemawia też rozbieżność etymologiczna tych dwóch słów. W rezultacie, jakkolwiek tekst Miszny zdradza niewiele, to nawet te dwie wzmianki sugerują, że słowo azazel nie było dla tannaitów nazwą
miejsca, jak chcieliby tego późniejsi komentatorzy27.
Całość wygląda więc tak, jak gdyby według rabinów słowo azazel nie było toponimem, ale równocześnie jak gdyby nie chcieli oni wprost przyznać, że wiedzą, iż
oznacza ono upadłego anioła. Powodowałoby to bowiem dwa zasadnicze problemy.
Po pierwsze, byłoby to jawne uznanie, że rytuał hebrajski zawiera elementy idolatrii,
co w obliczu rodzącego się rabinicznego monoteizmu stanowiłoby poważną niekonsekwencję. Po drugie, oznaczałoby to konieczność zaakceptowania mitu o upadłych
aniołach, który stanowił popularną teodyceę we wczesnym chrześcijaństwie i innych
tradycjach religijnych późnej starożytności, od których rabini chcieli się odciąć28.
Jakkolwiek literatura rabiniczna bogata jest w opowieści o złośliwych istotach nadprzyrodzonych, to jednak zawsze pozostają one na bożych usługach, a sam szatan –
24 Joma 6:8.
25 I w jednym, i w drugim przypadku zapis posiada swoje warianty manuskryptowe, które wynikają
z graficznego podobieństwa liter resz ( )רi dalet ()ד.
26 Por. P. D. Hanson, op. cit., s. 224; A. Pinker, op. cit., s. 18.
27 Podobnie zresztą jest w Gemarze palestyńskiej. Słowo azazel pojawia się w kilkunastu miejscach
w traktacie Joma i zawsze w sposób wieloznaczny. Brakuje tam jednak jakiejkolwiek próby wytłumaczenia jego znaczenia.
28 Por. D. Boyarin, The Jewish Gospels. The Story of the Jewish Christ, New York 2012, ss. 77‒81.
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we wczesnym chrześcijaństwie przedstawiony jako granicząca z pierwotnością zasada
zła – jest w ujęciu rabinów posłusznym aniołem. Co więcej, sama idea rebelii aniołów,
którzy płodzą hordy gigantów i demonów, stanowi zakwestionowanie bożej wszechmocy i, krótko mówiąc, tradycja o Azazelu-zbuntowanym aniele nie przystawała do
konstruowanej przez rabinów teologii. Cieszyła się ona jednak zbyt dużą popularnością, by jej istnieniu wprost zaprzeczyć29, więc rabini posługiwali się tym słowem,
ale – z wyjątkiem przytoczonego ustępu z traktatu Joma – nie wnikali w jego niuanse
znaczeniowe. Wygląda na to, że znali tradycję o upadłym aniele, ale nie podejmowali
dyskusji na jej temat, prawdopodobnie po to, by dochować tajemnicy Azazela i nie
dopuścić do niej innych Judejczyków – i prawie im się to udało.

Azazel (ezazal) to rodzaj ofiary
Mniej prawdopodobna interpretacja biblijnego słowa azazel jako miejsca i bardziej
prawdopodobna jako imienia jakiejś istoty nie wyczerpują jednak wszystkich możliwości hermeneutycznych. Termin  לזאזעobecny w Księdze Kapłańskiej może zostać
rozpoznany w jego obecnej formie jako złożenie dwóch elementów:  זעoraz לזא. Ten
pierwszy, w zależności od wokalizacji, może oznaczać „kozę” (ez), przymiotnik „silny” lub „rozgniewany” (az), oraz „moc” (oz). Drugi element w jego obecnym zapisie
i wokalizacji (azal) jest formą gramatyczną czasownika „odejść”, „skończyć się”. Z tej
perspektywy imię stanowiłoby krótkie zdanie mówiące, iż coś odeszło: koza (ez azal),
rozgniewany (az azal) lub moc (oz azal). Zważywszy na treść Księgi Kapłańskiej, ten
pierwszy wariant jest najbardziej uzasadniony, co w rezultacie daje nam słowo-frazę
ezazal. Z kolei przyimek le- we frazie la-azazel zastosowany w Biblii, ale również
w późniejszych tekstach rabinicznych, jest wieloznaczny. Może oznaczać ‘dla [kogoś],
dokądś’, ale także ‘jako’. Ten ostatni przypadek jest szczególnie widoczny w kontekście ofiarniczym w Księdze Kapłańskiej i Księdze Liczb, w których kilkadziesiąt razy
posłużono się konstrukcją le-chataat, co tłumaczy się ‘jako ofiara za grzechy’. W sumie oznacza to, że fraza ha-sair le-ezazal może być analogiczną konstrukcją, wyrażającą ideę pewnego typu ofiary, to jest „kozła [ofiarowanego] jako ezazal ”.
W istocie ten wariant okazał się preferowany przez starożytnych tłumaczy Septuaginty, którzy frazę  לזאזעלodczytali jako le-ezazal i przełożyli w wersetach 8 i 10
jako apopompaios, czyli ‘odnoszący, odprowadzający’, a w wersecie 26 całe określenie
ha-sair le-ezazal oddali jako ton chimaron ton diestalmenon, czyli ‘kozioł odłączenia’.
Ten kierunek interpretacji został spopularyzowany później przez łacińską Wulgatę,
29 Dyskusja z tą tradycją pojawia się rzadko w pismach rabinicznych. Bodaj jedynym wprost sformułowanym ustępem jest ten obecny w palestyńskim midraszu Bereszit rabba 26:5‒7. Dopiero teksty
średniowieczne takie jak Pirke de-rabbi Eliezer 22 albo Zohar 1.25a‒b; 1.37a; 1.58a; 3.144a wznawiają ten
temat – tym razem jednak akceptując mit o grzechu aniołów z ziemskimi kobietami.
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która we wszystkich tych miejscach zawiera określenie capro emissario, co z kolei stało
się podstawą dla tłumaczenia obecnego w niektórych wczesnych przekładach Biblii
na języki narodowe: na przykład angielski scapegoat w Biblii Króla Jakuba, czy polski
„kozioł wypuszczalny” w Biblii Jakuba Wujka.
Tłumaczenie wczesnych egzegetów, jakkolwiek motywowane najprawdopodobniej chęcią wyjaśnienia kłopotliwego terminu bez odwoływania się do innych niż
Jahwe istot nadprzyrodzonych, pozwala sformułować pewną hipotezę. Można mianowicie zadać pytanie, czy na całą frazę le-ezazal nie należałoby spojrzeć przez pryzmat terminologii zastosowanej w opisie rytuału ofiar z dzieci spalanych w ogniu dla
hipotetycznego boga Molocha. Ów rytuał wzmiankowany jest pobieżnie w dwóch
miejscach w Pięcioksięgu (Kpł 18,21; 20,1‒8)30 oraz w nieco bardziej rozbudowany
sposób w 1 Księdze Królewskiej (11:1‒10), gdzie Molocha opisuje się jako szikec, czyli
‘plugastwo, posążek’, i w Księdze Jeremiasza (32:30‒35), gdzie Moloch jest zestawiony
z Baalem. Z reguły interpretacja frazy  ךלמלzwokalizowanej jako le-molech w Księdze
Kapłańskiej przebiega z perspektywy tych późniejszych ustępów, które sugerują antropomorficzne odczytanie słowa mimo jego wieloznaczności. Tymczasem niektórzy
badacze proponują, by frazę  ךלמלzwokalizować jako le-molk, a słowo molk zinterpretować jako pewien typ ofiary, która przechodzi (halach) przez ogień31. Takie objaśnienie prowadzi do pewnych problemów teologicznych: jeśli z tekstu znika Moloch jako
potencjalny odbiorca tych ofiar, rodzi się podejrzenie, że jest nim sam Jahwe, a wrażenie to jest spotęgowane przez silne zaprzeczenie zwerbalizowane w Księdze Jeremiasza (32:30‒35). Fakt, że w tradycji interpretacyjnej Moloch tak dobrze się przyjął,
jest zrozumiały, jeśli uwzględnić, że pełnił on w ten sposób funkcję wygodnego „kozła
ofiarnego”, nawet jeśli wyjściowo była to nazwa techniczna32. Mutatis mutandis, można się zastanowić, czy z podobną (a nieco ironiczną) sytuacją nie mamy do czynienia
w przypadku frazy la-azazel: oto techniczny termin na „ofiarę przepędzaną” w rytuale
eliminacyjnym okazuje się kłopotliwy do zrozumienia przez wczesnych egzegetów,
którzy na drodze skojarzeń i w wyniku pracy wyobraźni powołują w ten sposób do
literackiego życia jeszcze jednego anioła, z czasem utożsamionego z szatanem. Z tej
perspektywy ustęp z traktatu Joma przywołany na początku tego artykułu zawiera
podwójny sekret: rabini kreują aurę tajemnicy wokół Azazela-anioła tylko dlatego, że
ezazal-termin techniczny dla nich samych taką tajemnicą pozostaje.
30 Co ważne, paralelny opis w Księdze Powtórzonego Prawa (18,9‒14) pomija problem Molocha.
31 Por. G. C. Heider, Moloch [w:] Dictionary of Deities and Demons in the Bible, 2nd ed., eds. K. van der
Toorn, B. Becking, P. W. van der Hoorst, Leiden–Boston 1999, ss. 581‒585.
32 Nie byłby to zresztą jedyny termin wzięty z hebrajszczyzny biblijnej, który z czasem zyskał osobowość
istoty nadprzyrodzonej. W tym gronie „ożywionych” znajdują się m.in. demon Belial, anioły ofanim
czy potwór golem.
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Streszczenie
Punktem wyjścia niniejszego artykułu jest lektura ustępu Talmudu babilońskiego
w traktacie Joma 67b. Jest to unikalny w skali wczesnej literatury rabinicznej fragment zawierający wytłumaczenie znaczenia terminu „Azazel” jako nazwy zbocza
w górach na Pustyni Judzkiej, na którym finalizowano rytuał wygnania kozła podczas
święta Dnia Przebłagania. Fragment zawiera sugestię, iż jego autorzy znali tradycję
Azazela-upadłego anioła przekazaną w późnostarożytnych apokryfach i pseudoepigrafach, ale nie ujawniali tej wiedzy wprost. Podstawowym celem artykułu jest analiza rzeczonego ustępu traktatu Joma z perspektywy literackiego kontekstu Talmudu:
Biblii hebrajskiej, apokryfów i pseudoepigrafów oraz wczesnej literatury rabinicznej.
Analiza ta prowadzi do dwóch powiązanych ze sobą konkluzji: (1) rabini znali mit
o Azazelu-aniele, ale chcieli, by pozostał on tajemnicą, maksymalnie ograniczając
dyskusję nad znaczeniem tego słowa; (2) rabini nie wiedzieli, że termin ten może
być nazwą własną ofiary w rytuale eliminacyjnym i ta tajemnica przyczyniła się do
rozwoju innych interpretacji.

Summary
Rabbis’ Expressive Silence and Azazel’s Secrets in the Babylonian Talmud
The point of departure for the present paper is the close reading of a fragment present
in the tractate Yoma in the Babylonian Talmud. This text is unique in the scale of the
early rabbinic literature in this that it presents the elucidation of the term “Azazel”,
hereby understood as the name of a cliff in the mountains in the Judean Desert, on
which the scape-goat ritual of the Day of Atonement was concluded. The passage
hints that the rabbis were also familiar with the tradition of Azazel-the fallen angel
transmitted in the late antique apocrypha and pseudepigrapha, but did not manifest
this knowledge explicitly. The main purpose of the paper is therefore to analyze the
text of Yoma from the perspective of its literary context: Hebrew Bible, apocrypha
and pseudepigrapha and the early rabbinic literature. This analysis leads to two conclusions: (1) the rabbis knew the myth of Azazel the angel, but wanted it to remain
a secret, so they restricted the discussion on the meaning of this subject; (2) the rabbis
did not know, that the term may denote a type of sacrifice in the elimination ritual
and this secret contributed to the development of the alternative interpretations.

Magdalena Brodacka

O bolesnej tajemnicy cudu
i zbyt długim milczeniu w dziełach
Josefa Škvoreckiego i Miloša Doležala
Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

... i myślałem o życiu, które dopiero przyjdzie. O tej kiepskiej powieści detektywistycznej, w której sprawca
nazywa się Prawda, ale detektyw nigdy go nie złapie1.

„A co to jest prawda?”2 – to piłatowe pytanie rozbrzmiewa na blisko siedmiuset stronach Cudu Josefa Škvoreckiego, a zadaje je Lisica – panna Kožiškowa – swojemu niewiele starszemu nauczycielowi-pisarzowi, Danielowi Smiřickiemu. Pytanie o prawdę
wyłania się też z jednej z najważniejszych czeskich biografii ostatnich lat: Jakby nam
już dzisiaj przyszło umrzeć autorstwa Miloša Doležala. W niej czytelnik dostaje jednoznaczną odpowiedź: „Pośród was stoi Ten, którego nie znacie. Tutaj, w tabernakulum jest wasz Zbawiciel”3. Są to słowa zamordowanego przez komunistyczne władze
księdza Josefa Toufara. Wyrażają one jego absolutną wiarę w Boga i unieważniają
tym samym wątpliwości co do istnienia jednej, najwyższej prawdy.
Oba utwory – Cud. Kryminał polityczny (Toronto 1972) i Jakby nam już dzisiaj przyszło umrzeć. Dramat życia, kapłaństwa i męczeńskiej śmierci czyhoskiego proboszcza ks. Josefa
Toufara (Pelhřimov 2012) – dzieli dokładnie czterdzieści lat. Natomiast tym, co je łączy,
jest ciągle ponawiana i skazana na częściowe niepowodzenie próba wyjaśnienia tajemnicy, a dokładnie cudu w parafii Číhošt z 1949 roku. Pytania o prawdę, tajemnicę i cud
mogą zadawać teraz także czytelnicy z Polski, ponieważ koniec 2018 roku przyniósł kongenialne tłumaczenie Cudu autorstwa Andrzeja S. Jagodzińskiego, a w zapowiedziach
1
2
3

J. Škvorecki, Cud. Kryminał polityczny, tłum. A. Jagodziński, Sejny 2018, s. 701.
Ibidem, s. 304.
Tak przebieg czyhoskiego cudu relacjonuje w swojej książce Miloš Doležal – M. Doležal, Jakby
nam już dzisiaj przyszło umrzeć. Dramat życia, kapłaństwa i męczeńskiej śmierci czyhoskiego proboszcza
ks. Josefa Toufara, tłum. A. Babuchowski, Warszawa 2018, s. 175.
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Instytutu Pamięci Narodowej pojawił się przygotowany przez Andrzeja Babuchowskiego polski przekład książki Doležala. Zarówno Cud, jak i Jakby nam już dzisiaj
przyszło umrzeć są pozycjami, bez których nie sposób dyskutować o współczesnym
społeczeństwie czeskim, jego kulturze, traumach i dzisiejszej zawiłej sytuacji politycznej. Trzeba było długo czekać na ich spolszczenie, a refleksja krytyczna na ich temat
(rzetelne recenzje i opracowania polskich badaczy) praktycznie nie istnieje. Celem
niniejszego artykułu jest częściowa zmiana tego stanu rzeczy poprzez zarysowanie
i sproblematyzowanie wydarzeń polityczno-kulturowych lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych, które miały miejsce w ówczesnej Czechosłowacji. To właśnie one dały
asumpt do powstania Cudu i Jakby nam już dzisiaj przyszło umrzeć. Ponadto biografia
księdza Josefa Toufara pozwoli mi na dokładniejsze przyjrzenie się przetworzonemu
literacko przez Škvoreckiego cudowi, by zadać pytania o potrzebę, pragnienie i siłę
tajemnicy. Refleksji poddam również swoistą przemianę społeczeństwa czechosłowackiego, do której doszło pod wpływem zdarzeń z Číhošti.
Aby to zrobić, przyjrzę się konkretnym faktom polityczno-literackim i uporządkuję je chronologicznie. Książka Doležala jest zapisem autentycznych wydarzeń, które rozegrały się w 1949 roku w małej parafii we wsi Číhošt, gdzie proboszczem był
zamordowany kilka miesięcy później przez StB4 ksiądz Toufar. Po praskim zamachu
stanu w lutym 1948 roku, kiedy całość władzy w kraju przejęła Komunistyczna Partia Czechosłowacji (KSČ), Kościół Katolicki stopniowo stawał się najważniejszym
wrogiem nowej władzy. Wyeliminowanie i skompromitowanie instytucji Kościoła,
kleru, wiary – i tym samym wszystkich wiernych – stało się zadaniem wielu akcji
likwidacyjnych komunistycznej służby bezpieczeństwa oraz ówczesnego prezydenta
Czechosłowacji, Klementa Gottwalda. Kapłaństwo Toufara przypadło właśnie na ten
burzliwy okres prześladowań za wiarę. W swojej książce Doležal opisuje dzieciństwo
i niełatwą młodość księdza, jego ogromną determinację, by zostać kapłanem, i w końcu posługę w dwóch parafiach: w Zahrádce oraz w Číhošti, gdzie miało dokonać się
cudowne poruszenie krzyża5. Doležal zgromadził na ten temat imponujące materiały,
4
5
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Státní bezpečnost (StB) – aparat bezpieczeństwa Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej.
Josef Toufar urodził się w 1902 roku w Arnolcu na Vysočinie, gdzie ze względu na swoje chłopskie pochodzenie musiał pracować fizycznie w gospodarstwie ojca. Z powodu wydarzeń związanych z pierwszą
wojną światową wielokrotnie przerywał naukę w szkole podstawowej. Dość wcześnie poczuł powołanie
do kapłaństwa, jednak swoje marzenie o zostaniu księdzem mógł spełnić dopiero po śmierci ojca, kiedy
pieczę nad gospodarstwem przejął jego starszy brat, Stanisław. Dlatego też dopiero w wieku dwudziestu
sześciu lat rozpoczął naukę w szkole średniej, najpierw w Němieckim Brodzie (dziś w Havlíčkowym
Brodzie), później w Chotěboři, gdzie w 1935 roku w wieku trzydziestu trzech lat zdał maturę i poszedł
do seminarium w Hradcu Králové. 29 kwietnia 1940 roku przyjął święcenia kapłańskie i rozpoczął posługę w swojej pierwszej parafii w Zahrádce. Od razu stało się jasne, że Toufar pełnił nie tylko posługę kapłańską, ale i społeczną, bez względu na wyznanie i poglądy mieszkańców miasteczka. Opiekował się dziećmi i zapewniał im dostęp do edukacji, oddawał biednym swoje oszczędności, zrzekał się

MASKA 41/2019

począwszy od świadectw parafian i znajomych Toufara, poprzez zachowaną korespondencję dotyczącą cudu, zeznania świadków, dokumentację kościelną związaną ze
społeczną działalnością księdza, archiwa i nagrania StB, a skończywszy na fotografiach miejsc, w których Toufar żył, cierpiał i umierał. Doležal zdawał sobie sprawę, że
być może jest to ostatni moment na zgłębienie zagadkowego cudu oraz tajemniczej
śmierci księdza, póki żyją ostatni świadkowie tych wydarzeń i oprawcy. Jak wspomina: „Bardziej niż na mijającym czasie, starałem się skupić na historii życia tego
konkretnego człowieka, jego twarzy, tonie głosu”6.
Škvorecki akcję swojego Cudu również rozpoczyna u schyłku lat czterdziestych
XX wieku i niemal od razu wprowadza do powieści postać księdza Doufala (to
znamienne, że zniekształcając jego nazwisko, nawiązuje do wielu fałszywych
tożsamości nadawanych przez StB Toufarowi)7. Młody Daniel Smiřicki przyjeżdża
do miejscowości Kostelec8, by pełnić rolę nauczyciela w miejscowej szkole pielęgniarskiej. Natychmiast staje się obiektem miłosnych i erotycznych gier ze strony swoich
niewiele młodszych uczennic. Szczególnie wytrwała w uwodzeniu Daniela okazuje
się Lisica, która nie może zrozumieć, dlaczego nauczyciel odrzuca jej wdzięki. Okazuje się, że przyczyna leży w chorobie wenerycznej, którą Smiřicki leczył u profesora Gallena – najbardziej tajemniczej postaci w całej powieści. Bohater tłumaczy

6

7
8

honorariów i, jak pisze Doležal, miał wrodzoną potrzebę niesienia pomocy. Był świadkiem bestialstwa
w okresie działania Protektoratu Czech i Moraw oraz znikania bez śladu wielu znajomych Żydów.
Po 1945 roku założył Sdrůžení Katolické Mládeže (Związek Młodzieży Katolickiej), mające poprzez
poznawanie kultury i krajobrazu kraju obudzić w młodych ludziach poczucie dumy narodowej. W 1948
władze komunistyczne zdecydowały o przeniesieniu księdza Toufara z Zahrádki do innej parafii, ponieważ jego autorytet i działalność przyciągały zbyt wielu wiernych do Kościoła. Toufar poprosił o parafię
w miejscowości Číhošt i tam w kwietniu 1948 roku rozpoczął swoją posługę, która z powodu niszczycielskiej działalności komunistów, którzy brutalnie rozprawiali się z Kościołem katolickim w ówczesnej
Czechosłowacji, stawała się coraz trudniejsza. W wyniku wydarzeń związanych z cudownym poruszeniem krzyża podczas mszy świętej 11 grudnia 1949 roku ksiądz Toufar został aresztowany przez agentów
StB, a następnie więziony i maltretowany. Zmarł w nocy z 27 na 28 lutego 1950 roku w praskim szpitalu.
„Spíš než čas jsem se pokušel zafixovat ten který životní příběh, konkrétní tvář a tón hlasu” – M. Doležal, Doufám, že z památky umučeného faráře Josefa Toufara se nestane kýč, říká spisovatel Miloš Doležal,
wywiad przeprowadził J. Pazderka [on-line:] https://magazin.aktualne.cz/kultura/doufam-ze-z-pamatky-umuceneho-farare-josefa-toufara-se-nesta/r~62a693c0a50011e7a9d00025900fea04/?redirected=1555525498 [14.01.2019]. Ten i kolejne przekłady – jeśli nie zaznaczono inaczej – stanowią własne
tłumaczenia filologiczne – M.B.
Nazwiska, które Škvorecki nadaje swoim bohaterom, są zazwyczaj wieloznaczne, na co wskazuje ich
etymologia. Wymyślone nazwisko Doufal pochodzi od czeskiego czasownika doufat, który oznacza
‘wierzyć, mieć nadzieję’.
Odpowiednikiem Kostelca jest Náchod, miasteczko w północnych Czechach przy granicy z Polską.
Tam właśnie urodził się oraz ukończył szkołę Josef Škvorecki. Kostelec to miejsce akcji czterech powieści pisarza (Tchórzy 1948, Fajnego sezonu 1975, Przypadków inżyniera ludzkich dusz 1977 oraz Cudu
1972), których bohaterem jest Daniel Smiřicky – alter ego samego pisarza.
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swoją wstrzemięźliwość seksualną wiarą w Boga i czystością przedmałżeńską, czym
popycha Lisicę w stronę kosteleckiej parafii i pierwszych lekcji katechezy u księdza
Doufala. Gdy między bohaterami w końcu dochodzi do zbliżenia, następnego dnia
Lisica w ramach ekspiacji zaciąga Daniela na mszę, podczas której zdarza się cud
w kaplicy Marii Panny spod Kobylej Głowy9. Daniel jednak w tym czasie przysypia,
a Lisica kokietuje siedzącego obok mężczyznę – a więc żadne z nich tak naprawdę
cudu nie doświadcza.
Škvorecki, wprowadzając komiczne sekwencje zdarzeń poprzedzających moment
przeoczonego cudu, prowadzi dość ironiczną – a nawet, zdawałoby się, okrutną – grę
z czytelnikiem, która mogłaby świadczyć o dystansowaniu się autora od czyhoskich
wydarzeń. Jednak, jak sam mówi:
podstawą detektywistycznej linii powieści jest znane w Czechosłowacji morderstwo księdza Toufara, którego bezpieka zabiła w związku z tak zwanym cudem z Číhošti. Historia ta stanowi
jednak tylko punkt odbicia dla mojej wyobraźni, bo przypadek i charakter wielebnego księdza
Daufala są całkowicie wymyślone10.

Powieść otwierają niezwykle szczere przemyślenia Daniela na temat tajemnicy życia, a zakończenie przynosi świadomość niemożności wyjaśnienia zagadki, czy w kosteleckim kościele zdarzył się prawdziwy cud. Był on jednym z wielu znaków, których
Smiřicki doświadczał przez kilkadziesiąt lat życia w komunistycznej Czechosłowacji – bowiem czas akcji Cudu to blisko dwie dekady reżimu, przemian i nadziei, które
miała przynieść Praska Wiosna, a które szybko stłumił najazd wojsk Układu Warszawskiego. Przez cały ten okres bohater Cudu nie mógł uwolnić się od wydarzenia
z 1949 roku, które tak dotkliwie wtargnęło do komunistycznego świata pozbawionego
tajemnicy transcendencji. Jak mówi sam autor: „Cud jest co prawda polityczną powieścią kryminalną, ale także historią teologiczną”11.

Zagadkowa śmierć…
U podstaw dzieł Škvoreckiego i Doležala leży głęboka potrzeba reinterpretacji historii, opowiedzenia jej raz jeszcze po to, by obalić jednoznaczność dyskursu sankcjonowanego społecznie przez lata. Ponadto książka Doležala przerwała okres
przymusowego milczenia, który trwał do 1989 roku. O życiu w komunistycznej Czechosłowacji – zarówno w okresie rodzącej się tyranii, jak i odwilży oraz tak zwanej
9

Powieściowy cud wydarzył się 15 sierpnia 1949 roku w kaplicy Marii Panny spod Kobylej Głowy koło Kostelca. Cudownemu poruszeniu uległ nie krzyż, jak to mało miejsce w Číhošti, ale figurka świętego Józefa.
Świadkami cudu byli wszyscy zgromadzeni na mszy parafianie, łącznie z samym księdzem Doufalem.
10 J. Škvorecki, Od autora [w:] idem, Cud…, s. 703.
11 Ibidem, s. 703.
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normalizacji – bardzo często opowiadano właśnie za pomocą powieści. Robił to bardziej znany w Polsce Milan Kundera, ale i Škvorecki, który, pisząc Cud w 1972 roku na
emigracji w Toronto, komentował niezwykle aktualne wydarzenia ze swojej ojczyzny.
Napisałem Cud trzy lata po radzieckiej napaści na Czechosłowację. Zwykle się mówi, że człowiek
powinien mieć dystans do wydarzeń, o których opowiada, bo ponoć zapewnia on wyższą jakość.
Nie wiem. Podobnie jak w przypadku wszystkiego innego w literaturze, także i w tej kwestii nie
ma żadnej zasady, która obowiązywałaby bez żadnych wyjątków. Pozostaje mi więc tylko ufać, że
Cud jest takim właśnie wyjątkiem12.

To kolejna już powieść, w której pisarz poddaje analizie wydarzenia społeczno-historyczne w byłej Czechosłowacji. Škvorecki debiutował w 1958 roku książką Tchórze (dokończoną w 1949), której głównym bohaterem uczynił nastoletniego wówczas
Smiřickiego i jego młodych przyjaciół, będących świadkami ostatnich dni drugiej wojny światowej, wycofania się nazistów i wkroczenia wojsk sowieckich. Smiřicki stał się
bohaterem kolejnych powieści Škvoreckiego i uważany jest za alter ego samego pisarza:
Ta autobiograficzna postać jest w twórczości Škvoreckiego związana z kilkoma powtarzającymi
się motywami: z fizycznym, a później i nostalgicznym wspomnieniem o życiu w małomiasteczkowym Kostelcu (czyli Náchodzie), z miłością do jazzu, który był symbolem wolności, i z uwodzeniem dziewczyn oraz kobiet13.

Smiřicki w kolejnych powieściach był świadkiem objęcia władzy przez partię komunistyczną po zamachu stanu z 1948 roku (Koniec nylonowego wieku, 1950), opisywał
obowiązkową służbę wojskową w latach pięćdziesiątych (Batalion czołgów, 1954) oraz
okres po inwazji wojsk Układu Warszawskiego (Dwa morderstwa w moim dwoistym
życiu, 1996). W Cudzie (1972) i chyba najpopularniejszym Inżynierze ludzkich dusz
(1977) Škvorecki prowadził kilka równoległych linii narracyjnych, które objęły kilkudziesięcioletni okres rządów komunistów. Wydaje się, że brak wyraźnego dystansu
czasowego tylko wzmocnił autentyczną wymowę Cudu. Oprócz cierpkiej ironii, groteski i ośmieszającego bohaterów absurdu, Škvorecki próbuje oświetlić szarą beznadziejność komunistycznego reżimu tym, czego wyjaśnić i opisać nie sposób – tajemnicą transcendencji. Jak mówi Smiřicki:

12 Ibidem.
13 „Tato autobiograficky pojatá postava je ve Škvoreckého tvorbě spojena s několika návratnými motivy:
s fyzickým a posléze nostalgicky vzpomínkovým bytováním v maloměstském Kostelci (tj. Náchodě),
s láskou k jazzu jako k hudbě i metafoře svobody a s milostným dobýváním dívek a žen” – M. Špirit,
Josef Škvorecký [w:] Slovník české literatury po roce 1945, red. M. Přibáň et al. [on-line:] http://www.
slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=439 [21.01.2019].

35

Magdalena Brodacka
Opanowało mnie dziwne przeczucie, że wszystko jest symbolem. Że jestem w świecie, który choć
nieustająco się kończy, to jednak nie skończy się nigdy14.

Utwór otwiera dość wymowna i ironiczna scena, która jest zapowiedzią niespodziewanych objawień i zwrotów akcji – zarówno tych duchowych, jak i politycznych:
Uniosłem świętego Józefa, podtrzymując jego kruchą główkę. […] Czy już wtedy wyglądał jak
zielona rzekotka? Bóg raczy wiedzieć. Nie zwracałem wówczas na niego uwagi. Skąd mogłem
przypuszczać, że Pan Bóg wybierze właśnie świętego Józefa, żeby paru kosteleckim babkom na
tym przykładzie zademonstrować, jak bardzo niezbadane są jego ścieżki15.

Jest późny rok 1968, po inwazji wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji. Daniel wie, że znowu rozpoczyna się epoka wcielonego zła, dlatego jedzie do Kostelca, by
w kaplicy Marii Panny spod Kobylej Głowy przyjrzeć się cudownej figurce świętego
Józefa, która dwadzieścia lat wcześniej samoistnie poruszała się na ołtarzu podczas
kazania wielebnego księdza Doufala. Charakterystyczna dla twórczości Škvoreckiego
technika montażu filmowego zakłóca chronologię wydarzeń i pozbawia ich ciągu przyczynowo-skutkowego. Cud jest raczej serią przeplatających się obrazów, które swoją
fragmentarycznością tną czasoprzestrzeń ówczesnej Czechosłowacji i kilku wydarzeń
emigracyjnych na niewielkie, często pozornie niepowiązane ze sobą sceny. Ale tylko
tak opowiedziana historia może oddać obraz całości – tak, jak powieściowe mistyfikacje pozwalają przybliżyć się do autentycznych wydarzeń tamtych czasów. Ponieważ,
jak mówi bohater Cudu, Smiřicky, który sam zamierza napisać kryminał o zamordowaniu księdza Doufala: „Wszystkie nadprzyrodzone lub nienadprzyrodzone czynniki
są absolutnie wykluczone […]. A po wykluczeniu wszystkiego, co niemożliwe, musi
być prawdą to, co pozostało. Choćby to było najbardziej nieprawdopodobne”16.
Badacz twórczości Škvoreckiego, Spythěv Sojka-Ořešník, uważa, że historia Cudu
jest w ponad dziewięćdziesięciu procentach oparta na wydarzeniach autentycznych,
a ówczesna inteligencja, artyści, działacze społeczni, dysydenci i nawet kolaboranci
z łatwością rozpoznali siebie w fabule dzieła17. Škvorecki nie miał żadnej litości ani
14
15
16
17
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J. Škvorecki, Cud…, s. 687.
Ibidem, s. 9.
Ibidem, s. 701.
Por. „Jestem przekonany, że w przypadku Cudu akcja powieści jest w dziewięćdziesięciu dziewięciu procentach zbudowana z autentycznych wydarzeń, a pytanie o autorską fantazję zostało niemal zupełnie zaniedbane. W tym pierwszym, niestety najbardziej dyskutowanym planie powieść Škvoreckiego jawi się jako
literatura faktu, w dodatku niemiłosiernego, niepochlebnego i okrutnego” („Jsem přesvědčen, že případě
Miráklu je materie příběhu v devětadevadesáti procent materií prožitků, materií tzv. skutečných udáostí, že
otázka autorské fantazie je zde bezmála zaniedbatelná. V tom prvním, bohužel nejvíce diskutovaném plánu,
je Škvoreckého román skutečně literaturou faktu. A budiž řečeno, že je to literatura faktů velmi nemilosrdných, nelichotivých a krutých”) – S. Sojka-Ořešník, Marné a trapné symboly, „Svědectví” 1976, č. 52, s. 678.

MASKA 41/2019

dla dwuznacznych zachowań swoich bohaterów, ani dla całej komunistycznej epoki
opartej na chorobliwym absurdzie. Pisarz odarł swoją powieść z iluzji, dlatego ówcześni czytelnicy zaczęli traktować ją jako literaturę faktu. Z tego też powodu, zdaniem
Sojky-Ořešníka, „pytanie o autorską fantazję zostało niemal zupełnie zaniedbane”18,
ze szkodą dla ogromnej niejednoznaczności i tajemniczości całego utworu.
O tym, że Cud nie jest literaturą faktu, ale literacko przetworzonym świadectwem
lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych, świadczy ciągle powtarzane w powieści pytanie
o charakter prawdy i możliwości jej zaistnienia w systemie, który dyktuje, czym ona
jest, zaprzecza indywidualnym doświadczeniom, odziera z sumienia i wbrew wszelkiej
logice każe płacić za to śmiercią. Cud w kaplicy spod Kobylej Głowy stał się pretekstem
do postawienia przez Daniela tych elementarnych pytań. Według Sojky-Ořešníka:
[…] oczywista społeczna alergia na to dzieło jest symptomem poważniejszej choroby. Symptomem alergii na prawdę, a konkretnie na taka, która jest prawdą nieidealną, częściową i bezlitosną.
Nikt, a już zwłaszcza Josef Škvorecki, nie stara się twierdzić, że Cud jest jedyną i kompletną prawdą o naszej powojennej przemianie. Jest on raczej podstawową i nieodłączną częścią tej prawdy19.

Prawda tamtych czasów okazuje się bowiem niezwykle okrutna i wcale nie tak łatwo
w nią uwierzyć. Już w 1972 roku Škvorecki podejrzewał, co stoi za tajemniczą śmiercią
rzekomego sprawcy czyhoskiego cudu, księdza Toufara. Podczas uroczystego odczytania zaginionego dotąd wiersza o cudzie w kosteleckiej parafii autorstwa czołowego
katolickiego poety, Jana Kopuli, jedna ze słuchaczek przypomniała sobie okoliczności
pooperacyjnej śmierci tajemniczego pacjenta sprzed dwudziestu lat:
Oni go operowali na pęknięty wrzód żołądka… tak napisał w akcie zgonu doktor Dvořák. Ale
na co naprawdę umarł, to już nie potrafię powiedzieć. Był strasznie zmasakrowany. […] Miał
złamaną nogę i na całym ciele takie dziwne, wielkie sińce20.

Oprócz tego miał wyrwane paznokcie, księżowską łysinkę, a lekarz po operacji stwierdził, że „Doufal zaufał nadziei, ja nawet sobie nie ufam”21.
Fabuła powieści detektywistycznej zazwyczaj zmierza do rozwiązania zagadki, jednak u Škvoreckiego zasady konwencji zostają ironicznie zniesione, o czym
18 Ibidem.
19 „I tak však jistá společenská alergie na toto dílo je symptomem vážnější choroby. Symptomem alergie
na pravdu, totiž na takovou pravdu, která se ohlašuje neučesaná, svým záběrem pochopitelně dílčí
a surová. Nikdo, a Josef Škvorecký jistě nejméně, se nesnaží tvrdit, že Mirákl je jediná a celá pravda
o našem poválečném vyvoji. Je to však podstatná a podle mého přesvědčení neopomenutelná součast
pravdy” – ibidem, ss. 678‒679, tłum. własne.
20 J. Škvorecki, Cud…, ss. 88‒89.
21 Ibidem, s. 88.
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czytelnik dowiaduje się dopiero na samym końcu książki22. Cud, mimo wprowadzenia postaci Smiřickiego – pisarza-detektywa – wcale nie tłumaczy, jak doszło do tajemniczego poruszenia figurki świętego Józefa, nie odsłania pełnej prawdy o śmierci
wielebnego księdza Doufala ani o miejscu jego pochówku. O ile odwilż z 1968 roku
pozwoliła pisarzowi na ustalenie kilku faktów związanych ze zniknięciem księdza
Toufara, o tyle „normalizacja” przyniosła ponowne zamknięcie archiwów.
W przerwaniu milczenia oraz w rozwiązaniu zagadki, którą zachodniej publiczności fabularnie przedstawił Škvorecki w Cudzie, po aksamitnej rewolucji pomógł
Doležal. Tomáš Petráček w artykule Pierwsze i drugie życie księdza Josefa Toufara
(1902‒1950) oraz przemiany w interpretacji współczesnej historii czeskiej (The First and
Second Life of Father Josef Toufar (1902‒1950) and Shifts in Interpretations of Modern
Czech History) tytułowym drugim życiem Toufara nazywa walkę o jego pamięć, którą jeszcze w latach pięćdziesiątych stoczyła bratanica księdza, Maria Pospišylowa,
a później po transformacji ustrojowej jego biograf, Doležal23.
Ten ostatni zdołał odpowiedzieć na niemal wszystkie zadawane latami pytania
dotyczące tajemniczego zniknięcia księdza. W Jakby nam już dzisiaj przyszło umrzeć
przedstawił chronologiczny ciąg wydarzeń, w których zrekonstruował działania StB
przeciwko Kościołowi i Toufarowi, ustalił okoliczności jego śmierci oraz odtworzył
dzień tajemniczego cudu. Ustalił, że Toufar zmarł w wyniku długotrwałych tortur
fizycznych, których dopuścili się na nim funkcjonariusze StB, w tym ich dowódca,
Ladislav Mácha. To właśnie w wyniku jego bestialskiego okrucieństwa Toufar nie
przeżył operacji żołądka w szpitalu w Pradze. Jego ciało, pilnie strzeżone przez organy bezpieczeństwa, zostało pochowane w zbiorowej mogile na praskim cmentarzu
Ďáblice. Dzięki książce Doležala i ponownemu niezwykle wzmożonemu zainteresowaniu losem czyhoskiego księdza w 2014 roku przeprowadzono ekshumację jego
szczątków. „Fragmenty ciała Josefa Toufara zostały odnalezione dzięki dokumentom,
wypowiedziom świadków i fotografiom, które, co niezwykle zaskakujące, zachowały
się z jego pogrzebu”24. Ciało księdza 12 lipca 2015 roku wróciło do Číhošti25.
22 Cud nie jest jedyną powieścią detektywistyczną w dorobku Škvoreckiego. Pisarz był znawcą i tłumaczem literatury amerykańskiej i angielskiej, dlatego też konwencja powieści detektywistycznej nie
była mu obca. Poświęcił jej zbiór esejów Nápady čtenáře detektivek (1965). Dużą popularność wśród
czytelników tego gatunku zyskał utworami: Smutek poručíka Borůvky (1967), Hříchy pro pátera Knoxe
(1973), Lvíče (1969), czy Konec poručíka Borůvky (1975).
23 Por. T. Petráček, The First and Second Life of Father Josef Toufar (1902-1950) and Shifts in Interpretations
of Modern Czech History, “Kirchliche Zeitgeschichte” 2016, Iss. 2.
24 „Ostatky Josefa Toufara umožnila najít řada dokumentů včetně fotografií, které se k jego zahrabání
překvapivě zachovaly, a také některé svědecké výpovědí” – M. Doležal, Doufám, že z památky….
25 Ekshumacja szczątków księdza Toufara była niezbędna do wszczęcia procesu beatyfikacji, który
w grudniu 2013 roku rozpoczęła Konferencja Episkopatu Czeskiego.
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Jůzl, bohater Cudu Škvoreckiego, który na łamach katolickich tygodników przeprowadzał śledztwo w sprawie zaginięcia księdza Doufala, w pewnym sensie jest prefiguracją samego Doležala, choć Škvorecki, tworząc tę postać, jeszcze nie mógł o tym
wiedzieć. Przewidział jednak ogromne zainteresowanie postacią księdza Toufara,
które graniczyło niemal z kultem męczennika. U jego podstaw stała nie tylko potrzeba zdemaskowania zbrodni reżimu, ale jeszcze coś, co wykraczało poza ujawnienie
prawdy. Była to autentyczna potrzeba cudu i łaski.

…i tajemnica epifanii
Wszystkie gazety o tym pisały! […] Oczywiście przekonywali, że nie zdarzył się żaden cud.
Wtedy mogli udowodnić, co tylko chcieli. Nie było możliwości, żeby cokolwiek sprawdzić26

– tak w 1968 roku, w czasie odwilży, jeden z bohaterów Cudu wyrażał swoje zaskoczenie niewiedzą o losach księdza Doufala. Istotnie, choć mijały lata, a władza nie cofała
się przed żadnym krokiem, żeby wymazać czyhoski cud z pamięci społeczeństwa, to
jednak wbrew wszelkiej logice rósł on w siłę i obok samospalenia Jana Palacha z 1969
roku27 stał się symbolem tamtych czasów. Petráček pyta:
Jak to możliwe, że historia właśnie tego księdza stała się jedną z najważniejszych opowieści z lat
pięćdziesiątych? Kim był, że to właśnie przez jego pryzmat ludzie interpretowali i oceniali ten
okres? I jak do tego doszło w tak bardzo zsekularyzowanym społeczeństwie, które jednocześnie
manifestowało swoją antyklerykalną postawę?28.

Już podczas posługi księdza Toufara w jego pierwszej parafii w Zahrádce władze komunistyczne i miejscowi agenci zdali sobie sprawę z faktu, że ten pochodzący z ludu
człowiek posiada ogromną umiejętność zjednywania sobie parafian ciężką pracą i pomocą nieustannie niesioną nie tylko wierzącym. Wiernych, którzy zaczęli chodzić na
msze odprawiane przez Toufara, przybywało; podobnie było w drugiej i jednocześnie
ostatniej parafii księdza – Číhošti. Jak dowodzi Doležal, jedynie dwudziestu parafian,
którzy brali udział w pamiętnej mszy 11 grudnia 1949, zauważyło przechylanie się
26 J. Škvorecki, Cud…, s. 86.
27 W tym samym szpitalu co Toufar dziewiętnaście lat później, 19 stycznia 1969 roku, w wyniku samospalenia zmarł Jan Palach. Dziś na ścianie budynku byłego szpitala na ulicy Legerovej widnieją dwa
ogromne wizerunki Palacha i Toufara z datami ich śmierci.
28 „How is it possible that specifically this Catolic priest became one of the most important stories of
the 1950s? Who is it that he became one of the primary means by which Czech society interpreted
and evaluated this period? And how did this occur in such a secularized society, which at one and the
same time manifasted and Expressem such a marked anti-clerical attitude” – T. Petráček, The First
and Second Life of Father Josef Toufar (1902-1950) and Shifts in Interpretations of Modern Czech History,
„Kirchliche Zeitgeschichte” 2016, Nr. 2, s. 365.
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krzyża pod kątem czterdziestu pięciu stopni w obie strony. Stał on na ołtarzu za wygłaszającym kazanie księdzem. Z relacji świadków wynika, że poruszenie miało miejsce dokładnie w momencie, gdy Toufar mówił: „Pośród was stoi Ten, którego nie znacie. Tutaj, w tabernakulum jest wasz Zbawiciel”29. Sam ksiądz nie zdawał sobie sprawy
z całego zdarzenia i dowiedział się o nim dopiero nazajutrz od jednego z uczestników
mszy. Potem odwiedził wszystkich świadków cudu, prosił ich o odręczne zeznania na
temat tego, co zobaczyli, a dokumentację tę posłał biskupowi. Wieść o cudzie rozchodziła się błyskawicznie, do Číhošti przybywali pielgrzymi z okolicznych miejscowości, a później z całej Czechosłowacji. Toufar rozdawał im powielane zdjęcia krzyża
i coraz dobitniej zdawał sobie sprawę, że za czyhoski cud zapłaci osobiście.
Tak też się stało: do ostatniej chwili funkcjonariusze StB próbowali zmusić księdza do przyznania się, że skonstruował on niewidzialny mechanizm poruszający
krzyżem. Kiedy katowany Toufar milczał jak grób, dobę przez śmiercią przywieziono
go nocą do czyhoskiego kościoła, w którym StB kręciło propagandowy film Biada
temu, który przynosi zgorszenie prezentujący „kulisy” cudu. Zachowało się tylko jedno
ujęcie z Toufarem, który już nie przypominał siebie, w pozostałych zaś ujęciach grał
wynajęty aktor. Film ten puszczano obowiązkowo we wszystkich kinach w kraju, ale
jego nieprzekonujący wydźwięk jeszcze bardziej utwierdził społeczeństwo czechosłowackie w przekonaniu, że cud w Číhošti nie był i nie mógł być mistyfikacją.
Ówczesna Czechosłowacja potrzebowała bohaterów. I to nie takich, z których pomocą obali komunizm, bo w to niemal nikt wtedy nie wierzył, ale takich, którzy obalą
stereotyp Švejka i będą potrafili żyć w prawdzie. Petráček zauważa:
Czasy się zmieniają i gdy pada słowo „ksiądz” bądź „pastor”, to wielu ludzi od razu myśli o Josefie
Toufarze. Ta historia wpłynęła na zmianę postrzegania wizerunku księży i Kościoła wśród niereligijnych Czechów, a miało to związek z oddolnym, spontanicznym procesem rozpoczętym przez
kręgi katolickich świeckich oraz osób niewierzących. Nie bez znaczenia pozostał również fakt, że
trwająca ponad dwadzieścia lat krytyka chrześcijaństwa, religii i Kościoła katolickiego była tak
przesadzona i niesprawiedliwa, że wzbudziła intuicyjny sprzeciw30.

Poruszenie krzyża i pytania, czy był to autentyczny cud, stały się drugorzędne. Na plan
pierwszy wysunęła się potrzeba wspólnotowego doświadczenia mistycznego, które
29 Por. M. Doležal, op. cit., ss. 175‒176.
30 „However, times are changing, and it is now Josef Toufar who many people think of first when the
term »priest« or »parson« is mentioned. This potential story involving an evolution in the image of
a priest and the Church amongst non-religious Czech society is influenced by the fact that the entire
process came about completely spontaneously from the bottom, from a circle of concerned Catholic
lay people, as well as non-religious sympathizers. It is not illogical to consider that a certain role could
also be attributed to the fact that over the last twenty years criticism of Christianity, religion, and the
Catholic Church in particular, has been so exaggerated, unjust and hateful that it has actually evoked
an intuitive anti-reactionary sympathy” – T. Petráček, op. cit., s. 368.

40

MASKA 41/2019

mogli dzielić ze sobą zwykli ludzie. Funkcjonariusze StB nigdy nie udowodnili Toufarowi „winy” skonstruowania mechanizmu sterującego krzyżem. Im bardziej nie potrafili rozwiązać zagadki z Číhošti, tym brutalniej próbowali zmusić księdza do złożenia
fałszywych zeznań i przyznania, że cud był oszustwem. Tajemnicze zniknięcie Toufara,
spowodowane jego nagłą i niespodziewaną nawet dla StB śmiercią, tylko podsycało
w społeczeństwie poczucie sprzeciwu wobec praktyk władzy przy jednoczesnej świadomości, że nie potrafi ona zamaskować siły minionych wydarzeń. Według Petráčka
W przeciwieństwie do innych podobnych historii, które dotknęły katolickich duchownych miażdżonych przez komunistyczną władzę, historia Josefa Toufara zawiera w sobie coś więcej, a mianowicie cudowne i tajemnicze poruszenie krzyża, tak zwany cud z Číhošti. Ta zagadka nigdy nie
została wyjaśniona, a krzyż utracono. Wszystkie próby stworzenia mechanizmu podjęte przez
techników z StB nie powiodły się, jest więc oczywiste, że wydarzenia te nie były zaaranżowane
przez Toufara czy władzę komunistyczną i okrywa je tajemnica31.

Z powieści Škvoreckiego czytelnik również nie dowie się, czy sam autor wierzył
w cud z Číhošti i co o nim sądził. Nie jest to zresztą dzieło traktujące o religii katolickiej, ale o przemianach społecznych w wymiarze wspólnotowym i jednostkowym.
Uosabia je postać Daniela, dzięki któremu czytelnik może dostrzec też metamorfozy
innych bohaterów:
Stałem przed nią i miałem wrażenie, że oto naprawdę jestem uczestnikiem cudu. Czy za pomocą
rzeżączki i kłamstwa nie wprowadziłem poganki Lisicy na drogę prawdziwego poznania? Niezbadane są ścieżki Pana!32.

Ironia Smiřickiego bardzo dobrze kamufluje to, czego on sam obawiał się najbardziej:
kiczu jednoznaczności, na której zresztą opierał się komunistyczny reżim.
Alter ego Škvoreckiego – autor operetek i kryminałów, bywalec sympozjów zagranicznych i konferencji literackich – zdawał sobie sprawę, że żadne miejsce na ziemi
nie daje gwarancji spełnionego życia i całkowitego poznania. Dlatego nieustannie
wracał do Czechosłowacji, do krajobrazów swojej młodości i spotykanych tam ludzi,
by ponownie zetknąć się z uczuciem siły, która go przerastała:

31 „In contrast to other comparable stories of Catholic clergy crushed in a similar fashion by the Communist regime, the story of Josef Toufar also contains something more in the form of the miraculous,
mysterious movement of the cross, »the miracle« in Číhošť. This has not been explained as yet and
the actual cross has been lost. All attempts on the part of the technicians from the STB to create
a mechanism that would put the cross in motion failed dismally. It is apparent that it was not something arranged by either Toufar or by the STB, and it is this element of Toufar s story that remains
resolutely veiled in mystery” – ibidem, s. 357.
32 Škvorecki, Cud…, s. 383.
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Odłożyłem gazetę i popatrzyłem na przesuwający się za oknem krajobraz. Wśród pól żyta pojawiła się biała wieżyczka wiejskiego kościółka, a po chwili druga. Odniosłem wrażenie, że oczami
krajobrazu patrzy na mnie ktoś, kto zagląda mi w duszę głębiej, niżbym chciał, i na sekundę
opanowała mnie groza wieczności33.

W tych rzadkich chwilach, kiedy Daniel zostaje sam – w Wiedniu, Czechosłowacji
czy Stanach Zjednoczonych – wracają obrazy-symbole z młodości, które zaważyły na
późniejszym postrzeganiu przez niego rzeczywistości. Świat komunistów i ich sympatyków przypominał wyjałowioną ziemię, na której ludzie pokroju księdza Doufala – często prości i naiwni – jawili się Smiřickiemu jako jedyny jasny punkt:
Siedziałem gorącą nocą pod gwiazdami Missouri, klimatyzator szumiał na tle trąbiących aut na autostradzie, a ja ważyłem, lecz nie mogłem zważyć, ważyłem nocne koszmary, sprawy widziane i niewypowiedziane, wypiłem pół butelki Johnie Walkera, a w głowie defilowała mi przedziwna galeria
spraw i postaci... ważyłem swoje życie, jego życie, różne żywoty i książki, i triki, i historie... Usypiałem, ale nim usnąłem, sięgnąłem po Biblię Gideona, starym, przesądnym zwyczajem otwarłem
ją na chybił trafił i nie patrząc, przyłożyłem palec:... jeden ze sług obok stojących spoliczkował
Jezusa, mówiąc: »Tak odpowiadasz arcykapłanowi?«. Odrzekł mu Jezus: »Jeżeli źle powiedziałem,
udowodnij, co było złego. A jeżeli dobrze, to dlaczego mnie bijesz?«. Opadłem na miękkie łóżko w Holiday Inn i szybko traciłem świadomość. Wszystko, wszystko to beznadziejne symbole34.

Smiřicki często dostrzegał symbole, których znaczenia nie potrafił odczytać. Jednak
ironia bohatera rozmywa się w momencie, gdy pozostaje on sam na sam z niezgłębioną tajemnicą życia i z niemożnością wyjaśnienia zagadek z przeszłości. Bo przecież
żadna powieść detektywistyczna – a może żadna sztuka w ogóle – w pełni nie wyjaśni
działania przypadku, który jedni nazwą losem, a inni cudem35. Powieściowym cudem
33 Ibidem, s. 368.
34 Ibidem, ss. 586‒587.
35 Por. „Cud posiada wszystkie atrybuty tego, co Dürrenmatt nazywa zbiegiem okoliczności. Również
to, czym jest fabuła dla poszczególnych postaci, oraz co oznacza dla nich cud, jest do pewnego stopnia
dziełem przypadku. Czy były to działania służby bezpieczeństwa, która próbowała wykorzystać cud
przeciwko ciemnocie Kościoła katolickiego; czy próby redaktora Jůzla, który za pomocą cudu udowadniał istnienie Boga w naszym świecie; czy choćby próby wejścia Daniela Smiřickiego do świata czeskiej
literatury poprzez napisanie perfekcyjnej powieści detektywistycznej – wszystko to kończy się w powieści Škvoreckiego fiaskiem. Josef Škvorecky mistrzowsko prowadzi poszczególne linie narracji i na sam
koniec oświetla całą historię poczuciem rozczarowania, deziluzji, atmosferą cudu” („Mirákl má všechny
anributy toho, čemu Dürrenmatt říká náhoda. Děj se rozbíhá náhodou. Také to, co tenzo děj znamená
pro jednotlivé postavy, to, co pro jednotlivé postavy znamená mirákl, je do značné míry nahodilé. At už
to byl inkvizitorský pokus estébácké bojůvky vyuřít miráklu proti tmářství katolické církve, at už je to
pokus redaktora Jůzla využít miráklu jako důkazu trvající boží přítomnosti ve světě, nebo pokus Dannyho Smiřického vstoupit zadnímí vrátky do české literatury sepsáním perfektní detektivky, všechny
takove pokusy končí ve Škvoreckého románě fiaskem. Josef Škvorecký skutečně mistrným vedením
jednotlivých linií příběhu nakonec dokéže osvětlit celý děj atmosférou rozčarování, desiluze, atmosférou
miráklu”) – S. Sojka-Ořešník, op. cit., s. 681.
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były te rzadkie, choć ciągle możliwe relacje międzyludzkie, które przetrwały mimo
upływu wyniszczającego czasu: uczucie, które łączyło Smiřickiego z Lisicą, przyjaźń
ze śpiewaczką jazzową Suzi albo z Jůzlem, badaczem cudu spod Kobylej Głowy, relacja z siostrą Udelíną, którą czytelnik poznaje na początku powieści i która wraca
na jej końcu, by stać się uosobieniem bezwarunkowego dobra niesionego drugiemu
człowiekowi.
Życie i śmierć księdza Doufala stały się niejako symbolami młodości Smiřickiego.
Jeżeli Škvorecki pozostawia czytelnikom Cudu jakąkolwiek nadzieję, to jest to nadzieja czerpiąca z tego, czego zrozumieć nie sposób. Smiřicki walczy z przeklętymi
symbolami, które w połączeniu z jakąkolwiek ideologią – czy to państwową, czy też
religijną – stają się własną karykaturą. Jak mówi:
Chodziło o to, że tego nie rozumiem. Że nie wierzę. Że w nic nie wierzę. Że chcę wierzyć, a nie
mogę, więc chciałbym choć zrozumieć36.

Wydaje się, że Cud kończy się rozczarowaniem Smiřickiego – że choć przed laty doświadczył łaski tajemnicy, to nie do końca potrafił w nią uwierzyć i zrozumieć, mimo
iż może to ona mogła być lekiem na zło tamtych czasów. Mierzył się z terrorem komunizmu, który wykluczył z życia wszelkie epifanie, „A terror to oczywiście nie tylko
krew. Nie wiem, czym krwawi dusza”37. To zdanie, może jak żadne inne w literaturze
czeskiej, wyraża głęboki ból, o którym mówią w gruncie rzeczy powieść Škvoreckiego
i późniejsza biografia autorstwa Doležala. Ból spowodowany życiem bez właściwości,
bez umiejętności rozpoznawania znaków i symboli, bez zrozumienia dla milczącej
postawy jedynego, który naprawdę wierzył w tajemnicę – Josefa Toufara.

36 J. Škvorecki, Cud..., s. 670.
37 Ibidem, s. 629.
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Streszczenie
W niniejszym artykule poddano krytycznej analizie wydarzenia społeczno-polityczne, które miały miejsce w byłej Czechosłowacji w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku. Badania skoncentrowano na kwestii bestialskiego morderstwa
księdza Josefa Toufara przez komunistyczne służby bezpieczeństwa z powodu tak
zwanego cudu w Číhošti. O wydarzeniu tym opowiadają dwie niedawno przetłumaczone na język polski książki: Jakby nam już dzisiaj przyszło umrzeć Miloša Doležala
oraz Cud. Kryminał polityczny Josefa Škvoreckiego. Na postawie analizy obu dzieł
postawiono pytania o społeczno-obyczajowe konsekwencje cudu oraz o potrzebę tajemnicy w ówczesnym społeczeństwie czechosłowackim.
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Summary
Sorrowful Mystery of the Miracle and Prolonged Silence
in Josef Škvorecky’s and Miloš Doležal’s works
The article is a critical analysis of the events which took place in former Czechoslovakia in 1950’s and 60’s from a sociopolitical perspective. Presented research focuses
on the death of priest Josef Toufar, who was murdered by Czechoslovakia’s State Security (StB) because of so-called Číhošt’ Miracle from 11 December 1949.Two books,
both with Polish translation, are telling the story of this event: If we have to die today
written by Miloš Doležal and Josef Škvorecký’s The Miracle Game. Analysis of both
works leads to questions about socio-moral consequences of the miracle and the need
for mystery in former Czechoslovakia.

Magdalena Krzyżanowska

Milczeć w rozmowie.
O czym się nie mówi Gabrieli Zapolskiej
Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

W powieści O czym się nie mówi Gabrieli Zapolskiej milczenie pełni szczególnie
istotną funkcję, na co wskazuje częstotliwość odwołań do niego w treści utworu,
a także wieloaspektowość sposobów jego przedstawiania. Służy ono charakteryzowaniu przestrzeni, stanowi reakcję społeczeństwa na trudne wydarzenia oraz ma
decydujący wpływ na nieporozumienia między głównymi bohaterami, wyznaczając
przebieg ich wzajemnej relacji. Analiza fenomenu milczenia jest zatem kluczowa dla
odczytania idei utworu.
Ze względu na tak różnorodne znaczenie tego zjawiska w powieści chciałabym
w niniejszym artykule skupić się na, jak sądzę, najciekawszym z wymienionych powyżej
wątków – wpływie milczenia na komunikację między głównymi bohaterami. Na wagę
tej problematyki w twórczości Zapolskiej wskazuje w swojej książce Anna Janicka. Badaczka analizuje na wybranym materiale milczenie wykreowanych przez pisarkę postaci kobiecych i wiąże to zjawisko z kwestią płciowości. Stawia tezę, że „autentyczność
bohaterki tej prozy wyraża się w zamilknięciu, zatrzymaniu i wstrzymywaniu procesu
wysłowienia”1. Janicka pokazuje, że milczenie u Zapolskiej staje się środkiem realizowania kobiecej tożsamości bohaterek uwikłanych w językowe i społeczne konwenanse.
Te ciekawe rozpoznania pomijają jednak zupełnie kwestię milczenia mężczyzn oraz
pewne istotne aspekty kobiecego niemówienia, a także konsekwencje, jakie te zjawiska
mają dla opisywanych relacji międzyludzkich2. Uważam, że wskazana problematyka
zasługuje na odrębne studium. Aby pokazać jej znaczenie dla twórczości Zapolskiej,
zajmę się nieanalizowaną do tej pory pod tym kątem powieścią O czym się nie mówi.
1
2

A. Janicka, Sprawa Zapolskiej. Skandale i polemiki, Białystok 2013, s. 185.
Por. ibidem, ss. 177‒186.
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Warto podkreślić, że moim celem nie jest podejmowanie niejednokrotnie już omawianej kwestii tabu w utworach Zapolskiej3. Nie interesuje mnie zatem milczenie będące konsekwencją tabu językowego – zakazu używania konkretnego słowa lub mówienia
o czymś4. Przyjęcie takiej perspektywy sprowadziłoby moje rozważania do dobrze już
rozpoznanych w utworach Zapolskiej tematów prostytucji oraz chorób wenerycznych5,
a także kwestii skandalów wywoływanych przez jej teksty oraz samą pisarkę6.
Podjęta przeze mnie analiza problematyki milczenia w O czym się nie mówi będzie
polegała na określeniu funkcji milczenia znaczącego – intencjonalnego, a więc odgrywającego rolę w komunikacji międzyludzkiej oraz wpływającego na przedstawianą
podmiotowość człowieka7. Z tego względu skupię się przede wszystkim na powieściowych dialogach. Rozważę, w jaki sposób w utworze są konstruowane rozmowy
oraz co przemilczają w nich bohaterowie. Jak sądzę, te zagadnienia można sprowa3

4
5

6

7
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Por. J. Zacharska, O czym kobiecie wiedzieć nie wypada [w:] Krytyka feministyczna. Siostra teorii i historii
literatury, red. G. Borkowska, L. Sikorska, Warszawa 2000, ss. 94‒104; A. Grotowska, „O czym się
nawet myśleć nie chce”, a jednak trzeba o tym mówić. O dziełach Gabrieli Zapolskiej i ich recepcji w środowisku współczesnym autorce, „Napis” 2009, nr 15: Umysły zniewolone. Literatura pod presją, ss. 253‒266;
A. Straburzyńska-Glaner, O tym, „o czym się nie mówi“ – tabu w twórczości Gabrieli Zapolskiej [w:]
Życie i twórczość Gabrieli Zapolskiej, red. H. Ratuszna, Stuttgart 2013, ss. 201‒214.
Por. G. Sawecka, Konwencja a tabu językowe [w:] Tabu w języku i kulturze, red. A. Dąbrowska, Wrocław 2009, s. 44.
Por. J. Zacharska, Prostytutka – kobieta upadła czy wyzwolona? [w:] eadem, O kobiecie w literaturze przełomu XIX i XX wieku, Białystok 2000, s. 139‒159; A. Chałupnik, Sztandar ze spódnicy. Zapolska i Nałkowska.
O kobiecym doświadczaniu ciała, Warszawa 2004, ss. 113‒125; A. Banot, „O czym się nie mówi”. Choroby przenoszone drogą płciową na przełomie XIX i XX wieku – literatura a dyskurs medyczny, pedagogiczny i emancypacyjny [w:] Kobieta, literatura, medycyna, red. A. Galant, A. Zawiszewska, Szczecin 2016, ss. 43‒58.
Jak pisze Janicka: „Gabriela Zapolska zaistniała w literaturze polskiej w sposób skandaliczny. […]
Wymienić ich [skandali – przyp. M.K.] można wiele, ponieważ niemal każda sprawa w życiu pisarki zyskiwała wymiar skandaliczny – zarówno sprawy literackie czy artystyczne, jak i te osobiste” –
A. Janicka, op. cit., s. 84. Na marginesie tych spostrzeżeń warto dodać uwagę dotyczącą problematyki
skandalu jako gestu przełamania nakazu milczenia – tabu. Jak sądzę, tak pojmowany skandal można
interpretować w kategorii „nie-milczenia”, będącego celowym zerwaniem milczenia poprzez mowę.
Według Doroty Korwin-Piotrowskiej, autorki tej koncepcji, „nie-milczenie” stanowi właściwą opozycję dla „dominującego milczenia”, czyli niemożności mówienia wynikającej z panującego zakazu –
por. D. Korwin-Piotrowska, Milczenie i nie-milczenie współczesności [w:] Od Lema do Sienkiewicza
(z Ingardenem w tle), red. M. Cyzman, A. Skubaczewska-Pniewska, D. Brzostek, Toruń 2017, ss. 47‒64.
Taka interpretacja zjawiska skandalu jest zbieżna z proponowanym m.in. przez Magdalenę Lachman
rozumieniem go jako zdarzenia komunikacyjnego – por. M. Lachman, Atrakcyjność skandalu. Optyka
literaturoznawcza [w:] Skandal w tekstach kultury, red. M. Ursel et al., Warszawa 2013, ss. 13‒30.
Badacze wskazują na różnicę pomiędzy milczeniem egzystencjalnym, polegającym na milczącym byciu w świecie, a milczeniem znaczącym, które występuje w komunikacji międzyludzkiej. Więcej na temat klasyfikacji, definicji rodzajów oraz funkcji milczenia por. m.in. I. Dąmbska, Milczenie jako wyraz
i jako wartość, „Roczniki Filozoficzne” 1963, nr 1, ss. 73‒79; J. Rokoszowa, Milczenie jako fakt językowy,
„Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” 1994, nr 50, ss. 27‒47; D. Korwin-Piotrowska,
Białe znaki. Milczenie w strukturze i znaczeniu utworów narracyjnych, Kraków 2015, ss. 73‒116.
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dzić do konkretnych mechanizmów rządzących dialogami w powieści i mających na
celu ukrywanie postaw i uczuć bohaterów, a tym samym uniemożliwiających im porozumienie. Omówię te mechanizmy, skupiając się na rozmowach głównego bohatera
z dwoma postaciami: jego ukochaną oraz znajomym z pracy.

I
Osią fabularną powieści jest relacja urzędnika Krajewskiego z przypadkowo poznaną
na ulicy i uznaną przez niego za szwaczkę dziewczyną, Franią, która od momentu spotkania staje się jego najważniejszą rozmówczynią. O czym się nie mówi otwiera jednak
dialog z innym bohaterem, Konitzem. Ten znajomy z biura obiecuje odstąpić Krajewskiemu swoją kochankę. Takie rozpoczęcie powieści jest nie bez znaczenia z kilku
względów. Rozmowa między postaciami wprowadza czytelnika w problematykę utworu, od razu zostaje zarysowany również kontrast z jego tytułem – bohaterowie wprost
mówią ze sobą na tematy, które wydają się należeć do sfery objętej nakazem milczenia8.
Wymiana zdań pomiędzy Krajewskim i Konitzem pozwala scharakteryzować
również samych bohaterów. Tego pierwszego pokazuje jako wycofanego, milczącego
człowieka, świadomego obrzydliwości podejmowanych przez nich działań i z tego
powodu nieszczęśliwego. Konitz zostaje natomiast przedstawiony w zupełnie odmienny sposób – chełpi się swoją postawą, co widać, gdy Krajewski dopytuje:
– Dojadła panu?
– Nie, ale widzi pan, upatrzyłem już coś innego.
– Lepszego?
Konitz pogładził wychudłą ręką rzadką bródkę.
– Coś całkiem innego. Ale to… całkiem. A potem, co tam gadać, ja się przyzwyczajam do kobiety,
a to najgorsze, panie tego…
–?
– Jaki pan naiwny. Można się przyzwyczaić do cygarniczki, do pióra, do palta, i to wcale dobrze.
Wtedy człowiekowi swojsko, gdy mu tak co pod ręką się ułożyło. Ale do kobiety – wręcz przeciwnie. Nerwy, panie tego… nerwy muszą być, panie tego, podrażnione, bo inaczej, fertał die
Klaczkes mit die weisse Kopytkes.
– Może.
Z a p a n o w a ł o m i l c z e n i e . W tych obszernych, dusznych salach biurowych było nie do zniesienia9.

8

9

Warto przywołać tutaj jako kontekst rozważania Michela Foucaulta, który opisując osiemnastowieczny dyskurs dotyczący seksualności, zwraca uwagę, że temat seksu nie był tak naprawdę objęty nakazem milczenia. Wręcz przeciwnie – mówiono o nim wiele, w charakterystyczny sposób kształtując
dyskurs, co polegało między innymi na przedstawianiu seksu jako tajemnicy – por. M. Foucault, Historia seksualności, tłum. B. Banasiak, T. Komendant, K. Matuszewski, Warszawa 2000, ss. 37‒38.
G. Zapolska, O czym się nie mówi, Kraków 2002, s. 5. Wszystkie wyróżnienia w cytatach moje – M. K.
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Przytoczony powyżej cytat pozwala zaobserwować charakterystyczne mechanizmy
rozmowy pomiędzy dwoma bohaterami. Już na pierwszy rzut oka widać znaczącą
dysproporcję w liczbie wypowiedzi, pogłębiającą się wraz z postępem dyskusji. Konitz
mówi dużo, wykładając Krajewskiemu swoją filozofię życiową dotyczącą kobiet:
– Bajecznie dużo mają w sobie sentymentów!.. – skrzypiał znów Konitz – ale to dla nas lepiej.
I widzi pan, właśnie woda na nasz młyn. Bo niby kochają się, a jak kochają, nie zdradzają. Bezpiecznie dla nas i dobrze. C ó ż p a n n i c n i e m ó w i ?
– Nic. S ł u c h a m !
– I ma pan rację 10.

Krajewski odpowiada półsłówkami, krótkimi zdaniami lub wcale. Nie oznacza to, że
wstydzi się rozmawiać o uwodzeniu kobiet. O braku trudności w podejmowaniu tego
tematu świadczą jego obcesowe pytania, na przykład: „A dawno się puszcza?”11. Bohater
tak naprawdę ukrywa przed rozmówcą coś innego: nie mówi mu o swoich wątpliwościach, wyrzutach sumienia i targających nim sprzecznych uczuciach. Sądzę, że rozmowa z Konitzem – podobnie jak pozostałe prowadzone przez bohaterów w przestrzeni
biura – świetnie pokazuje mechanizm opisywany przez Korwin-Piotrowską jako „sterowanie” tekstem przez milczenie: „To, co zatajone, staje się wtedy niewidoczną ramą
dla ujawnionych w słowach treści i rzutuje na sposób mówienia”12. Krajewski, mimo że
bierze udział w rozmowie, milczy na temat tego, o czym właściwie chciałby mówić.
Sposób jego zachowania w przedstawionej sytuacji komunikacyjnej spełnia zatem
cztery z pięciu możliwych wyznaczników milczenia wymienionych przez Jolantę Rokoszową. Badaczka wskazywała, że milczeć to: nie artykułować (poziom formy) lub
nie wyrażać (poziom semantyki), lub nie wypowiadać (poziom wartości). Ponadto
milczenie może oznaczać słuchanie w konwersacji lub intencjonalny brak odpowiedzi13. Rozmowy prowadzone przez Krajewskiego z Konitzem sprowadzają się zatem
do artykulacji słów przy jednoczesnym zachowaniu milczenia na pozostałych poziomach. Krajewski nie wyraża treści swoich przemyśleń ani uczuć, nie wymienia
kierujących nim wartości. Przyjmuje postawę milczącego słuchacza, w efekcie nie odpowiadając na rozważania rozmówcy ani nie konfrontując się z jego postawą.
Przedstawiona powyżej ogólna zasada rządząca rozmowami bohaterów zostaje co
pewien czas złamana, kiedy Krajewski spontaniczne powstrzymuje się także od artykulacji. Te charakterystyczne momenty zamilknięcia sygnalizowane w tekście znakami interpunkcyjnymi wskazują moim zdaniem właściwy przedmiot jego milczenia.
10
11
12
13
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Ibidem, s. 15.
Ibidem, s. 14.
D. Korwin-Piotrowska, Białe znaki…, s. 88.
Por. J. Rokoszowa, op. cit., ss. 33‒35.
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W przytoczonym cytacie jest to zaznaczona znakiem zapytania reakcja na słowa Konitza, że najgorsze jest dla niego przyzwyczajenie się do kobiety. W głównym bohaterze, który (co niejednokrotnie w powieści opisywane) tęskni za możliwością stałego
związku, taka deklaracja wywołuje reakcję chwilowego „zaniemówienia”. Jak pisze
Izydora Dąmbska:
Milczenie jako wyraz jest najczęściej środkiem e k s p r e s j i e m o c j o n a l n e j . Mowa ludzka […]
okazuje się zawodna […] jako środek informowania drugich o stanach natury emocjonalnej […].
W wielu tego rodzaju przypadkach istotnie wymowniejsze od słów bywa milczenie. […] Milczenie bywa wyrazem m i m o w o l n y m , kiedy np. silne wzruszenie czy afekt odbiera komuś chęć
czy nawet możność mówienia14.

Milczenie bohatera wyrażane poprzez znaki interpunkcyjne bardzo często powraca
w dialogach powieści, zawsze w momentach trudnych dla Krajewskiego. Nie sposób przywołać tutaj wszystkich przykładów. Brak wypowiedzi wydaje się w jednych
wypadkach oznaczać świadomy wybór, w innych – mimowolne zamilknięcie pod
wpływem emocji. Dzieje się tak na przykład podczas rozmowy z gospodynią Romanową. Kobieta opowiada bohaterowi, że jej córka została uwiedziona, po czym
wyraża nadzieję, że trafi ona na policję i będzie zarejestrowana jako prostytutka. Krajewski, którego dręczą wyrzuty sumienia, że jego działania wobec dziewcząt kierują
je na złą drogę, reaguje na słowa kobiety milczeniem zasygnalizowanym w dialogu
wykrzyknikami: „!!!”15. Podobnie znaki zapytania wyrażające zdziwienie, zmieszanie,
oburzenie i inne różnego rodzaju emocje pojawiają się w rozmowach z Franią, przede
wszystkim w momentach przypadkowego ujawniania przez dziewczynę jej kłamstw.
Sygnalizują wtedy podświadome przeczuwanie prawdy przez Krajewskiego.
Zwraca uwagę, że te momenty nie przyczyniają się do zaburzenia procesu komunikacji między bohaterami, a jednocześnie nie wprowadzają do niej żadnej jakościowej
zmiany. To, co możemy zinterpretować jako pytający wzrok, grymas twarzy lub inny
mimowolny wyraz emocji, zostaje włączone w tok dyskusji i otrzymuje odpowiedź od
rozmówcy (tak jak wtedy, gdy Konitz komentuje zamilknięcie Krajewskiego słowami
o jego naiwności). Nie wzbudza jednak zainteresowania odbiorcy i nie przyczynia się
do zbudowania porozumienia między uczestnikami dialogu. Dzieje się tak, ponieważ
momentalne zdradzenie się ze swoimi emocjami nie jest jednak równoznaczne z wyrażeniem własnych przeżyć. Jak bowiem wskazuje Diana Saniewska, za ekspresję ludzkich emocji odpowiada ciało, a uczucia i postawy człowieka podlegają werbalizacji16.
14 I. Dąmbska, op. cit., ss. 74‒75. Wyróżnienia moje – M. K.
15 G. Zapolska, op. cit., s. 7.
16 Por. D. Saniewska, O emocjach [w:] Emocje. Ekspresja. Poetyka. Przegląd zagadnień, red. eadem, Kraków
2013, s. 11.

51

Magdalena Krzyżanowska

Zasadnicza treść przeżyć Krajewskiego nie zostaje wypowiedziana, bohater pozostaje
biernym i wycofanym rozmówcą.
Opisane powyżej jednostronne rozmowy w biurze kończą się zawsze zapadnięciem milczenia pomiędzy bohaterami. Krajewski postrzega te chwile w bardzo negatywny sposób:
Biuro było tego dnia pełne wstrętnej melancholii. Coś wypełzało z kątów, coś oślizgłego i cuchnącego, o długich ramionach i w ł a z i ł o n a k a r k i l u d z i 17.
Jak zauważa Grażyna Bobilewicz, milczenie może modelować przestrzeń o określonych walorach, na przykład melancholijnych18. Podobnie w powieści Zapolskiej
Krajewski odczuwa milczenie jako coś fizycznego: jest ono dla niego ciężkie, zalega,
a czasami materializuje się nawet w postaci mgły (tak jak podczas sceny rozmowy
z przysłaną mu przez Konitza byłą kochanką). Wszystkie te spostrzeżenia i dolegliwości wynikają z dręczących bohatera niewypowiedzianych emocji i zmartwień.
Warto zauważyć, że tak odbierane przez Krajewskiego milczenie zapada wyłącznie pomiędzy uczestnikami rozmowy, czyli nim i Konitzem, nie oznacza więc zamilknięcia innych pracowników ani zapadnięcia ciszy w biurze. Pozwala to bohaterowi zwrócić uwagę na tło jego dyskusji ze znajomym. Słyszy wtedy otaczające dźwięki.
Znamienne, że jest to przede wszystkim kobiecy głos:
Jakaś panna w kobiecym pokoju ś m i a ł a s i ę h i s t e r y c z n i e i powiększała tym
smutną jaskiniową grozę biurowych zamknięć, w których, jak w studniach opuszczonych, bezdennych konały bezimienne istnienia, ziejąc z siebie jęk b e z e c h a 19.
Podobnie podczas rozmowy otwierającej powieść Krajewski słyszy w tle szmer kobiecych głosów. Innym razem zwraca uwagę na monotonne skargi interesantki zgłaszającej niepoprawne rozliczenie podatków. W moim przekonaniu bohater wychwytuje
akurat te głosy nieprzypadkowo. Skupienie na nich uwagi stanowi znak podświadomych pragnień Krajewskiego: skrywanej za jego milczeniem tęsknoty do kobiety.
Bohater ostatecznie przełamuje milczenie i zwierza się Konitzowi ze swoich myśli
oraz uczuć do Frani. Wypowiada je w przestrzeni prywatnej, w mieszkaniu znajomego, gdy kłębiące się w nim emocje nie pozwalają mu już właściwie funkcjonować:
Czuł, że musi mówić, że m u s i z r z u c i ć z s i e b i e c i ę ż a r, który go dławi.
I mówił długą chwilę […]. Bezsilny prawie roztaczał drobiazgi tego pożycia przed
Konitzem i w s t y d z i ł s i ę za ten swój głos, który słyszał, i za te wyrazy, które nie
on, zda mu się, wymawiał20.
17 Ibidem, s. 75.
18 Por. G. Bobilewicz, Przestrzeń milczenia [w:] Semantyka milczenia. Zbiór studiów 2, red. K. Handke,
Warszawa 2002, s. 163.
19 G. Zapolska, op. cit., s. 75.
20 Ibidem, s. 172.
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Znamienne, że właśnie ten moment rozmowy między mężczyznami został jedynie
skomentowany przez narratora, a nie ujęty w dialog. Odwrotnie niż w poprzednich
przypadkach, nie mamy tu bezpośredniego dostępu do procesu artykulacji bohatera.
Dowiadujemy się natomiast, że Krajewski nie umie mówić o swoich przeżyciach21,
ponieważ wstydzi się ich22. Jego odczucia pogłębia przypuszczenie Konitza, że Frania
jest prostytutką. Rozmowa staje się dla Krajewskiego bolesnym momentem rozpoznania, nieprzynoszącym ukojenia, ponieważ przychodzącym z zewnątrz i wymuszonym. Próba uspokojenia się poprzez wyrażenie własnych przeżyć zawodzi, a bohater
już więcej nie podejmie decyzji o takim kroku.

II
Konitz właściwie rozpoznaje sytuację – Frania faktycznie jest prostytutką, czego Krajewski nie chce dostrzec. Przyjmuje to do wiadomości dopiero, gdy spotyka się z nią
w pokoju hotelowym umówiony przez faktora. Odkrycie przez bohatera tajemnicy
dziewczyny staje się punktem zwrotnym w akcji powieści. Dla czytelnika informacja
o profesji Frani nie stanowi jednak zaskoczenia. Jednym z tropów sugerujących prawdę jest jej uporczywe milczenie na własny temat w rozmowach z Krajewskim, który
nie umie tego zachowania właściwie zinterpretować:
Oparł głowę na jej kolanach i pozostał tak. Czekał, aż mu zacznie teraz opowiadać „swoją historię”
[…]. To zwykle należało do programu.
Lecz ona m i l c z a ł a .
Powiedział więc, nie odrywając głowy.
– Niech mi Frania powie co o sobie.
Milczenie.
21 Negatywny wydźwięk problemów Krajewskiego z wypowiedzeniem własnych przeżyć poświadcza
kontekst światopoglądowy epoki, w której powstała powieść. W literaturze modernizmu życie uczuciowe człowieka stanowiło bowiem jedną z podstawowych wartości: „samo emocjonalne nastawienie
do rzeczywistości jest oceniane pozytywnie, a siłę wyrażania uczuć uznaje się za oznakę siły indywidualności i ponadprzeciętnych uzdolnień” – B. Szymańska, Mistycy i pesymiści. Przeżycia i uczucia jako
wartości w filozofii polskiego modernizmu, Wrocław 1991, s. 10.
22 Trudności bohatera w wyrażaniu własnych uczuć mogą wynikać z niedostępności takiej możliwości
dla przedstawicieli płci męskiej. Więcej na temat problematyki płci oraz związanych z nią stereotypów oraz ról i oczekiwań społecznych w twórczości Zapolskiej por. m.in. I. Gubernat, Przedsionek
piekła. O powieściopisarstwie Gabrieli Zapolskiej, Słupsk 1998, ss. 83‒166; M. Radziwon, Głupota ponad
płciami, „Dialog” 1998, nr 12, ss. 128‒134; K. Kłosińska, Ciało, ubranie, pożądanie, Kraków 1999; B. Brogowska, Eros i Tanatos we wspomnieniach i pragnieniach Felicjana Dulskiego [w:] Współczesny i dawny
obraz mężczyzny w literaturze i kulturze, red. L. Mariak, J. Rychter, Szczecin 2006, ss. 29‒38; A. Kuligowska-Korzeniewska, „Ahaswer sercowy”. Mężczyzna Gabrieli Zapolskiej [w:] ibidem, ss. 127‒139;
B. Karwowska, Ciało i śmiech w Moralności pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej a polskie stereotypy genderowe, „Wielogłos. Pismo Wydziału Polonistyki UJ” 2011, nr 2, ss. 104‒116.
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– No skąd Frania, kto Frani rodzice, czy Frania miała już kogo…
Milczenie.
– Czy Frania…
Niechętnie przerywa.
– Na co to? Najlepiej nie gadać, siedzieć cicho, bo wtedy człowiek nie grzeszy.
– ?
– No tak. Bo, j a k g a d a , t o k ł a m i e .
Powiedziane to było prosto, szczerze, a przecież Krajewskiego ziąb przeszedł.
– A Frania także jak mówi, to kłamie.
– Hi! hi! hi!...
– Niech Frania opowie.
M i l c z e n i e 23.

Większość rozmów między bohaterami przypomina tę przytoczoną powyżej. Przywołują one skojarzenia z przesłuchaniem, podczas którego jedna ze stron nie chce
ujawnić informacji. Jak sądzę, mechanizmem wyznaczającym konstrukcję tych rozmów jest nieustannie powracające milczenie jako odpowiedź, które opisuje w swoim
artykule Ryszard Handke. W tym przypadku stanowi ono zakłócenie w komunikacji,
ponieważ zawodzi oczekiwania drugiego z rozmówców, co prowadzi do postawienia go w sytuacji kryzysowej. Odbiorca przygotowany na recepcję wypowiedzi musi
dostosować swoją reakcję do nietypowych okoliczności komunikacyjnych. Zdaniem
badacza nie jest to zjawisko negatywne, ponieważ może przynieść nowe sposoby porozumienia czy też rozwiązać problem niewystarczalności słów24.
W powieści Zapolskiej tak się jednak nie dzieje, a bohaterom nie udaje się pozytywnie przejść próby milczenia: „Krajewski […] czuje, że w chwili, gdy ona milczy,
n i e m a j e j p r z y n i m 25”. Wynika to z roli, jaką pełni milczenie w relacji mężczyzny
i dziewczyny: stanowi ono mechanizm ukrywania informacji oraz uczuć. Wielokrotnie
Frania płacze, próbując nie ujawniać Krajewskiemu swojego smutku i właściwej jego
przyczyny. Mężczyzna natomiast mylnie interpretuje jej uczucia, a także udaje, że ich
nie dostrzega. Milczenie prowadzi do kolejnych nieporozumień i oddala bohaterów
od siebie26. Oprócz tego narasta ilość nieprawdy w ich relacji, bowiem zaproponowana przez Franię strategia omijania kłamstwa dzięki milczeniu niczego nie rozwiązuje.
23 G. Zapolska, op. cit., ss. 50‒51.
24 Por. R. Handke, Milczenie w perspektywie oczekiwań [w:] Semantyka milczenia. Zbiór studiów,
red. K. Handke, Warszawa 1999, ss. 47‒57.
25 G. Zapolska, op. cit., s. 51.
26 Warto dodać, że próby milczenia nie przechodzi również inna relacja Krajewskiego z kobietą: jego
przyjaźń z panią Gwozdecką. Gdy bohaterowie spotykają się w jej mieszkaniu, on pragnie opowiadać
o Frani, ona natomiast chciałaby, by dotrzymał jej towarzystwa, gdyż jest samotna. Żadne z nich nie
artykułuje swoich potrzeb, a ich spotkanie kończy się brakiem porozumienia i pospiesznym wyjściem
Krajewskiego: „Nie była to gra miłości, ani przyjaźni. To było coś nieokreślonego, co się nagle zjawia
między kobietą i mężczyzną, którzy dawno ze sobą przebywali w trochę oddalonej formie. […] Jakieś
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Ponadto Krajewski reaguje na uniki dziewczyny agresywnie; nieustannie rozkazuje jej
mówić: „O d p o w i a d a j zawsze, kiedy ciebie się pytam”27. Bezsilny wobec oporu Frani próbuje wymusić przerwanie milczenia groźbami, a nawet rękoczynami.
Skutki tych procesów możemy zaobserwować podczas sceny poprzedzającej sytuację rozpoznania w hotelu. Bohaterowie spotykają się chwilę wcześniej. Krajewski
cierpi katusze niepewny, czy niebawem odkryje prawdę o Frani. Dziewczyna uświadamia sobie, że mężczyzna wkrótce domyśli się jej profesji i ich relacja dobiegnie końca.
Nie dzielą się swoimi przemyśleniami, tylko samodzielnie szukają rozwiązania tych
problemów. Krajewski rozważa małżeństwo, a Frania napisanie listu z wyznaniem:
Usiadł, odsunął się i patrzył na Franię w m i l c z e n i u . Ona również m i l c z a ł a nagle wyczerpana i zapatrzona w światło lampy28.

Co istotne, nie mają oni okazji wypowiedzieć swoich przeżyć. Gdy mężczyzna decyduje się zaproponować dziewczynie małżeństwo, ta nie chce go słuchać i ucieka.
Ona sama z kolei nie potrafi wprost wyznać swoich tajemnic Krajewskiemu, dwukrotnie czyni to poprzez list, w dodatku nie przez nią napisany, dziewczyna jest bowiem analfabetką. Skutkujące niemożnością wzajemnego zrozumienia trudności bohaterów z rozmawianiem o swoich przeżyciach przywodzą na myśl problematykę
niewyrażalności oraz kwestię kryzysu języka29. Milczenie bohaterów nie jest jednak
strategią radzenia sobie z problemem ograniczeń języka niemogącego wyrazić tego,
co jednostkowe w doświadczeniu30. Trudno osądzić, czy gdyby bohaterowie dążyli
do porozumienia, mieliby do tego adekwatne narzędzia. Sytuacja przedstawiona
w powieści zbliża się natomiast do definicji niewyrażalności przedstawionej przez
Edwarda Balcerzana. Badacz określa ją jako awarię komunikacyjną, wskazując, że to,
co niewyrażalne, jest w zasadzie po prostu niewyrażone31. Wydaje się, że Krajewski
i Frania rozmijają się nie tylko w swoim rozumieniu świata, lecz także w intencjach co
do uzgodnienia własnych światopoglądów.

27
28
29

30
31

milczenie duszne, jakby powietrze przed burzą […]. Milczenie, brak gestu… I przechodzi wszystko.
A milczeli oboje. I Krajewski wyszedł, kłaniając się bardzo poprawnie w progu” – ibidem, s. 88.
Ibidem, s. 168.
Ibidem, s. 187.
Zjawiska milczenia i niewyrażalności mają wiele punktów wspólnych, lecz, jak przekonująco argumentują badacze, nie są tożsame. Np. według Krzysztofa Stachewicza milczenie jest kategorią raz
szerszą, raz węższą od niewyrażalności – por. K. Stachewicz, Milczenie wobec dobra i zła. W stronę etyki
sygetycznej i apofatycznej, Poznań 2012, ss. 31‒41.
Na temat modernistycznego kryzysu języka por. m.in. R. Nycz, Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie, Wrocław 1997; Literatura wobec niewyrażalnego, red. W. Bolecki, E. Kuźma, Warszawa 1998.
Por. E. Balcerzan, Niewyrażalne czy nie wyrażone?, „Teksty Drugie” 1997, nr 3, ss. 5‒19.
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Moje obserwacje zostają potwierdzone przez dalsze losy bohaterów, następujące po
odkryciu prawdy przez Krajewskiego. Frania, uwięziona w jego mieszkaniu, nadal milczy
na temat swojego najbardziej wstydliwego sekretu (tego, że została zarejestrowana na
policji). Pozostałe wydarzenia z jej życia nie są już według niej objęte tajemnicą. Stopniowo odkrywa je więc przed Krajewskim, odpowiadając na jego pytania. Sytuacja ulega
wtedy całkowitemu odwróceniu. Mężczyzna, mimo że ciekawy przeszłości dziewczyny,
jest na tyle udręczony otrzymywanymi informacjami, że nie chce słuchać zwierzeń Frani.
Wcześniejszy nakaz mówienia zamienia w nieustannie powtarzany zakaz:
Pchnął ją gwałtowanie, aż upadła.
– Ta… za co?
– Milcz!
– Sam się pytasz…
– M i l c z ! 32

Ujawnione informacje są dla Krajewskiego tak bolesne, że nie umie on sobie z nimi
poradzić. Potrafi na nie odpowiedzieć Frani jedynie agresją i rozkazem milczenia.
Znamienne, że również w tym przypadku zachowanie bohatera wynika z bezsilności, tym razem wobec prawdy, której poznanie oferuje mu dziewczyna. Krajewski nie
umie sprostać sytuacji, w której otrzymał to, co tak uporczywie próbował wcześniej
zdobyć – wiedzę o prawdziwej naturze Frani i jej przeżyciach. Ten moment okazuje
się ostateczną klęską bohatera, który w reakcji obronnej usiłuje ponownie wtłoczyć
dziewczynę w schemat komunikacji polegającej na zatajaniu.
Pozostaje więc tylko rozważyć, o czym właściwie nie mówi się w powieści Zapolskiej.
Na jaki temat bohaterowie ukrywają prawdę? Odpowiedź brzmi: na swój własny. Ich
rozmowy polegają na nieustannym niewyrażaniu siebie, nieprzekazywaniu wiedzy
o sobie, co warto zaznaczyć, najczęściej w wyniku ich własnych decyzji. Prowadzi
to do braku porozumienia między nimi. Zawodzi komunikacja werbalna – słowo
stanowi narzędzie kłamstwa i zaprzecza autentyczności człowieka33. Milczenie jest
natomiast rodzajem uniku, strategią niedopowiedzeń. W konsekwencji determinuje
ono komunikację pomiędzy postaciami na rozmaite sposoby. To, co niewypowiedziane, steruje tekstem rozmowy, wpływając na jej kształt. Silne emocje wywołują u bohaterów zaniemówienie; milczenie stanowi również odpowiedź na wzajemne pytania.
Relacja głównych bohaterów, kreowana przez te mechanizmy, rozpina się pomiędzy
niezrealizowaną potrzebą mówienia prawdy a wymuszonym zamilknięciem.
Czy zatem w powieści Zapolskiej osiągnięcie szczerości, wyrażenie prawdy
o sobie i swoich przeżyciach jest możliwe? Wbrew pozorom wydaje się, że tak –
32 G. Zapolska, op. cit., s. 213.
33 Na temat problemu języka w twórczości Zapolskiej por. A. Janicka, op. cit., s. 179.
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człowieka zdradza bowiem jego głos. To na jego barwy i ton szczególnie wrażliwy
jest Krajewski, co sam niejednokrotnie konstatuje. I tak Konitz, wypowiadając się
niewłaściwie o swojej kochance, „skrzypiał”. Główny bohater natomiast lubi „słuchać mowy [pani Gwozdeckiej – przyp. M.K.], w której były barwy i cienie, a głos
jej, trochę monotonny i jakby p r z e p o j o n y b o l e ś c i ą był mu szczególnie miły”34.
Krajewski żywo reaguje również na zmiany tonu wypowiedzi Frani oraz różnorodne nuty w jej głosie. To w nim objawia się prawda przeżyć dziewczyny, na przykład
w momencie, kiedy zamknięta przez bohatera w mieszkaniu zanosi się płaczem:
Było w głosie Poranka tyle t r a g i z m u , tyle s k a r g i , że dreszcz szedł od mózgu, przez serce
i konał powoli, stygnąc kamiennymi łzami. I było tak coś z wycia psów na Zamarstynowie, głodnych, z życia wypędzonych, modlących się o śmierć. […] Całą noc nie mógł pozbyć się wrażenia,
jakie wywarł na nim ś w i a t d ź w i ę k ó w , zawarty w jej płaczu35.

Głos rozumiany jako dźwięk36 jest autentyczny, pozwala odczytać ludzkie uczucia i doświadczenia. Co niezwykle istotne, nie byłoby to możliwe bez wrażliwego na to zjawisko odbiorcy, przyjmującego postawę uważnego słuchacza. To dzięki temu głos stanowi
w utworze Zapolskiej ważne źródło wiedzy o człowieku oraz przeciwwagę dla mowy
i milczenia37. Wobec tego zasadne wydaje mi się uznanie, że w powieści zamiast ich opozycji38 zostało pokazane inne zestawienie: mowy (za pomocą której można kłamać), milczenia (służącego ukrywaniu wiedzy o sobie) i głosu (wyrażającego prawdę przeżycia).
34 G. Zapolska, op. cit., s. 82.
35 Ibidem, ss. 149‒150.
36 Jak wskazuje Jakub Momro, fenomenem głosu w sposób szczególny zajmował francuskich myślicieli.
W ich teoriach „głos funkcjonował jako obiekt autonomiczny (Lacan), wchodził w konflikt z pismem
(Derrida), pozwalał wypracować koncepcję języka neutralnego (Blanchot) czy języka znoszącego podziały na filozofię i literaturę (Lacoue-Labarthe), był narzędziem rozkoszy (Barthes), elementem ontologii
powtórzenia (Deleuze), czy wreszcie konstytuował podmiot” – J. Momro, Fenomenologia ucha, „Teksty
Drugie” 2015, nr 5, s. 10. Głos jest także przedmiotem pogłębionej refleksji Mladena Dolara. Stosując
w swojej książce podejście psychoanalityczne, filozof przeprowadza analizy zjawiska głosu w kontekście
fizjologicznym, językoznawczym, metafizycznym, etycznym i politycznym – por. M. Dolar, Voice and
Nothing More, London 2006. Związki głosu (a także odgłosów) i słuchania przedstawia Don Ihde, który
tworzy w swojej pracy m.in. teorię głosu dramaturgicznego używanego w teatrze, podczas recytacji poezji
oraz w trakcie liturgii – por. D. Ihde, Listening and Voice. Phenomenologies of Sound, New York 2007.
37 Janicka uznaje, że komunikacja niewerbalna (milczenie, spazm i krzyk) stanowi alternatywny sposób
wyrażania siebie przez kobiece bohaterki Zapolskiej. Badaczka wskazuje, że wobec nieadekwatności
języka musiały one znaleźć inny sposób wyrażania przeżyć ‒ por. A. Janicka, op. cit., ss. 177‒186.
W O czym się nie mówi milczenie pełni jednak zupełnie inną rolę, a wyrażanie poprzez dźwięk głosu
nie istnieje bez przyjęcia postawy uważnego słuchacza. Jest to jednak problematyka wykraczająca
poza kwestię zjawiska milczenia, z pewnością zasługująca na odrębne studium.
38 Definiowanie milczenia jako zjawiska opozycyjnego do mowy proponuje m.in. Kwiryna Handke ‒
por. eadem, Między mową a milczeniem [w:] Semantyka milczenia…, ss. 9‒16.
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Streszczenie
Artykuł stanowi analizę problematyki milczenia w powieści O czym się nie mówi autorstwa Gabrieli Zapolskiej. Pokazuje, że bohaterowie próbują ukryć prawdę o sobie
i nie wyrażają swoich uczuć i doświadczeń. Z tego powodu osiągnięcie przez niech
porozumienia okazuje się niemożliwe. Milczenie staje się uniwersalnym mechanizmem determinującym ich sposób wypowiadania się oraz komunikację.
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Summary
To Be Silent in a Conversation. What Is Not Talked About
by Gabriela Zapolska
This article analyzes the issue of silence in the novel What Is Not Talked About by Gabriela Zapolska. It shows that the protagonists try to hide the truth about themselves
and do not express their feelings and experiences. For this reason, reaching agreement
by them is impossible. Silence becomes a universal mechanism determining their way
of speaking and their communication.
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Oblicza milczenia. Postawa pisarska
Jana Józefa Szczepańskiego i jego Dziennik
w rzeczywistości zniewolenia (1945–1989)
Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

„Cel odpowiedzialny i trudny” oraz zobowiązanie do prawdy
Twórczość Jana Józefa Szczepańskiego stanowi istotny punkt na mapie polskiej literatury XX wieku i od lat jest przedmiotem badań wielu krytyków. Dzieła takie jak
Buty, Koniec legendy, Polska jesień, Przed Nieznanym Trybunałem, Kadencja wyróżniają
się wnikliwym namysłem etycznym. Szczepański często poruszał w swoich utworach
tematy niewygodne, za co bywał krytykowany, miewał również kłopoty z komunistyczną cenzurą. Rozterki dotyczące trudności życia w powojennej Polsce autor skrupulatnie odnotowywał na kartach Dziennika, który pisał od 1945 roku właściwie do
końca życia1.
Dzienniki pokazują spójność postawy pisarza z ideą ewokowaną przez jego twórczość literacką. W latach 1945‒1989 od ludzi pióra domagano się dowodów serwilizmu wobec komunistycznej władzy. Za Andrzejem Wernerem można wskazać dwie
1

Do tej pory ukazało się pięć tomów, obejmujących lata 1945‒1989, szósta i ostatnia część zostanie opublikowana w 2019 roku. Twórczość diarystyczna Jana Józefa Szczepańskiego stanowi przedmiot mojej
dysertacji doktorskiej, a w niniejszym artykule prezentuję swoje dotychczasowe badania dotyczące tej
problematyki. Na temat Dzienników ukazało się do tej pory niewiele publikacji (obejmujących głównie
recenzje poszczególnych tomów), a należą do nich: A. Głąb, Oceany Jana Józefa Szczepańskiego, „Znak”
2010, nr 2; T. Fiałkowski, Życie w cieniu chmury, „Tygodnik Powszechny” 2009, nr 40; A. Werner, Pisarza dziennik intymny, „dwutygodnik.com” 2009, nr 13 [on-line:] https://www.dwutygodnik.com/artykul/453-pisarza-dziennik-intymny.html [18.01.2019]; G. Filip, Język wolnego człowieka, „Forum Akademickie” 2011, nr 6; A. Markowska, Rok 1968 z perspektywy pisarza, „ArtPapier” 2018, nr 12. D o Dziennika
odnosi się również Beata Gontarz, analizując znaczenie domu w twórczości J. J. Szczepańskiego – por.
B. Gontarz, Dom jako sens (w zapisach Jana Józefa Szczepańskiego) [w:] Zobaczyć sens. Studia o malarstwie,
literaturze i życiu, red. M. Krakowiak, A. Dębska-Kossakowska, Katowice 2014, ss. 105‒116.
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paradygmatyczne figury losu: pierwsza wiąże się z poczuciem historycznego fatalizmu,
co mogło skutkować współpracą z rządami komunistycznymi lub przeciwnie – emigracją. Tę drogę wybrał Czesław Miłosz, do roku 1951 pozostając w służbie dyplomatycznej, aby później zerwać z krajem i publikować swe dzieła za granicą. Inny kierunek
wyznaczył Szary, bohater opowiadań Szczepańskiego, który wybrał życie w kontrze
do nowego porządku, co wiązało się z pozostaniem na starym szlaku. Szczepański
porzuca jednak tę postać wraz z końcem opowieści o wojnie i powołuje do życia inne.
Zostaje zamknięty pewien rozdział, ale nie zmienia się postawa narratora-autora2.
Postawa ta została określona przez Wernera jako dumny akt samostanowienia,
wyznaczający własny zakres odpowiedzialności3. Istotnie, Szczepański już w pierwszym tomie Dziennika wybiera siebie etycznie, określa zasady, które będzie propagować, a także składa następującą deklarację:
Ten pamiętnik ma cel odpowiedzialny i trudny. Ma mnie wyleczyć i wychować. Nie będzie dla
mnie rozrywką ani przyjemnością. Będzie obowiązkiem, przeważnie przykrym i uciążliwym. Piszę go dlatego, żeby moim postanowieniom nadać cechy odpowiedzialności [D I, 6]4.

Od powyższego stwierdzenia wszystko bierze swój początek. Raz dokonany wybór
będzie przyświecał Szczepańskiemu na jego pisarskiej drodze (określanej przez niego
samego mianem misji), a także patronował wszystkim innym przekonaniom autora.
Jednym z nich jest gotowość pisarza na milczenie, kiedy pisanie prawdy będzie niemożliwe. Autor Butów deklarację tę wcielił w czyn: Polska jesień, powieść o polskim
wrześniu (warto zwrócić uwagę, iż ma ona formę dziennika) uzyskała ostateczny
kształt w roku 1949, na wydanie oczekiwała jednak przez kolejnych sześć lat – do
1955 roku. Od Szczepańskiego domagano się zmian, na które pisarz zdecydowanie
nie mógł przystać – poza zastrzeżeniami do wzmianek o 17 września, cenzura nalegała na przedstawienie kadry oficerskiej i zawodowych żołnierzy w negatywnym
świetle. W ciągu ośmiu lat od zakończenia wojny Szczepański funkcjonował jedynie
jako autor tekstów rozproszonych po różnych czasopismach, publikowanych przede
wszystkim w „Tygodniku Powszechnym”, w którego redakcji pracował w latach
1949‒1953. Kiedy gazetę zamknięto po raz pierwszy w roku 1953, pozostawał bezrobotny. Mimo to nie porzucał aktywności pisarskiej, przez cały czas był niezwykle

2
3
4
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Por. A. Werner, Wysoko. Nie na palcach. O pisarstwie Jana Józefa Szczepańskiego, Kraków 2003, ss. 20‒24.
Por. ibidem, s. 30.
Wszystkie cytaty z Dziennika Jana Józefa Szczepańskiego będę lokalizować bezpośrednio w tekście
za pomocą skrótu D, oznaczenia tomu (cyfra rzymska) oraz numeru stronicy (cyfry arabskie). Żródła
cytowań: J. J. Szczepański, Dziennik, t. 1: 1945‒1956, Kraków 2009, t. 2: 1957‒1953, Kraków 2011, t. 3:
1964‒1972, Kraków 2013, t. 4: 1973‒1980, Kraków 2015, t. 5: 1981‒1989, Kraków 2017.
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płodny jako twórca5. Już wówczas w środowisku literackim mówiono o nim, że jest
pisarzem mającym w swojej szufladzie sześć książek, które przez wzgląd na ówczesną
politykę wydawniczą nie mogą zostać dopuszczone do druku6. Swoje credo związane
z niepodporządkowywaniem się naciskom cenzury autor zawarł w Kapitanie: „Otóż
przyjm czytelniku do wiadomości, że można (i nawet koniecznie trzeba) pisać z całkowitą świadomością, iż książka nie zostanie wydana”7. Wypełniał je jednak nie bez
żalu, o czym świadczą słowa przedmowy do Butów i innych opowiadań:
Tak się jakoś złożyło, że opowiadania te, stanowiące moją trzecią z kolei pozycję wydawniczą,
miały być kiedyś moim debiutem. Bardzo to przykro debiutować wstecz i na raty. Ale nie moja
w tym wina8.

Postawa pisarska Szczepańskiego wynikała z zadeklarowanej już na samym początku odpowiedzialności – za siebie, świat, innych ludzi, ale również za słowo. To zaś
łączy się z jeszcze jedną, wynikającą z poprzednich, nadrzędną dla pisarza kategorią:
prawdą. Imperatyw prawdomówności skutkował milczeniem w obiegu czytelniczym.
Szczepański był gotów zrezygnować z tego, bez czego egzystencja pisarza jawi się
jako niepełna – a więc z odbiorców. Jego przywiązanie do prawdy wynikało z pojmowania jej jako wartości stanowiącej główny cel literatury, o czym mówił: „każda
literatura, która siebie traktuje poważnie, zajmuje się sprawą wartości”9. Łagodniejsze
określenie prawdy to uczciwość, będąca dla Szczepańskiego najważniejszym zadaniem jego pisarstwa10. Nie mógł więc, wyznając takie wartości, przystać na przekłamania czy rozmywanie faktów, nawet wobec możliwości wydawania swoich powieści bez
większych trudności.
Wspomniana już wierność autora Rafy prawdzie wiązała się również z pisaniem
przez niego właściwie wyłącznie na podstawie własnych doświadczeń. Większość
dzieł miała tło autobiograficzne11, którego motyw stanowiła, jak określa Werner, „służba
5

Por. A. Sulikowski, Nie można świata zostawić w spokoju. O pisarstwie Jana Józefa Szczepańskiego, Lublin 1992, ss. 32‒33, 77‒78. Szczepańskiemu oczywiście zależało na publikowaniu, wprowadzał więc
drobne zmiany, co opisuje w Dzienniku: „Przepiłowałem całą Polską jesień i wprowadziłem »ucenzuralniające« poprawki, które – obawiam się – nie zaspokoją wydawnictwa” [D I, 446]. Kiedy natomiast
cenzura domagała się zmian w kwestiach fundamentalnych – było to dla pisarza niedopuszczalne.
6 Por. W. Maciąg, Wsparty na mgławicach, „Życie Literackie” 1957, nr 11, s. 5, [cyt. za:] B. Gontarz, Pisarz
i historia. O twórczości Jana Józefa Szczepańskiego, Katowice 2011, s. 112.
7 J. J. Szczepański, Kapitan, Paryż 1986, s. 37, [cyt. za:] A. Sulikowski, op. cit., s. 79.
8 Idem, Buty i inne opowiadania, Kraków 1956, s. 5.
9 Idem, Pomimo to…, rozmowa z H. Zaworską, „Literatura” 1989, nr 2, [cyt. za:] A. Werner, op. cit., s. 106.
10 Por. A. Werner, Wysoko…, ss. 108‒109.
11 Warto wyróżnić wspomniane już na początku szkicu Buty i inne opowiadania, Polską jesień (zapis
doświadczeń wojennych podczas przynależności Szczepańskiego do AK), zbiór opowiadań Motyl
(na podstawie młodzieńczych przeżyć), liczne reportaże, w tym m.in. Do raju i z powrotem, Czarne
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wobec pamięci zbiorowej”12 (choć oczywiście niepozbawiona krytycyzmu). Zobowiązanie do prawdy nie pozwalało odejść mu od autentyku, niemniej dylogia Ikar i Wyspa
jest od powyższej reguły odstępstwem13. Mimo sukcesu powieści, Szczepański więcej
nie powtórzył tego eksperymentu, choć doradzał mu to między innymi Jan Błoński,
charakteryzujący naoczność doświadczenia w twórczości autora Portek Odyssa jako
ograniczenie literackiego kunsztu i wyobraźni, które uniemożliwia pisarzowi pełniejsze
wykorzystanie ambitnych zamierzeń14.
Milczenie Jana Józefa Szczepańskiego zdaje się więc mieć dwa podstawowe wymiary: wobec niemożności odstępstwa od prawdy, jak również w zakresie tworzenia
fikcji literackiej. Na tym jednak nie kończy się wstrzemięźliwość autora Polskiej jesieni. Za kolejny poziom można przyjąć jego oszczędność w zakresie stosowania środków formalnych, przez co wielu odbiorcom twórczość artysty wydawała się niejednokrotnie zimna i pozbawiona emocji. Była to świadoma decyzja pisarza, wynikająca
z chęci przekazania czytelnikowi pewnej opowieści, bez nadmiernie „rozbuchanej
literackości”15. Dowodzi to wspomnianej na początku szkicu zbieżności osoby pisarza
z wykreowanymi przez niego literackimi światami, bowiem i Dziennikowi przyświecają podobne cele:
Będę się starał pisać jasno, zwięźle, porządnie, bez ozdobników, bez zbytecznych efektów słownych, smętnej ironii, paradoksalnych i cynicznych dowcipów, bez niedomówień i mgławicowych
domyślników o charakterze metafizycznym, jednym słowem bez wszystkiego tego, co moim zdaniem nadawało dotychczas pisaniu charme intelektualnego pesymizmu, a w gruncie rzeczy było
usprawiedliwieniem i ozdobą własnej słabości [D I, 6].

Rezygnacja z wyrafinowanych technik literackich na rzecz zwięzłej wypowiedzi była
niewątpliwie pewnym wyrzeczeniem, gdyż w dużej mierze to właśnie one świadczą
o kunszcie pisarskim danego twórcy. Można więc za autorem stwierdzić, iż taka droga stanowiła „cel odpowiedzialny i trudny”, okupiony wieloma obciążeniami (w tym
nieatrakcyjnością tej literatury dla niektórych odbiorców), niemniej na jej końcu
znajdowała się wartość bezcenna – niezniewolenie umysłu i ocalenie samego siebie.

12
13
14
15
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i białe, Koniec westernu, a także Kadencję (jedyną książkę wydaną w drugim obiegu, stanowiącą zapis
doświadczeń podczas pełnienia funkcji prezesa Związku Literatów Polskich).
A. Werner, Wysoko…, s. 110.
Małgorzata Czermińska, a za nią Beata Gontarz znajdują jednak w Ikarze i Wyspie cechy wspólne
z bohaterami opowiadań partyzanckich Szczepańskiego, wskazując na zbieżność pokoleniowych doświadczeń – por. B. Gontarz, op. cit., s. 42.
Por. A. Werner, Wysoko… s. 109.
Por. ibidem, s. 117.
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W stronę długiego trwania kultury i wewnętrznej wolności
Swoją zdolność do milczenia autor Kipu będzie analizował wielokrotnie, między
innymi w IV tomie Dziennika, w roku 1974, w którym zastanawia się z perspektywy
czasu nad motywacjami trwania przy raz dokonanym wyborze:
T.[yrmand] pisze, że podziwia mój spokój, z jakim piszę, nie mając pewności, czy doczekam
się druku. Różnie to bywało z tym spokojem. Pamiętam koszmar zabiegów o wydanie Butów
u Glücksmanna. Ale wtedy już zdołałem jakoś się znieczulić, wyrobić sobie postawę swoistego
fatalizmu. Myślę, że w gruncie rzeczy nigdy nie uważałem sprawy publikacji za sprawę życia
i śmierci. Byłem gotów (jak mi się zdaje) pogodzić się z pisaniem dla siebie, z pisaniem jako
prywatne hobby. Tyrmand zawsze potrzebował publiczności. Nawet ten dziennik pisany jest
wyraźnie „na sprzedaż”. Ale swoją drogą, gdybym został skazany na szufladę, pewnie z czasem
umilkłbym na dobre [D IV, 109].

Zmagania Szczepańskiego o wydanie Butów16 w istocie przypominały żmudne starania o zachowanie prawdy. Miało to dla niego znaczenie wykraczające poza ambicje
literackie, związane jedynie z chęcią opublikowania swoich opowiadań, a starania stanowiły raczej próbę charakteru, będącą częścią życiowego projektu opisanego na początku I tomu Dziennika. Warto w tym miejscu przytoczyć refleksję autora na temat
trudności związanych z wydaniem Butów i innych opowiadań:
Glücksman znowu przełożył termin swojej decyzji na 20-go. W rozmowie zapytał mnie, dlaczego nie piszę tak, żeby nie wzbudzać sprzeciwów cenzury. Wydawało mi się, że takie pytanie
na ustach wydawcy jest niemożliwością. Strach bierze pomyśleć, że taka rzecz jak cenzura staje
się czynnikiem kształtowania kultury, czynnikiem sięgającym w gruncie rzeczy daleko poza polityczną ściśle dziedzinę. Po wszystkim, co pomyślano i powiedziano na świecie, taki fakt ma
ponurą wymowę jakiegoś fatalizmu, silniejszego niż ludzka świadomość. Wprost nie chce się
wierzyć, że ludzie mogą się na to godzić, ba – uważać to za rzecz całkowicie normalną [D I, 173].

Niepokój Szczepańskiego wynikał w znacznym stopniu z ogromnego zagrożenia, jakie upatrywał w konkretnych ideologiach potrafiących zawładnąć umysłami.
Ponadto pisarzowi zależało na wzmacnianiu długiego trwania kultury. Wierzył, iż
dzięki pewnym działaniom oraz nieuleganiu naciskom politycznym można ocalić
literaturę i wspólne dziedzictwo. To zaś związane było z obraną przez niego Conradowską maksymą „oddawania sprawiedliwości widzialnemu światu”17. Ciągłość kultury stanowiła dla diarysty również ciągłość czasu, prowadzącą z przeszłości przez

16 Samo opowiadanie Buty ukazało się po raz pierwszy na łamach „Tygodnika Powszechnego” w 1947
roku, w tym miejscu mowa jednak o całym zbiorze pod tytułem Buty i inne opowiadania, o których
wydanie Szczepański przez wiele lat bezskutecznie zabiegał, i które ukazały się dopiero w roku 1956.
17 A. Werner, Pisarza dziennik intymny…
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teraźniejszość ku lepszej przyszłości18. Niniejszy proces przypomina schemat opisany
przez Krzysztofa Czyżewskiego w Małym centrum świata. Zapiskach praktyka idei,
polegający na odzyskiwaniu przyszłości nie poprzez bezrefleksyjną, opartą na nostalgii
gloryfikację przeszłości (zarówno Szczepański, jak i Czyżewski krytycznie patrzą na
czasy Drugiej Rzeczypospolitej), lecz dzięki zakorzenieniu w długim trwaniu. Ważna
jest pamięć o czasie minionym, najistotniejsze staje się jednak pozyskiwanie wspólnie, w relacji Ja–Ty, nowego jutra19. Autor Dziennika twierdził, iż warunki zewnętrzne
(w tym przypadku warunki zewnętrznego zniewolenia) można znieść, a także deklarował, iż „w każdych warunkach można być wolnym, jeśli się zwalczy strach” [D I,
396]. Zapewne to właśnie możliwość całkowitego dostosowania się społeczeństwa do
nowych zasad rzeczywistości, będąca odzwierciedleniem wewnętrznego zniewolenia
ludzkich umysłów przez komunistyczną propagandę, wzbudzała w nim największy
lęk.
Aby jednak jakkolwiek istnieć w obiegu wydawniczym, Jan Józef Szczepański
skazany był na przemilczanie pewnych kwestii w swoich dziełach literackich. Autor
opisywał więc przede wszystkim jeden totalizm – tak zwany brunatny, przemilczając
totalizm czerwony – komunizm. Mówienie o jednym oprawcy wystarczało jednak, by
czytelnik mógł odnieść wnioski do nowej rzeczywistości zniewolenia, w której przyszło żyć Polakom20. To, czego na temat ówczesnego reżimu Szczepański nie mógł
powiedzieć w publikowanych książkach, mógł bez wahania zapisywać w Dzienniku –
jego projekt życia odpowiedzialnego, prowadzony skrupulatnie już od pierwszego
wpisu, umożliwiał mu bycie wolnym wewnętrznie, mimo zniewolenia politycznego.
Postawa ta może pozornie przypominać wewnętrzną cytadelę, polegającą na wycofaniu się w głąb siebie, gdzie człowiek pozostaje niewzruszony wobec zewnętrznych
okoliczności, odizolowany od świata i jego problemów, odniesienie tego podejścia
do Szczepańskiego byłoby jednak przekłamaniem. Pisarz nie omijał przeszkód na
swojej drodze, schodząc z niej, lecz pozostawał wytrwały i starał się wpłynąć na zmianę rzeczywistości najlepiej jak potrafił21. Był on, posługując się terminologią Henryka Elzenberga, „mężny wobec bytu”22. Bogusław Szubert pojmuje owo męstwo jako
zdolność tworzenia przez człowieka obszarów wolności dla samego siebie, co jest
związane z nierelatywnością wartości konstytuujących sens człowieczeństwa i świata.
Jana Józefa Szczepańskiego cechowała ogromna wolność wewnętrzna, polegająca na
18
19
20
21

Por. idem, Wysoko…, s. 80.
Por. K. Czyżewski, Małe centrum świata. Zapiski praktyka idei, Sejny–Krasnogruda 2017, s. 129.
Zob. A. Sulikowski, op. cit., ss. 263‒264.
Por. I. Berlin, Dwie koncepcje wolności [w:] idem, Dwie koncepcje wolności i inne eseje, wyb. i oprac.
J. Jedlicki, Warszawa 1991.
22 H. Elzenberg, Kłopot z istnieniem. Aforyzmy w porządku czasu, Kraków 1963, s. 143, [cyt. za:] B. Szubert,
O wewnętrznym poczuciu wolności, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 1996, nr 29, s. 184.
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tym, że „świadomi swoich możliwości, rozumnie i rozumiejąco zgadzając się na świat
taki, jaki jest, możemy i powinniśmy – jeśli zależy to od nas – przyczynić się do urzeczywistnienia jakiegoś dobra lub wykluczenia zła”23.
Wykluczyć zło autor Końca westernu próbował w dużej mierze przez pisanie
Dziennika, który według przyjętej przez Pawła Rodaka definicji nie stanowi jedynie
tekstu, narracji, rodzaju tekstu czy dyskursu, lecz jest przede wszystkim praktyką
piśmienną. Praktyka ta polega na oddziaływaniu słowem przez jego zapisywanie,
co nadaje mu tekstualnego, lecz również przede wszystkim materialnego wymiaru. Skutkiem takiego działania może być poznawanie przez diarystę rzeczywistości
wokół niego, ale też wpływanie na samego siebie i otoczenie. Zapis doświadczenia
występującego w dzienniku może mieć więc wymiar performatywny, gdyż doświadczanie i działanie są w zakresie praktyki pisania dziennika nierozłączne24. Szczepański sprzeciwiał się komunistycznemu zniewoleniu nie tylko w swych zapiskach
dziennikowych. Czynił to między innymi poprzez sygnowanie tak zwanego Listu
59 do Sejmu PRL przeciwko planowanym zmianom w konstytucji (w wyniku tego
podpisu przywrócono ledwo co uchylony zapis cenzorski na jego nazwisko25), przynależność w latach 1976‒1980 do Polskiego Porozumienia Niepodległościowego (wraz
z Janem Olszewskim, Zdzisławem Najderem, Andrzejem Kijowskim), współpracę
z Komitetem Samoobrony Społecznej „KOR”, pełnienie funkcji prezesa Związku
Literatów Polskich od 1980 roku (pisarz walczył o jego przetrwanie, co szczegółowo opisał w Kadencji), zaangażowanie w mediacje po 13 grudnia 1981 roku w zwolnienie internowanych, jak również uczestnictwo w obradach okrągłego stołu oraz
wiele innych działań26. Kiedy natomiast bez jego wiedzy zmieniono dialogi do serialu
Hubal, którego scenariusz tworzył, wycofał swoje nazwisko z czołówki, gdyż mimo
nakładu pracy, jaki włożył w jego napisanie, wolał nie istnieć jako autor przekłamań
[por. D IV, 28]. Jego milczenie w sferze publicznej nie było milczeniem biernym,
które w ujęciu między innymi Karla Jaspersa jest złem27. Szczepański nie przyglądał
się bezczynnie niegodziwościom, lecz poprzez swoje milczenie próbował nie przyczyniać się do rozpowszechniania zła, gdyż – jak słusznie zauważa Andrzej Werner –
„[o] grozie ówczesnej historii mówi głośno także milczenie”28.
23 B. Szubert, op. cit.
24 Por. P. Rodak, Między zapisem a literaturą. Dziennik polskiego pisarza w XX wieku, Warszawa 2011, s. 117.
25 Zapis ten można odnaleźć w książce Tomasza Czyżewskiego pt. Wielka księga cenzury PRL w dokumentach (Warszawa 2015, s. 95), w dokumencie z 21 lutego 1976 roku.
26 Por. Jan Józef Szczepański, oprac. K. Biernacki [w:] Encyklopedia Solidarności [on-line:] http://www.
encysol.pl/wiki/Jan_J%C3%B3zef_Szczepa%C5%84ski [17.01.2019].
27 Por. E. Suszek, Milczeć na wiele sposobów. Milczenie w filozofii i nie tylko, „Czasopismo Filozoficzne”
2011, nr 7, s. 17.
28 A. Werner, Pisarza dziennik intymny…
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Dziennik jako przestrzeń wolności
Przy swej postawie Szczepański mógł wytrwać dzięki sile charakteru, lecz również
dzięki pewnym „strefom wolności”, które według Elzenberga pomagają zachować
wolność wewnętrzną29. W przypadku pisarza było ich wiele, a należały do nich między innymi: rodzina, podróże (liczne wyprawy za granicę oraz w Tatry), przyjaciele
(na przykład Stanisław Lem czy Zbigniew Herbert), środowisko „Tygodnika Powszechnego”, ale tę najważniejszą, której pragnę poświęcić najwięcej miejsca, stanowi
Dziennik – przestrzeń niedostępna dla oka cenzury i ingerencji władzy30. Dla pisarza,
który co jakiś czas nie mógł publikować ze względu na nieprzystawalność do wymogów peerelowskiej rzeczywistości, miejsce, w którym miał możliwość szczerego
zapisywania wszystkich swoich przemyśleń, było z pewnością czymś niezwykle wyzwalającym31. Dziennik pomagał mu przetrwać trudne czasy, kiedy nie mógł funkcjonować w obiegu wydawniczym. Warto przytoczyć w tym miejscu kilka fragmentów,
w których owa wolność wypowiedzi unaocznia się szczególnie:
Rozmowy te prowadzone były z założeniem, że na pewno jestem faszystą, który nie chce się
przyznać do swych przekonań. […] Okropnie niewygodnie żyć w takim świecie. W rezultacie
zakwestionowano mi stopień oficerski [D I, 214].
Dla tych ludzi nie istnieje nic takiego, jak autonomiczna prawda. Nic ich nie boli. Sumienie zastępuje im szachownica „kontekstu”. […] Ale ten ustrój nie znosi prawdy jako takiej. Nie znosi
niczego, co autentyczne. Może prosperować tylko w żywiole fikcji [D III, 89].

Gdyby pisarz publicznie wypowiedział się w taki sposób, niewątpliwie spotkałby
go szereg represji – całkowity zakaz publikowania, niemożność uzyskania paszportu, być może także represje ze strony Służby Bezpieczeństwa, która nieustannie go
inwigilowała. W Dzienniku ograniczenia te nie istniały, praktyka pisarska stanowiła
jego schronienie od spraw codzienności (choć jak pokazuje powyższy cytat, funkcjonowanie w „żywiole fikcji” nastręczało mu wielu trudności). Mimo iż Andrzej Werner określa Dziennik Szczepańskiego jako wewnętrznie ocenzurowany przez samego
autora (który sam wyrażał obawę, że cenzor znajduje się wewnątrz niego)32, trudno
jednoznacznie zgodzić się z tym stwierdzeniem. Trafniejsze wydaje się sformułowanie
29 Por. B. Szubert, op. cit.
30 Pisarz niezwykle dbał o to, aby Dziennika nie ujrzały osoby do tego niepowołane. Opisuje to na przykład w notatce z 1974 roku, kiedy wrócił z Moskwy: „Przepisuję z notatek – tak samo jak poprzednio
nie brałem tego zeszytu – na wszelki wypadek” [D IV, 92].
31 Oczywiście motywacji przyświecających Dziennikowi Szczepańskiego jest znacznie więcej, a należą
do nich choćby dziennik jako praca nad sobą, autoanaliza, kronika pracy twórczej etc. (typologia –
por. P. Rodak, op. cit., ss. 44–56), nie stanowi to jednak przedmiotu niniejszego szkicu.
32 Werner odnosi niniejsze stwierdzenie do I tomu Dziennika – por. A. Werner, Pisarza dziennik intymny…
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Grzegorza Filipa, charakteryzującego język pisarza jako „naturalny język wolnego
człowieka”33. Codzienność w powojennej Polsce Szczepański zapisywał bardzo skrupulatnie. Notował najważniejsze wydarzenia, mogąc jedynie przypuszczać, że bierze
udział w epizodach wagi historycznej (co sam niepewnie przyznaje we wpisie z 1989
roku: „Wczoraj w Warszawie brałem (bierny) udział w wydarzeniu o wymiarze chyba
historycznym. Okrągły stół wreszcie się odbył [D V, 730]). Jego Dziennik jest więc
nie tylko przestrzenią wolności, lecz przede wszystkim świadectwem. Paweł Rodak,
podając typologię literatury dokumentu osobistego, wyróżnia w swoich badaniach
jej trzy rodzaje: dziennik prywatny pisarza, dziennik pisarski oraz dziennik literacki. Różni je między sobą dominacja jednej z trzech postaw umieszczonych przez
Małgorzatę Czermińską na wierzchołkach trójkąta autobiograficznego, mianowicie
wyznania, świadectwa lub wyzwania. W przypadku dziennika pisarskiego, do którego Rodak klasyfikuje Dziennik Jana Józefa Szczepańskiego, przeważa właśnie postawa świadka. W punkcie wyjścia jest on pisany dla samego siebie, dopuszcza jednak
(w przeciwieństwie do dziennika prywatnego) możliwość publikacji. W zapiskach
autora Ikara myśl o tej perspektywie pojawiła się w 1975 roku, po 30 latach pisania
Dziennika, kiedy zaczął zdawać sobie sprawę ze swej szczególnej roli:
Zaczynam liczyć się z tym, że ten pamiętnik będzie kiedyś publikowany. Po mojej śmierci. Może
uda mi się zachować mimo to jego szczerość. Jeśli nie czuję teraz skrupułów, to dlatego, że widzę,
iż ma on szansę być dokumentem naszych czasów – w większym pewnie stopniu niż moje książki
[D IV, 211].

Mimo że dziennik jako gatunek zawsze jest czymś indywidualnym, zanurzonym
w konkretnych momentach, oraz występują w nim elementy konstrukcji i kreacji,
może stanowić ślad albo świadectwo, którego znaczenie wzrasta w sytuacjach ekstremalnych (a taką sytuacją niewątpliwie były czasy komunistycznych represji)34.
W swoim Dzienniku artysta wprost i bez niedomówień opisuje wydarzenia historyczne, na przykład marzec 1968:
Wczoraj na Uniwersytecie milicja pobiła czterech profesorów. M. in. prorektora Bielańskiego.
Dziś w radiu przemówienie Gierka na wiecu w Katowicach. Ten Gierek, na którego wielu liczyło,
którego kreowano niemal na polskiego Dubčeka, bluzgał jak najgorszy pałkarz […]. W W-Wie
na zebraniu polonistów Żółkiewski i Sandauer bardzo zdecydowanie wyrazili solidarność ze studentami [D III, 329].

W sytuacji, w której ktoś niepowołany (na przykład Służba Bezpieczeństwa) odczytałby niniejszy zapis, Jan Józef Szczepański najpewniej miałby niemałe kłopoty.
33 G. Filip, op. cit.
34 Por. P. Rodak, op. cit., ss. 66‒71, 119‒120.
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Mimo to pisarz nie obawia się wyrażania opinii mogących zaszkodzić jemu samemu.
Prawdopodobnie jednak pewien ukryty strach o ujawnienie Dziennika istniał w autorze przez cały czas. I choć w przeciwieństwie do Zofii Nałkowskiej, która większość
personaliów zapisywała inicjałami (co uczyniło jej dziennik silnie skontekstualizowanym i bardzo trudnym do rozszyfrowania), Szczepański prawie wszystkie nazwiska
notował skrupulatnie, często z adnotacją skąd zna daną osobę (na przykład ze Spitsbergenu), również w jego przypadku pojawiały się sytuacje, w których wolał przemilczeć personalia konkretnych osób, aby nie zaszkodzić im w momencie ewentualnego
ujawnienia Dziennika35.

Podsumowanie
Jan Józef Szczepański, nawet gdy milczał w obiegu oficjalnym, na przykład tuż po wojnie, nigdy nie milczał naprawdę – cały czas pisał przede wszystkim Dziennik, jak również inne teksty. Trudno więc uwierzyć w cytowane już słowa autora, że „gdyby był
skazany na szufladę, pewnie umilkłby na dobre”. Być może nie napisałby tylu dzieł prozatorskich, najpewniej wszakże cały czas kontynuowałby raz zaczęty Dziennik, będący
niezwykłym świadectwem powojennych lat, ale też egzystencjalnych rozterek pisarza.
Nie można oczywiście sugerować, że autor nie przemilcza zupełnie niczego. Każdy diarysta przyjmuje jakąś perspektywę oglądu świata i siebie samego, która skutkuje pewnymi wyborami odnośnie do notowanej rzeczywistości. U Szczepańskiego trudno byłoby odnaleźć na przykład kwieciste opisy dotyczące jego małżeństwa
z Danutą Szczepańską z Wolskich (jednym, lecz nie jedynym powodem jest zapewne
wspomniana już strategia oszczędności pisarskiej). Wpisy na temat żony pojawiają się
w miarę często, są jednak dość lakoniczne, zazwyczaj obejmują jedno – dwa zdania
(więcej miejsca poświęca on dzieciom, później wnukom)36, jak na przykład: „Wczoraj
wróciłem razem z Danusią, z którą spotkaliśmy się w Krakowie” [D II, 388]; „Danusia leży już prawie dwa tygodnie. Poroniła. Na szczęście w pierwszym miesiącu”
[D I, 619] – brak bardziej rozbudowanego komentarza na ten temat lub „Minęły
42 lata od naszego ślubu” [D V, 793]. Notatki te mają charakter raczej informacyjny
niż refleksyjny. Autor przemilcza także kłótnie małżeńskie (trudno wywnioskować
nawet, czy takowe miały miejsce) lub trudności związane z życiem rodzinnym (kiedy
35 Przykład takiego wpisu czytelnik może odnaleźć w V tomie Dziennika, w którym Szczepański zapisał inicjałami "L. i M.", personalia Wandy Lohman i prof. Ewy Miodońskiej-Brookes (przedstawicielek ówczesnego miesięcznika "Kultura Niezależna", z których rąk otrzymał Nagrodę Kulturalną
"Solidarności" za rok 1987 przyznawaną przez Komitet Kultury Niezależnej) – por. D V, s. 664.
36 Wyjątek stanowi I tom, zwłaszcza zapisy dotyczące okresu narzeczeńskiego i samego ślubu, w których autor dokonuje obszernych opisów swojej więzi z Danutą, później jednak rezygnuje z tego rodzaju relacjonowania.
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notuje o chorych dzieciach, nie opisuje szerzej uczuć ani trudności towarzyszących
tym wydarzeniom). Niełatwo określić motywację niniejszych działań – być może te
sytuacje jawiły mu się jako oczywiste, być może również pisarz chciał pewne historie czy odczucia zachować dla siebie samego. Tego rodzaju przemilczenia Czermińska określa mianem „śladów osobowości w tekście”. Ślady te mają charakter szyfru,
a klucz znajduje się w osobowości pisarza i w jego egzystencji, wraz z całym jej kontekstem. Czytelnik ma do niego dostęp jedynie częściowy, uzależniony od przypadku
osobowości danego twórcy37. O strategii przemilczania pisze także Jerzy Madejski:
Dobrze wiadomo, że diariusz nie tylko odkrywa, ale też zakrywa (prawdę). Tak więc nawet wtedy,
gdy mamy do czynienia z sumiennym odnotowywaniem zdarzeń codziennych, daje się zauważyć
coś, co do głosu nie jest dopuszczane: że są w dzienniku obszary przemilczenia38.

Obszary te nie dotyczą jednak kwestii światopoglądowych39 (wynikających na przykład z wewnętrznego zniewolenia), lecz spraw, które można nazwać intymnymi. Biorąc pod uwagę fakt, iż Dziennik Jana Józefa Szczepańskiego można klasyfikować jako
dziennik pisarski, w którym dominuje postawa świadectwa, to właśnie skupianie się
na otaczającej go rzeczywistości jest najmocniejszą stroną diariusza.
Rzeczywistość ta została opisana przez Szczepańskiego w szczególny sposób, jest
bowiem oglądana nie tylko z perspektywy człowieka żyjącego w komunistycznym
reżimie, którego opisy już same w sobie są interesujące i cenne dla współczesnych
pokoleń, lecz przede wszystkim pisarza funkcjonującego w środowisku literackim
powojennego Krakowa. Autor Motyla zapisywał ponadto w Dzienniku pomysły na
swoje utwory, jak również ich fragmenty. Nie należy także zapominać, iż oprócz bycia
pisarzem był on jednocześnie podróżnikiem. Są więc Dzienniki dziełem wieloaspektowym – stanowią kronikę powojennej rzeczywistości, kronikę pracy twórczej, dziennik podróży, miejscami dziennik intymny, wreszcie sposób na ocalenie siebie poprzez
regularną praktykę pisarską. Założony na samym początku projekt życia obejmujący
bycie „przede wszystkim uczciwym”, a także „nieustępliwym w zakresie etycznego
stylu życia” [(D I, 8] pisarz realizował konsekwentnie przez prawie sześćdziesiąt lat.
Nadrzędną zasadę Dziennika oraz całej twórczości Szczepańskiego stanowiło „sprzeciwianie się nicości”, wyjaśniane przez Wernera jako nie skupianie się na rzeczach
37 Por. M. Czermińska, Autor – podmiot – osoba. Fikcjonalność i niefikcjonalność [w:] Polonistyka w przebudowie. Literaturoznawstwo – wiedza o języku – wiedza o kulturze, edukacja. Zjazd Polonistów, Kraków
22‒25 września 2004, t. 1., red. M. Czermińska et al., Kraków 2005, s. 221.
38 J. Madejski, Praktykowanie autobiografii. Przyczynki do literatury dokumentu osobistego i biografistyki,
Szczecin 2017, s. 104.
39 Z taką sytuacją czytelnik spotka się na przykład w Dzienniku 1945 autorstwa prezydenta Szczecina – Piotra Zaremby, w którego diariuszu obszarem szczególnej kontroli jest stosunek do Rosjan.
Por. J. Madejski, op. cit.
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wymagających w ludziach oskarżenia, lecz dawanie szansy na objawienie się w człowieku cech bosko-ludzkich40. Autor Wszarza był wobec siebie bardzo wymagający
i określał swą ówczesną postawę jako „przeciętnego poczciwca, potrafiącego dzięki
pewnej inteligencji nadać sobie pozory charakteru” [D I, 7]. Gdyby Jan Józef Szczepański w istocie był, jak to określił „przeciętnym poczciwcem”, zapewne nie podjąłby
ryzyka pisania do szuflady i nieistnienia dla czytelników w imię literackiej uczciwości,
gdyż, jak pisze Andrzej Franaszek:
Strategię niewłączania się w główny nurt życia byli w stanie w najbliższych latach wybrać twórcy
bardzo nieliczni – Hanna Malewska, Zbigniew Herbert i jego intelektualny mistrz Henryk Elzenberg, Jan Józef Szczepański, Miron Białoszewski, Leopold Buczkowski41.

Autora Przed Nieznanym Trybunałem cechowała konsekwentna odpowiedzialność
za słowo, a sposób posługiwania się nim i stosunek do niego uważał za wyznacznik ludzkiej godności, decydujący o wartości intelektualnej i moralnej człowieka42.
Dlatego też formułował wypowiedzi bardzo ostrożnie, dzięki czemu Jerzy Turowicz,
a za nim Stanisław Lem mogli powiedzieć, że „nie musi on wstydzić się ani jednego
zdania, które napisał”43. Cena tej „postawy wyprostowanej” była wysoka, niemniej, jak
deklarował sam autor: „Nie można za darmo być pisarzem – moralistą” [D III, 116].
Jan Józef Szczepański stawiał sobie wysokie wymagania, choć o swojej moralności
wypowiadał się niechętnie i w sposób raczej powściągliwy, uważając, że nie stanowi
ona żadnej wielkiej zasługi, ale, stwierdzając za Josephem Conradem, że zwyczajnie
„tak trzeba”. Jak zauważa jednak Tadeusz Drewnowski, „jest to Conrad od prawdziwego Conrada starszy o najgorsze doświadczenia XX wieku, jeszcze bardziej sceptyczny, jeszcze mniej romantyczny”44.

40 Por. A. Werner, Wysoko…, s. 74‒75.
41 A. Franaszek, Miłosz. Biografia, Kraków 2011, s. 390.
42 Por. J. J. Szczepański, Słowa z gutaperki. Rozmowy i rady, „Tygodnik Powszechny” 1951, nr 47, [cyt. za:]
B. Gontarz, op. cit., s. 116.
43 S. Lem, J. J. Szczepański, Rozmowa na koniec wieku, „Tygodnik Powszechny” 1994, nr 8; https://www.
tygodnikpowszechny.pl/rozmowa-na-koniec-wieku-129430, [dostęp 18 stycznia 2019].
44 T. Drewnowski, Aneks do „Raportu końcowego”, „Pismo” 1981, nr 2, s. 89, [cyt. za:] B. Gontarz, op. cit., s. 40.
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Streszczenie
Artykuł prezentuje szczególną postawę pisarską Jana Józefa Szczepańskiego w latach
komunistycznego zniewolenia 1945‒1989. W szkicu przeanalizowany zostaje wpływ
cenzury na funkcjonowanie twórczości pisarza w obiegu wydawniczym oraz trudności wynikające z niechęci podporządkowania się wymogom cenzorskim. Przedstawieniu ulegają także najważniejsze dla autora kategorie, realizowane skrupulatnie
w jego pisarskiej misji. Szczególne omówienie dotyczy Dziennika w kontekście badań
autobiograficznych Małgorzaty Czermińskiej, Pawła Rodaka i Jerzego Madejskiego – jako środka wyrazu w rzeczywistości zniewolenia. Rozważania pokazują Dziennik jako przestrzeń wolności dla wyrażanych przez autora poglądów, całość jest analizowana na tle życia i twórczości literackiej pisarza. Przedstawione zostają poziomy
milczenia Jana Józefa Szczepańskiego, wyróżnieniu ulega również dominacja strategii
świadectwa, będąca przyczynkiem do definiowania Dziennika Szczepańskiego jako
dziennika pisarskiego.

Summary
Varieties of Silence. Jan Józef Szczepański’s Writing Attitude and His Diary
in a Captive Realtiy (1945‒1989)
This article presents a particular writing attitude of Jan Józef Szczepański in years
of a captive reality 1945‒1989. The mainf focus is on the impact of censorship on the
publishing of Szczepański’s books and the difficulties resulting from his opposition
to the censorship requirements. The concept of diary as a medium of expression in
a captive reality is the main issue considered in the analysis. The most significant
categories for Szczepański’s writing are also presented. For the sake of the analysis
Czermińska’s, Rodak’s and Madejski’s conception of autobiography are used. The text
presents and explains multiple layers of Szczepański’s silence as well as the characteristics features of a writing diary genre.

Natalia Brajner

Milcząca siła teatru1
Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

1.
„Zadaniem refleksji krytycznej […] jest […] odkrycie tego, co w przedstawieniach
kultury ma być powiedziane, lecz również tego, co w nich milczy”2. Wyzwanie zawarte w tym sformułowaniu jest – moim zdaniem – jednym z najważniejszych i najtrudniejszych stawianych sobie przez badaczy teatru. Nie chodzi tu bowiem tylko o dostrzeżenie faktu milczenia, ale przede wszystkim o charakterystykę wykorzystanych
mechanizmów, ich dekonstrukcję, a także wskazanie i interpretacje implikowanych
sensów. Milczenie, jako zjawisko sytuujące się w języku, a zarazem poza nim, nie
daje się jednak w pełni ujarzmić w dyskursie – jego naukowy opis to efekt kolejnych kompromisów, negocjacji z własną wrażliwością i możliwościami słowa. Owa
niedostępność milczenia, przy jednoczesnym wręcz sensualnym doświadczaniu go,
jest tym, co często inspiruje badaczy najbardziej. W niniejszym artykule chciałabym
właśnie przybliżyć pokrótce językowe wysiłki badaczy teatru mające na celu zdefiniowanie milczenia oraz określenie i uporządkowanie jego właściwości w teoretycznych ramach. Następnie skupię się na analizie interesującego mnie zjawiska w materii

1
2

Tekst składa się z przeredagowanych fragmentów pracy magisterskiej Afektywny potencjał milczenia
we współczesnym teatrze. Na przykładzie „Dybuka” An-skiego w reżyserii Krzysztofa Warlikowskiego, napisanej pod kierunkiem profesora Jacka Popiela.
J. Lorenc, Milczenie języka w koncepcjach Merleau-Ponty’ego i Lyotarda [w:] Fenomen słowa, red. A Grzegorczyk, M. Grzywacz, R. Koschany, Poznań 2009, s. 104.
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przedstawienia na przykładzie postaci Meszulacha w Dybuku Szymona An-skiego
w teatralnej realizacji Krzysztofa Warlikowskiego z 2003 roku3.

2.
„[…] w każdym dramacie, w którym występuje więcej niż jedna osoba, milczenie
ilościowo przeważa nad mową”4 – stwierdza Anna Krajewska. Zaproponowana przez
badaczkę teza tylko pozornie wydaje się paradoksalna. Dowodzą tego proste obliczenia – wystarczy zmierzyć czas mówionych kwestii konkretnej postaci i zestawić go
z czasem, kiedy przebywając na scenie, jest ona werbalnie nieaktywna lub, jak określa
to Krajewska, bywa „obecną w świadomości innych”5. Ten banalny wręcz eksperyment
prowadzi do jednoznacznych wniosków: milczenie dominuje nad mową. Skomplikowaną relację między milczeniem a językiem można jednak bez wątpliwości określić
jako mutualizm – skrajną formę symbiozy, gdzie jedno istnienie warunkuje drugie.
Kategoria milczenia zawsze jest określana i analizowana w kontekście języka. Jedna z najcelniejszych, według mnie, definicji milczenia na polskim gruncie badawczym
została sformułowana przez wspomnianą już Krajewską:
milczenie jest częścią aktu komunikacyjnego, dającą się określić jedynie w konkretnej „grze językowej” łącznie z innymi środkami wyrazu (słowo, ruch, gest, mimika). Niekiedy sens jego użycia
precyzuje konwencja, a więc do jednoznacznego odczytania potrzebna jest znajomość określonych reguł kulturowych. Milczenie zachodzi w przypadku braku aktu werbalizacji, ale także realizuje się w mówieniu6.

Wyjątkowy charakter przytoczonej definicji nie polega na jej rewolucyjności czy nowatorstwie, ale właśnie na umiejętnym skondensowaniu przez Krajewską powszechnie akceptowanych w środowisku naukowym poglądów. Milczenie, niezależnie od
tego, w jaki sposób się przejawia, stanowi integralny element aktu komunikacyjnego
odbywającego się w danym kontekście kulturowym. Jak w popularnym aksjomacie
Paula Watzlawicka: „nie można nie komunikować”, więc „milcząc też komunikujemy”7. Warto jednak zadać sobie w tym kontekście również dość osobliwe pytanie:
do kogo się milczy, kto jest odbiorcą owego komunikatu-milczenia? W przypadku
widowiska teatralnego zachodzi bowiem swoiste poszerzenie grona odbiorców o widzów – zazwyczaj niemych świadków czy właściwie uczestników zachodzącego aktu
3
4
5
6
7
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Por. Dybuk, reż. K. Warlikowski, TR Warszawa i Wrocławski Teatr Współczesny, 2003, obsada: Chonen – Andrzej Chyra, Lea – Magdalena Cielecka, Meszulach – Renate Jett, Sender – Jerzy Senator.
A. Krajewska, Milczenie w dramacie [w:] Problemy teorii dramatu i teatru, red. J. Degler, Wrocław 1988, s. 93.
Ibidem.
Ibidem.
E. Wąchocka, Milczenie w dwudziestowiecznym dramacie, Kraków 2005, s. 19.
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komunikacyjnego. Mamy więc do czynienia z układem, który zawiera dwie odrębne,
posiadające różny kontekst komunikacyjny grupy „słuchających” milczenia: pierwszą są
występujące postaci, a drugą widzowie8. „[…] przemilczenie oraz inne pokrewne zjawiska, niedopowiedzenie czy aluzyjność, tak jak każda sceniczna wypowiedź sytuują się
w dwóch obiegach komunikacyjnych: na linii między interlokutorami i na osi scena–widownia” – pisze Wąchocka i stwierdza, że przekazywany na scenie i ze sceny komunikat,
jest znacznie bardziej interesujący i wymowny dla widza niż scenicznych partnerów9.
Milczenie w teatrze rozpatruje się na dwóch przenikających się wzajemnie płaszczyznach: na poziomie świata przedstawionego oraz na poziomie formalnym10.
W przypadku pierwszego zwraca się przede wszystkim uwagę na poszczególne postaci: na to, jak się zachowują i jakie są, co mówią lub – lepiej: co komunikują, a także
na więzi, jakie się między nimi tworzą. W sferze formalnej brane są pod lupę np.
chwile znaczącego milczenia, przemilczenia, struktury językowe (również gry słowne,
utarte powiedzenia i tak dalej), a także wszelkie zaburzenia w tradycyjnie pojmowanym akcie komunikacji opartym na języku. Za Krajewską można również dodać, że:
Milczenie, sposób prowadzenia postaci milczącej, tkwi w tekście dramatu. Milczenie nie jest
naturalne i nienacechowane: istnieje w tekście implicite (tzn. wyraża się w fakcie ilościowej, sumarycznej przewagi nad mówieniem) oraz explicite (tzn. zaznaczone jest w didaskaliach lub np.
gdy jedna z postaci mówi, że druga milczy itp.)11.

Jednak podany podział na poziomy jest właściwie wtórny i sztuczny, ponieważ każdy
z nich stanowi nieodłączny element pewnej całości, jaką jest przedstawienie teatralne.
Istotną, a według niektórych nieodzowną, częścią organizmu przedstawienia teatralnego jest gra aktorska. Bez wątpienia nie sposób badać milczenia bez nadawcy
wypowiedzi. Aktor przy pomocy odpowiednich technik i wskazówek reżysera interpretuje tekst, a tym samym bezpośrednio wpływa na kształt nadawanego komunikatu pod względem jakościowej i ilościowej zawartości milczenia. Pisze o tym między
innymi Patrice Pavis w Słowniku terminów teatralnych. Autor zwraca uwagę na to,
że milczenie jest „koniecznym dopełnieniem gestyki i mowy aktora”, pozwala także
dostrzec „walory poetyckie i konstrukcję retoryczną tekstu”12. Motywacja wystąpienia
milczenia może wynikać zarówno ze struktury tekstu, wskazówek inscenizatora, jak
i sytuacji scenicznej czy charakteru lub kondycji psychicznej postaci. Momenty ciszy,
milczenia przez organizowanie rytmu poszczególnych wypowiedzi kształtują rytm
8
9
10
11
12

A. Krajewska, op. cit., s. 94.
E. Wąchocka, op. cit., s. 19.
Ibidem.
A. Krajewska, op. cit., s. 93.
P. Pavis, Milczenie [w:] idem, Słownik terminów teatralnych, tłum. S. Świontek, Wrocław 1998, s. 290.
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spektaklu. Jak zaznacza Pavis, pełnią one także wiele innych funkcji: budują napięcie,
stanowią zapowiedź jakiegoś efektu specjalnego, są chwilami kontemplacji czy refleksji, potrafią dekonstruować teatralną iluzję.
Motywacja i rodzaje milczenia w dużym stopniu warunkowane były przez moment historyczny oraz etap rozwoju dramatu i teatru. Choć, jak piszą Pavis czy Wąchocka, korzeni fascynacji milczeniem w XX – ale i w XXI – wieku należy szukać
pod koniec XIX stulecia. Nie można jednak zapominać o fundamentalnej roli, jaką
pełniło milczenie już w teatrze i dramacie antycznym. Przypomina o tym Lidia Winniczuk w jednym z rozdziałów książki Od starożytności do współczesności13, analizując
pod tym kątem między innymi twórczość mistrza milczenia – Ajschylosa. Winniczuk wyróżnia trzy rodzaje milczenia w antycznym teatrze i dramacie: estetyczne
(związane z efektami scenicznymi), psychologiczne (wyrażanie uczuć i stanów postaci) oraz dramatyczne (odnoszące się do kompozycji). Zwraca także uwagę na praktyczny wymiar motywacji wprowadzania milczenia, związany ze wspominaną przez
Arystotelesa zasadą konstruowania trzyosobowego dialogu. Obostrzenia tego typu
z jednej strony bez wątpienia ograniczały poetów dramatycznych, z drugiej jednak
zmuszały czy inspirowały ich do poszukiwania nowych form wyrazu. Widać to szczególnie w zestawianiu teatralnego milczenia w kontekście praktyk retorów, którego
dokonuje autorka już we wstępie rozdziału – przemilczenie i niedomówienie potraktowane zostały jako figura retoryczna. Z kolei ze względu na silny związek milczenia
z bezruchem Winniczuk wyprowadza niezmiernie interesujący wniosek dotyczący
paralelności milczących scen i sztuk plastycznych14. Jednak starożytni wykorzystywali badaną kategorię nie tylko w celach ornamentacyjnych, ale również (a może
przede wszystkim) dlatego, że „milczenie może objąć szeroką skalę doznań”15: nieszczęście, wewnętrzną walkę bohatera, zakłopotanie, wyrzuty sumienia, zaskoczenie,
radość, szczęście i tak dalej. To w milczeniu zawierają się największe ludzkie dramaty,
wobec opisu których język staje się bezradny. Nieme sceny czy tajemnicze i niepokojące milczące postaci musiały wywierać duże wrażenie na odbiorcach, wyzwalać
intensywne uczucia i oczyszczać w ramach Arystotelesowskiego katharsis – tragedia
bowiem „przez litość i trwogę […] uwalnia widzów od tego rodzaju niepożądanych
lub nadmiernych afektów”16.

13 Por. L. Winniczuk, Milczenie jako element teatralny w dramacie starożytnym [w:] eadem, Od starożytności do współczesności, Warszawa 1981, s. 20‒62.
14 Figura tableau, bo o nią w dużej mierze chodzi, została dokładnie przeanalizowane przez Olivera Taplina – por. O. Taplin, Tableau, hałas i cisza [w:] idem, Tragedia grecka w działaniu, tłum. A. Wojtasik,
Kraków 2004.
15 L. Winniczuk, op. cit., s. 45.
16 H. Podbielski, Wstęp [w:] Arystoteles, Poetyka, tłum. i oprac. H. Podbielski, Wrocław 2006, s. XC, BN II 209.
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Jak jednak dowodzi Pavis milczenie zagościło na dobre w teatrze świadomie dopiero z początkami sztuki inscenizacji, czyli w końcówce wieku XIX, ponieważ wtedy
właśnie „przestało być jedynie »przyprawą« do tekstu i stało się jednym z głównych
składników przedstawienia”17. Oczywiście pojawiały się wcześniej ważne głosy wielkich myślicieli dotyczące milczenia, lecz nie miały początkowo większego oddźwięku
w praktyce teatralnej, przygotowywały jednak pewne fundamenty dla późniejszych
odkryć. Głosem takim był między innymi francuski encyklopedysta okresu oświecenia Denis Diderot, który w studium O poezji dramatycznej podkreślał wagę milczenia i niemych scen, a także apelował między innymi o zaznaczanie ich w dramacie:
„pantomimę trzeba bezwzględnie notować, kiedy tworzy obraz, kiedy dodaje energii
i jasności słowu, kiedy łączy dialog, kiedy stwarza charakterystykę, kiedy zjawia się
w miejsce odpowiedzi, a także prawie zawsze, kiedy się rozpoczyna nowa scena”18. Na
polskim gruncie warto zwrócić natomiast uwagę na rozprawę Cypriana Kamila Norwida zatytułowaną Milczenie, w której poeta, wyprzedzając mu współczesnych i wybiegając znacznie w przyszłość w stosunku do językoznawstwa opartego na teoriach
pragmatycznych19, traktuje milczenie jako część mowy zaniedbaną przez wszystkie
istniejące gramatyki. Milczenie jest dla niego wyraźnym, nieodłącznym elementem
wypowiedzi. Autor Pierścienia Wielkiej Damy pisał:
Zdania tak abstrakcyjnie bladego, które by wcale nie przyniosło ze sobą PRZEMILCZENIA, prawie
niepodobnie jest pomyśleć! I gdyby się takowe złożyć udało, to musiałoby ono być nienależącym
do ogółu żadnej żywotnej mowy20.

Wnikliwe obserwacje rzeczywistości przyniosły naturalistom świadomość kluczowej
roli milczenia, będącego elementem procesu komunikacji i świata przyrody. Dokładali oni wszelkich starań, aby znaleźć odpowiednie metody na odwzorowanie codzienności, a co za tym idzie również i rozmowy ze wszystkimi jej ułomnościami,
niedopowiedzeniami, przemilczeniami. Przełom XIX i XX wieku przyniósł niezwykle ważne dokonania w rozwoju kategorii milczenia. Niewątpliwie liderami byli tu
Anton Pawłowicz Czechow i Konstantin Siergiejewicz Stanisławski. U tego pierwszego „tekst dramatyczny sprawia wrażenie, że jest pre-tekstem dla ciszy i milczenia:
postacie powstrzymują się od wypowiadania do końca swoich myśli, rozmawiają jakby półsłówkami lub jeśli nawet mówią, to słowa ich z pozoru nic nie znaczą, choć owo
nic staje się brzemienne w skutki i znaczenia dla partnera”21.
17
18
19
20
21

P. Pavis, op. cit., s. 291.
Ibidem.
Por. np. J. Rokoszowa, Język a milczenie [w:] eadem, Język, czas, milczenie, Kraków 1999, s. 226.
Cyt. za: ibidem, s. 225.
P. Pavis, op. cit., s. 291.
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Z niewystarczalnością mowy zmagali się również symboliści na czele z Maurice’em Maeterlinckiem. Pełen schematów język nie był w stanie oddać nastrojów,
tajemniczej aury, kondycji psychicznej człowieka i, jak zauważa Wąchocka, przede
wszystkim „wymykających się racjonalnemu ujęciu […] treści metafizycznych”22.
Postępujące zwątpienie w język zaowocowało w dwudziestoleciu międzywojennym
również „teatrem milczenia”, którego przedstawicielami byli tacy twórcy dramatów
jak: Jean-Jacques Bernard, Henri-René Lenormand, Charles Vildrac czy w Polsce
Jerzy Szaniawski23. „Czarę milczącej goryczy” przelało okrucieństwo drugiej wojny
światowej, stając się tym samym jedną z bezpośrednich przyczyn ostatecznego kryzysu języka w XX wieku, którego ucieleśnieniem są utwory między innymi Samuela
Becketta, Eugène’a Ionesco, Harolda Pintera, a wśród polskich twórców – Zbigniewa
Herberta i Tadeusza Różewicza.
Współcześnie powstało już wiele naukowych rozpraw traktujących o milczeniu i analizujących jego wybrane przypadki w sztuce. Jednak w dobie kryzysu języka stworzenie typologii milczenia i próba zamknięcia go w sztywne ramy systemu
wydaje się zadaniem karkołomnym, choć z punktu widzenia dążącej do racjonalizacji zjawisk nauki krokiem niezbędnym w procesie badawczym. Stosunkowo prosty
i podstawowy podział milczenia na rodzaje zaproponował Pavis. Rozróżnia on cztery
główne typy: znaczące, alienacyjne, metafizyczne i „rozgadane”. Pierwszy z nich według badacza można zaobserwować u Augusta Strindberga, Czechowa czy Michela
Vinavera. Ma on swoje podłoże w psychice postaci i związany jest z „zatajeniem (stłumieniem) przez bohatera rzeczywistego sensu słów, choć jest on dość łatwo dostrzegalny”24. Co za tym idzie, struktura dramatu czy spektaklu budowana jest na zasadzie
opozycji między wypowiedzianym i niewypowiedzianym. Milczenie alienacyjne, występujące na przykład u: Franza Xavera Kroetza, Jean-Paula Wenzela, Jacques’a Lassalle, jest przykładem izolowania, osamotniania postaci w społeczeństwie przez język
oparty na schematach, utartych powiedzonkach nieprzekazujących żadnych informacji, niewzmacniających więzi międzyludzkich. Wypowiedzi są oparte na nic nieznaczących słowach „obciążonych piętnem stylu narzucanego przez środki masowego
przekazu”25. Trzeci typ milczenia – metafizyczny – wynika z niemożności nazwania
niewyrażalnego, a także z ostatecznego zwątpienia w komunikacyjną wartość języka. Występuje np. u: Pintera, Becketta, Petera Handkego, Wolfganga Hildesheimera
czy Roberta Pingeta. Ostatnie wymienione przez Pavisa milczenie „rozgadane” jest
realizacją z punktu widzenia językoznawstwa głównie funkcji fatycznej. Rozmowy
22
23
24
25
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bohaterów opierają się na pozornych dialogach nieniosących ze sobą znaczenia, mających jedynie podtrzymać konwersację.
Wspominana wielokrotnie Anna Krajewska dokonuje podziału milczenia ze
względu na motywację (filozoficzną, empiryczną, sceniczną) i ze względu na pełnioną przez milczenie funkcję (ekspresyjną, semantyczną, konstrukcyjną)26. Szczególnie
ciekawe są owe trzy „funkcje zasadnicze”, w ramach których (lub obok nich) można wyróżnić jeszcze wiele innych pomniejszych. Pierwsza z wymienionych – funkcja ekspresyjna jest ściśle związana z działaniami scenicznymi, formą przedstawienia.
Milczenie ma być tak wkomponowane w spektakl, aby zaskakiwało widza i wywoływało silne emocje. Według Krajewskiej samo milczenie powinno stać się „swoistym
działaniem scenicznym”27. Milczenie w ramach kolejnej zaznaczonej funkcji – semantycznej – zachowuje się jak dodatkowy tekst, niwelując, uwypuklając, modyfikując
znaczenia. W funkcję konstrukcyjną natomiast wpisuje się między innymi „umiejętne
rozmieszczenie milczenia”, które może się stać na przykład „deliminatorem tekstu lub
być punktem kulminacyjnym”28. Funkcja konstrukcyjna obejmuje swoim zasięgiem
również to, o czym pisał Pavis, czyli kształtowanie rytmu spektaklu poprzez odpowiednie gospodarowanie milczeniem.
Jeszcze inne rozróżnienie proponuje Jolanta Rokoszowa, według której włączenie
do teorii języka teorii milczenia, zmusza do obserwowania „relacji między milczeniem komunikacyjnym a mówieniem, gdyż każdorazowe naruszenie stanu równowagi między tymi dwoma składnikami jest relewantne”29. W tym kontekście badaczka
za Ulrichem Schmitzem podaje następujące trzy rodzaje milczenia: anstößig (‘odznaczające się’), angepaßt (‘wpasowane’) oraz beiläufig (‘uboczne, mimochodem’). Pierwszy typ wskazuje na milczenie w momentach, w których oczekiwane jest mówienie,
a drugi określa milczenie już oczekiwane. Pod nazwą beiläufig kryją się natomiast
pauzy – milczenie tak naturalne, że w zasadzie na co dzień niezauważane. Pauzy nie
będą jednak stanowić głównego przedmiotu mojego zainteresowania30.

3.
Nie ma jednej definicji milczenia, podobnie jak nie istnieje jeden skuteczny algorytm
do jego badania. Każdy tekst kultury wymaga indywidualnego podejścia i wykształcenia u badacza w ramach interpretacji właściwej konkretnemu utworowi wrażliwości czułej na melodię warstwy dźwiękowej i na charakterystyczne dla danego dzieła
26
27
28
29
30

Por. A. Krajewska, op. cit., s. 102.
Ibidem.
Ibidem.
J. Rokoszowa, Milczenie jako fakt językowy [w:] eadem, Język, czas, milczenie, op. cit., s. 244.
Więcej na temat rożnych rodzajów pauz i samej pauzologii– por. ibidem, ss. 246‒247.
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rodzaje milczenia. Ze względu na wielość różnych rodzajów artystycznego wyrazu
szczególnej uważności wymaga – moim zdaniem 013 teatr. Ta część artykułu będzie
właśnie próbą zmierzenia się z wyzwaniem analizy milczenia w teatrze na przykładzie postaci Meszulacha w Dybuku w reżyserii Krzysztofa Warlikowskiego.
Spektakl Warlikowskiego to teatralna realizacja właściwie dwóch tekstów –
pierwszym jest tłumaczony przez Awiszaja Hadariego31 dramat An-skiego (właśc.
Shlojme Zajnwel ben Aaron Hacohen Rapoport), a drugim reportaż Hanny Krall
o tym samym tytule. Opowieść Krall o Amerykaninie Adamie S., noszącym w sobie
dybuka zmarłego w getcie przyrodniego brata Abrama, stanowi współczesny komentarz do legendy dramatycznej Rapoporta. Spektakl balansuje na pograniczu dwóch
światów – świata umarłych i żyjących, bezpowrotnie utraconej gloryfikowanej przeszłości i teraźniejszości trwale naznaczonej doświadczeniem Zagłady.
Płaszczyznę, na której dochodzi do owej konfrontacji – pisze Marcin Kościelniak – stanowi zaczerpnięty z tradycji żydowskiej wspólny obydwu tekstom motyw dybuka – duszy człowieka
przedwcześnie zmarłego, która wstępuje w ciało osoby żyjącej. Dramat Anskiego [sic!], będący parafrazą baśni i legend żydowskich, można, mimo dwudziestowiecznego rodowodu, uznać
za na swój sposób „ortodoksyjną”’ wersję podania; inaczej opowiadanie Krall, które dla legendy
o dybuku odnajduje oryginalny, symboliczny ekwiwalent w historii współczesnego człowieka.
Warlikowski obydwa teksty, mimo dzielących je różnic, czyta w podobny sposób – nie jako historie „konkretnych” bohaterów, ale jako przypowieści, będące świadectwem doświadczenia ogólnoludzkiego, uniwersalnego, z których jedna odnosi się do rzeczywistości minionej, przedwojennej,
druga – współczesnej. Zderzając obydwa, teksty próbuje reżyser wydobyć to, co w historii człowieka niezmienne i zarazem to, co w kontekście przełomu, jakim była druga wojna światowa,
zaowocowało nieodwracalnymi zmianami w naszej zbiorowej świadomości 32.

Pośrednikiem między światem ludzi żyjących i światem sił nadprzyrodzonych jest
Meszulach. Nazwa bohatera określa jego funkcję: „Meszulach” to ‘posłaniec’. Według
Katarzyny Osińskiej postać posłańca, tajemniczego wędrowca była niezwykle popularna w rosyjskiej kulturze, z którą An-ski był blisko związany33. Co ciekawe jego
postaci nie było w najwcześniejszej wersji Dybuka – pojawił się po ingerencji Stanisławskiego. Jak podaje Gabriella Safran, pod koniec 1913 roku An-ski miał sporządzić

31 Tłumaczenie Hadariego jest najnowszym przekładem Dybuka na język polski. Powstało na podstawie hebrajskiego tłumaczenia Chaima N Bialika i zostało wydane w 2007 roku. W Polsce ukazały
się wcześniej tłumaczenia: Maksymiliana Korena (1922), J. Joelona i J. Rottersmana (1922), Andrzeja
Marka (1925), Ernesta Brylla (1988) i Michała Friedmana (2003).
32 M. Kościelniak, Bóg jest historią [on-line:] http://www.rozmaitosci.home.pl/recenzje/bog-jest-historia
[9.06.2015].
33 Informacja na podstawie wykładów z historii teatru rosyjskiego prowadzonych przez Katarzynę
Osińską na Uniwersytecie Jagiellońskim w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015.
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po rosyjsku szkic, projekt dramatu34, którego pierwsza wersja, następnie przetłumaczona przez autora na jidysz, powstała w 1914 roku. W takim kształcie Dybuk został
przedstawiony przyjaciołom z kręgu teatralnego. W 1915 roku autor konsultował się
w tej sprawie między innymi z Konstantinem Stanisławskim, który określił dramat
jako „ciekawy”, choć „niesceniczny”35. Pod jego wpływem An-ski w znaczący sposób
zmodyfikował tekst dramatu – wtedy też została dodana postać tajemniczego wędrowca Meszulacha.
W spektaklu w postać Meszulacha wcieliła się aktorka austriackiego pochodzenia – Renate Jett. Kiedy rozpoczynała współpracę z Warlikowskim, nie znała zupełnie
języka polskiego, co reżyser wykorzystywał przy pracy nad różnymi rolami. Również
w przypadku Dybuka owa obcość, inność aktorki (wynikająca również z życiowych
doświadczeń, a nie tylko bariery językowej czy kulturowej) posłużyła jako materiał
do zbudowania postaci36. Interesujące jest to, że według Jett owa obcość wynikająca
z nieznajomości języka działała jak ochronny kombinezon, skafander, czuła się dzięki
niej bezpieczniejsza. Aktorka, posługując się obcymi strukturami językowymi, funkcjonuje jakby poza dyskursem, poza skodyfikowanym dla siebie systemem znaków.
Dzięki temu jej wypowiedzi, nieobciążone w pewnym sensie normami, stanowią doskonałe medium dla wyrażenia emocji czy afektów37.
W porównaniu z dramatem rola Meszulacha w spektaklu została może nie tyle
ograniczona, ile zmodyfikowana. Warlikowski wprowadza tę postać na scenę stosunkowo późno. U An-skiego Meszulach towarzyszy natomiast bohaterom cały czas, jest
niemym świadkiem wszystkich kluczowych scen. Wiadomo, że jest boskim wysłannikiem, przybywającym do miasteczka z określoną misją, o której nikomu nie mówi
i którą wypełnia, a dokładniej: czuwa nad odpowiednim rozwojem wydarzeń (zdarza
się mu również sprytnie i dyskretnie manipulować bohaterami). Trafnie został on
scharakteryzowany we wstępie adaptacji Dybuka Michała Waszyńskiego:
Nad dopełnieniem przeznaczenia czuwa niebiański posłaniec Meschulach. Ma on wprawdzie
ludzką, trochę niesamowitą postać, ale po jego słowach i czynach łatwo można poznać, że jest
wysłannikiem świata duchowego38.
34 Por. G. Safran, Rapoport, Shloyme Zynvl [on-line:] http://www.yivoencyclopedia.org/article.aspx/Rapoport_Shloyme_Zaynvl [5.06.2015].
35 Por. A. Madeyska-Pawlikowska, Wstęp [w:] S. Z. Rapoport (An-ski), Dybuk, tłum. A. Hadari,
Kraków 2007, s. 10.
36 Sama Jett twierdzi, że zabieg tego typu był genialnym posunięciem (por. R. Jett, Jestem obca jak Kaliban, rozm. przepr. R. Grzela [on-line:] http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/2919.html [7.08.2012]).
37 Por. ibidem.
38 Der Dybuk, reż. M. Waszyński, scen. M. Arnsztejn, A. Kacyzne, Warszawskie Biuro Kinematograficzne Feniks Film, 1937, obsada: Azriel – Abraham Morewski, Chonen – Leon Liebgold, Lea – Lili
Liliana, Meszulach – Alzyk Samberg, Sender – Mojżesz Lipman.
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Spektakl rozpoczyna się na poły prywatną, na poły teatralną uwerturą. Na scenę
wychodzi siedmioro aktorów, którzy siadają na ustawionych w rzędzie krzesłach,
twarzami do publiczności. Nie ma czwartej ściany. Aktorzy (postaci?) w przestrzeni oświetlonej słabym żółtym światłem opowiadają historie odnoszące się do prawdziwych wydarzeń, których akcja zakorzeniona jest w kulturze i tradycji chasydzkiej – wszystko jest naturalne, proste, nieco baśniowe. Następnie akcja przenosi się
do synagogi, gdzie widz między innymi poznaje głównych bohaterów, połączonych
intensywną miłosną relacją Chanana (Andrzej Chyra) i Leę (Magdalena Cielecka). Ich uczucie stanie się jedną z głównych motywacji dla mistycznych, zgubnych
w skutkach eksperymentów polegających na poszukiwaniu spełnienia, mądrości i bogactwa. W kulminacyjnym momencie wtajemniczenia młodzieniec nie jest w stanie
udźwignąć odkrytej wiedzy i umiera.
Po śmierci ucznia jesziwy, w wydzielonym obok przez pleksiglas pomieszczeniu,
szames Meir (Zygmunt Malanowicz) i przyjaciel Chanana – Henoch ( Jacek Poniedziałek), nieświadomi tego, co stało się z Chananem, w milczącym skupieniu studiują
Torę. Czytanie przerywa wizyta Sendera – ojca Lei, który przyszedł przekazać im
wiadomość o zaręczynach swojej córki. Wejście kupca wzbudza pewne nerwowe napięcie w obu bohaterach – na jego widok zrywają się z krzeseł, zaczynają się dziwnie
zachowywać, szczególnie uważać na to, co mówią i wzajemnie się strofować. Reb
Sender pewnością siebie, sposobem bycia i działaniem na rozmówców przypomina
właściwie lokalnego mafiosa. Szacunek dla niego zbudowany jest na strachu wprowadzającym autocenzurę, która generuje milczenie.
W trakcie rozmowy trzech mężczyzn na scenę wchodzi Meszulach (Renate Jett).
Powolnym krokiem przechodzi na drugą stronę stołu i głośno odsuwa krzesło, po
czym siada naprzeciwko Sendera i patrzy mu prosto w oczy, paląc papierosa. Następuje chwila niezręcznego milczenia, zburzona nietypową wymianą zdań:
MESZULACH: Spójrz i powiedz, co widzisz.
SENDER: Ludzi widzę.
MESZULACH: A teraz, co widzisz?
SENDER: A teraz widzę siebie.
MESZULACH: To szkło i tamto szkło, tyle, że szkło lustra srebrem powleczone, a przez srebro
drugiego człowieka nie widać, tylko siebie samego39.

Nie wiadomo, kim dokładnie Meszulach jest i skąd pochodzi. Kiedy dotknięty lustrzaną
przypowieścią Sender chce poznać tożsamość tajemniczego gościa, pyta o nią siedzących obok mężczyzn. Nie ufa innemu, obcemu. Meir i Henoch, podobnie jak Sender,
39 W dramacie analogiczne kwestie, choć stanowią czytelną aluzję Meszulacha do zachowania Sendera,
funkcjonują jako przypowieść o rebe Azrielu, do którego pewnego dnia przyszedł bogacz.
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obawiają się Meszulacha, ponieważ jest z zewnątrz, spoza ich społeczności, może podważyć zastany porządek. „Obcy, przechodzień” – mówią o nim. Meszulach jest bohaterem intrygującym, a zarazem budzącym niepokój. Milczenie na linii Sender–posłaniec jest, moim zdaniem, motywowane również wstrętem wobec nieznajomego. Sara
Ahmed w Performatywności obrzydzenia za Paulem Rozinem i April E. Fallon podaje
cztery zasadnicze elementy doświadczenia wstrętu: „charakterystyczny wyraz twarzy,
odpowiednie działanie (dystansowanie się indywiduum od ofensywnego przedmiotu),
wyróżniający się objaw fizjologiczny (mdłości) oraz charakterystyczny stan uczuciowy
(odraza)”40. Wstręt jest silnie materialny i cielesny. Aby zaistniał, musi dojść do kontaktu, konfrontacji między jednostką odczuwającą odrazę a przedmiotem czy osobą,
które taką reakcję afektywną wywołują. Ahmed pisze, że
gdy odraza przejmuje kontrolę nad ciałem, przejmuje też kontrolę nad przedmiotem, który rzekomo ją wywołał. Ciało zostaje zdominowane o tyle, o ile przejmuje sam przedmiot, zatrzymując
się na chwilę na jakimś szczególe powierzchni przedmiotu: jego fakturze, kształcie czy formie;
jak ów detal przylega do przedmiotu i porusza się41.

Jako dowód wystarczy przypomnieć zachowanie Sendera i ostateczne zdystansowanie się wobec bytu budzącego wstręt, realizujące się w unikaniu werbalnej komunikacji. Afekt wstrętu wiąże się również z bezpośrednim zagrożeniem, które według
podmiotu odczuwającego wstręt stwarza ów byt wstręt budzący: „to, co zagraża od
zewnątrz, zagraża tylko w takim stopniu, w jakim znajduje się już wewnątrz”42.
U Warlikowskiego tożsamość Meszulacha zdaje się bardziej niejednoznaczna. Reżyser „kondensuje” postać wykreowaną przez Rapoporta i wzbogaca ją o nowy kontekst.
Możliwa jest przecież interpretacja, że odgrywana przez Jett w półprywatnej uwerturze
spektaklu postać również jest Meszulachem. Dzięki temu mocno abstrakcyjny, oderwany od rzeczywistości dramatycznej bohater zyskuje pewien kontekst biograficzny.
Odkrywanie tożsamości Meszulacha nie jest jednak łatwe, bowiem w scenie przygotowania do ślubu Lei Jett gra kobietę z rodziny panny młodej – prawdopodobnie
kochankę gospodarza Reba Sendera (widać między nimi zażyłość i pewną czułość
w kontakcie). Słyszymy monolog będący streszczeniem jej życiowej historii. Bohaterka opowiada swoim pijanym, rubasznie rozochoconym towarzyszkom, Lei i małej
Gitel, o tym, jak wiele lat temu, po śmierci matki, zaszła w niej dziwna przemiana.
W czasie pogrzebu matki zasłabła, potem przez kilka tygodni cierpiała na wysoką
gorączkę. Kiedy po długim okresie choroby odzyskała przytomność, okazało się, że
40 S. Ahmed, Performatywność obrzydzenia, tłum. A. Barcz, „Teksty Drugie” 2014, nr 1: Afektywne manifesty, s. 172.
41 Ibidem, s. 173.
42 Ibidem, s. 174.
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zna na pamięć Torę. Zaczęła studiować księgi, modlić i zachowywać jak mężczyzna.
Wszystko zmieniło się z dnia na dzień, kiedy została wydana za mąż – jej zachowanie
stało się na powrót „kobiece”, a cała wiedza, którą posiadała, zniknęła. Opowieść, choć
nie zostało to powiedziane wprost, jest jawnym odniesieniem do zjawiska wstąpienia
dybuka w ciało żyjącego człowieka. Bardzo często nagła zmiana zachowania, posiadanie wiedzy, której nie miało się okazji samodzielnie zdobyć, było uważane za pierwsze
objawy jego przylgnięcia. Opowiedziana historia może również stanowić zawoalowane ostrzeżenie adresowane do połowicznie osieroconej Lei, która przebiera się w tej
scenie w męski garnitur. Dziewczyna wyraźnie odznacza się na tle swoich towarzyszek
mądrością, bez wątpienia można ją uznać za osobę wykształconą. Jeśli słowa Meszulacha (?) wolno odczytywać jako przestrogę dla Lei, to ukryty komunikat brzmiałby: zaaranżowane małżeństwo z nieznajomym, przypadkowym mężczyzną (czy małżeństwo
w ogóle) będzie równoznaczne z intelektualnym wyjałowieniem i stagnacją.
Można oczywiście stwierdzić, że kobieta ze sceny przygotowania nie jest związana z Meszulachem. Jednak brak jakiegokolwiek związku w tym przypadku wydaje
się wątpliwą kwestią w kontekście twórczości Warlikowskiego. Zwłaszcza że reżyser
wykorzystuje fakt obsadzenia roli męskiej aktorką. Dzięki temu uzyskał efekt jeszcze
większego wyobcowania postaci, ustawienia jej poza konkretną, tradycyjnie skonfigurowaną społecznością. Jett ze swoją oryginalną urodą przeobraża się w postać będącą
androgenicznym, aseksualnym bytem wyzwolonym z płci – nie tylko biologicznej, ale
też kulturowej. Nie znajduje się obok społeczności, lecz ponad nią.
Obecność Meszulacha na scenie jest w swojej unikalnej inności hipnotyzująco
niepokojąca. Co więcej, posłaniec często zabiera głos niespodziewanie. Mówi o dziwnych i niesamowitych, również nie do końca zrozumiałych dla innych, sprawach, wypowiadane przez niego zdania miewają charakter aforyzmowy43. Nie rzuca słów na
wiatr – każde z nich ma swój cel. Posługuje się także przypowieścią, której paraboliczny sens czytelny jest niejednokrotnie tylko dla węższego grona odbiorców. Niewątpliwie Meszulach wie więcej niż pozostali bohaterowie. W spektaklu Warlikowskiego może wynikać to zarówno z boskiego posłannictwa, jak i bogatego wachlarza
życiowych doświadczeń. Prowadzi to wielokrotnie do sytuacji, w których jego słowa
okazują się niezrozumiałe i budzą zdziwienie słuchających. Jest to klasyczny przypadek milczenia realizującego się w mówieniu. Jak pisze Krajewska: „[w]ysłanie komunikatu w kierunku odbiorcy, który go nie rozumie, może być uważane za milczenie”44.
Brak komunikatywności między Meszulachem a pozostałymi bohaterami generuje
silnie afektywne sytuacje. Zaskoczenie postaci słuchających Meszulacha przemieszane jest ze zdziwieniem, strachem, gniewem czy wstrętem.
43 Wyraźniej widać to jednak w dramacie, gdzie postać Meszulacha jest bardziej jednorodna.
44 A. Krajewska, op. cit., s. 101.
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4.
Milczenie jest jednym z najbardziej tajemniczych elementów procesu komunikacji,
który będąc niezbywalnym elementem języka, równocześnie znajduje się w opozycji
do niego. Niniejszy tekst stanowił próbę podsumowania najważniejszych informacji
dotyczących interesującej mnie kategorii w teatrze i dramacie. Zależało mi nie tylko na ukazaniu teoretycznego stanu badań, ale też na podjęciu próby zmierzenia się
z analizą milczenia na przykładzie konkretnego spektaklu. Krytyczne spojrzenie na
postać Meszulacha w teatralnej realizacji Warlikowskiego pozwoliło na prześledzenie
różnorodnych przejawów milczenia występującego w materii spektaklu, jego motywacji i funkcji. Okazuje się, że milczenie może prowokować sytuacje charakteryzujące
się silnym afektywnym potencjałem. Również motywacje jego ujawniania się w procesie komunikacji mogą być sytuowane na poziomie afektywnym. Wszelkie napięcia
nie pozostają obojętne dla widza. Będąc częścią zachodzącego aktu komunikacyjnego, znajdując się w obrębie działania autopojetycznej pętli feedbacku, nie może on
być zupełnie bierny wobec wydarzeń. Powstała w widowisku teatralnym wspólnota
komunikacyjna stanowi interesujące środowisko afektywne, stanowiące jednocześnie
ogromne możliwości i wyzwania dla badacza, którego nurtuje problem milczenia.
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Streszczenie
W niniejszym artykule podjęto rozważania dotyczące kategorii milczenia we współczesnym teatrze. Pierwszą część poświęcono na przedstawienie różnych definicji analizowanego zjawiska oraz na skondensowaną wersję stanu badań, drugą – na analizę
milczenia w spektaklu Dybuk w reżyserii Krzysztofa Warlikowskiego z 2003 roku
(na przykładzie postaci Meszulacha). Milczenie jako niezbywalny element procesu
komunikacji zawsze rozpatrywane jest w określonym kontekście wobec języka. Dla
pełnej interpretacji danego przejawu milczenia wartościowe jest również rozpoznanie
jego afektywnych motywacji i skutków. Prześledzenie zależności między milczeniem
a związanym z nim afektywnym potencjałem pozwala ponadto na pełniejsze zbadanie materii przedstawienia teatralnego.

Summary
Silence Intensity in Contemporary Theatre
The article reflects on the problem of silence in contemporary theatre and presents its
various definitions as well as theories of this phenomenon. Silence – an inalienable
element of the communication process – is always considered in a particular context
and analyzed in and against the language. Complete interpretation of silence may
be given while discussing its affective motivations and effects. The author examines
The Dybbuk directed by Krzysztof Warlikowski (2003) and attempts to show that
examining silence and its affective potential leads to more complex understanding
of theatrical performance. The key figure for the author’s argument is the mysterious
character of a messenger – Meszulach.

Karolina I. Kaleta

Tabu? Oswajanie wizerunku śmierci
we współczesnym polskim teatrze dla dzieci
Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wstęp
Pierwszy kontakt z nieznanym czy obcym ma często fundamentalne znaczenie w jego
dalszym postrzeganiu, a początkowe uczucie zachwytu bądź niechęci może całkowicie
zdeterminować przyszłą relację. Dzieciństwo jest tym szczególnym okresem w życiu
człowieka, kiedy wiele rzeczy zostaje mu dane po raz pierwszy, a rozpoznanie poszczególnych bodźców w gąszczu napływających informacji oraz ich ocena mogą
przysporzyć niemało kłopotów – zwłaszcza odbiorcom niedoświadczonym, którzy
dopiero uczą się percepcji otaczającego świata. Z drugiej jednak strony, doświadczenia i przyzwyczajenia z dzieciństwa miewają fundamentalne znaczenie dla przyszłego
spojrzenia na rzeczywistość i podejmowanie decyzji życiowych. To jedne z najbardziej
podstawowych powodów, dla których warto pochylić się nad zagadnieniem sztuki
tworzonej z myślą o najmłodszych. Ponadto dynamiczne tempo rozwoju współczesnego świata ma znaczący wpływ na kulturę, a przejawy postępu odcisnęły wyraźne piętno
na najnowszym dramacie i teatrze dla dzieci. Zmiany, które nastąpiły w tej dziedzinie,
są bardzo rozległe – obejmują zarówno aspekty estetyczne, jak i organizacyjne czy
finansowe. Są one widoczne także we współczesnych propozycjach repertuarowych.
Przejawem tych metamorfoz jest między innymi włączenie do spektakli tematyki
związanej ze śmiercią, która jeszcze pod koniec ubiegłego wieku była niemal nieobecna w rodzimej dramaturgii. Niniejszy artykuł został poświęcony analizie upowszechniania motywów tanatycznych we współczesnym polskim teatrze dla dzieci.
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Metodologia i podstawowe pojęcia
Prowadzenie badań dotyczących dramatu oraz jego teoretyczna analiza już na początkowych etapach wiążą się z rozbieżnościami pojęciowymi i metodologicznymi.
Słownik terminów literackich podaje definicję dramatu jako rodzaju literackiego, przy
czym zaznacza, że jest nim on tylko jako „twór słowny porównywalny z tekstami
epickimi lub lirycznymi”1. Konkretyzacja pod postacią widowiska scenicznego stanowi natomiast domenę sztuki teatru. Taka dychotomia przyczyniła się do powstania
dwóch konkurencyjnych teorii, z których pierwsza traktuje dramat wyłącznie jako
twór językowy będący pełnowartościowym i niezależnym dziełem literackim2, druga
zaś rozpatruje go jako element składowy (obok scenografii, choreografii czy muzyki)
funkcjonujący w obrębie większej całości – przedstawienia teatralnego3.
Podczas wyboru perspektywy obowiązującej w niniejszej pracy decydującym kryterium była funkcjonalność w duchu pragmatyzmu Charlesa S. Peirce’a4 i Williama
Jamesa5, a kluczową rolę odegrało rozpowszechnienie utworów dramatycznych i ich
dostępność. Z tego względu konieczne jest nakreślenie sytuacji panującej aktualnie
w rodzimej sztuce dramatopisarskiej adresowanej do młodego odbiorcy. Jedynym regularnie wydawanym zbiorem są „Nowe Sztuki dla Dzieci i Młodzieży” pod redakcją
Zbigniewa Rudzińskiego, przy czym rocznie ukazują się maksymalnie dwa numery
czasopisma, które w najobszerniejszym wariancie zawierają dziesięć utworów. Od 2006
roku funkcjonuje także internetowy katalog6, którego celem jest zgromadzenie informacji o jak największej liczbie skierowanych do dzieci i młodzieży sztuk teatralnych,
ich autorach oraz ewentualnych adaptacjach. Warto jednak zaznaczyć, że głównymi
czytelnikami zawartych w nim tekstów są reżyserzy i dyrektorzy teatrów, którzy poprzez swoją pracę i twórczość pośredniczą między dramaturgami i młodymi widzami.
Interdyscyplinarny charakter niniejszych rozważań jest uzasadniony specyfiką
przedmiotu refleksji, który inspiruje do wykraczania poza badania literaturoznawcze.
Konkretna realizacja sceniczna pozwala na ustalenie, czy utwór jest nie tylko dziełem
wartościowym, ale także dostosowanym do wieku i wymagań odbiorców. Funkcja
1
2

3
4
5
6
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J. Sławiński [js], Dramat [w:] M. Głowiński et al., Słownik terminów literackich, red. J. Sławiński,
Wrocław–Warszawa–Kraków 1976, s. 78.
Por. np. A. Kulawik, Poetyka. Wstęp do teorii dzieła literackiego, Kraków 1994, ss. 355‒356; M. Głowiński,
A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Zarys teorii literatury, Warszawa 1975, ss. 391‒393. Autorzy wskazanych publikacji podkreślają natomiast, że obie wymienione teorie tylko pozornie się wykluczają,
gdyż w istocie dotyczą dwóch różnych dziedzin: teorii literatury oraz teatrologii.
Por. np. J. Kleiner, Istota utworu dramatycznego, „Listy z Teatru” 1948, nr 24, ss. 1‒3.
Por. Ch. S. Peirce, Wybór pism semiotycznych, tłum. R. Mirek, A. Nowak, Warszawa 1997.
Por. W. James, Pragmatyzm, tłum. W. N. Kozłowski, Kraków 2016.
Por. Internetowy Katalog Współczesnych Sztuk Teatralnych dla Dzieci i Młodzieży [on-line:] https://
www.nowesztuki.pl/ [26.07.2018].
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przedstawienia nie ogranicza się wyłącznie do roli nośnika sensów zawartych w tekście: za sprawą rozmaitych środków artystycznych (gra aktorska, scenografia, muzyka)
pozwala ono również na wzbogacenie dramatu o dodatkowe znaczenia. Z tego powodu podczas refleksji nad sztuką teatralną nie należy pomijać tego, w jaki sposób jest
ona intepretowana przez reżyserów i jak funkcjonuje wśród odbiorców.
Ze względu na fakt, że zdecydowana większość przywoływanych tu przykładów
realizacji scenicznych pochodzi z repertuarów teatrów lalkowych, niezbędne jest także opisanie specyfiki tej dziedziny sztuki. W przeciwieństwie do tradycji czeskiej,
w której silnie zakorzenione są marionetki, czy modelu niemieckiego, cechującego się
podziałem na skierowany do dzieci Puppentheater oraz przeznaczony dla dorosłych
Figurentheater7, w Polsce teatr lalek nadal kojarzony jest przez większość widzów,
a nawet niektórych przedstawicieli środowiska artystycznego, wyłącznie z twórczością adresowaną do dzieci. Ten krzywdzący stereotyp konsekwentnie obala Halina
Waszkiel, wskazując jednocześnie jego źródła:
W języku angielskim, w którym są słowa „doll” i „puppet”, nie mamy wątpliwości, kiedy mówimy
o lalce-zabawce, a kiedy o lalce teatralnej. U nas (a to samo jest w języku czeskim, słowackim czy
rosyjskim) słowo „lalka” („loutka”, „babka”, „kukła”) oznacza obie rzeczy: lalkę teatralną i lalkę do
zabawy. […] Teatry lalek grały i grają dla dzieci, ale nie był i nie jest to wyłącznie teatr dla młodych
odbiorców. Niemal w każdym takim teatrze w Polsce mamy propozycje dla widzów dorosłych8.

Pomimo tego to teatry lalek nadal pozostają głównymi realizatorami najnowszych
tekstów dramatycznych adresowanych do młodego widza, zaś w teatrach dramatycznych pojawiają się one sporadycznie.

Dawny model
W celu lepszego zrozumienia specyfiki współczesnego dramatu dla dzieci i jego podejścia do tematu śmierci warto przeanalizować sytuację, która panowała w teatrach
w drugiej połowie XX oraz na początku XXI wieku. Pozwoli to na zauważenie szeregu
zmian następujących stopniowo od około dekady i wskazania przyczyn tego procesu.
W wieku latach ubiegłych można wskazać kilka strategii, które cechowały podejście
polskich twórców teatru dla najmłodszych do sfery tanatycznej. W tym kontekście
niezwykle istotny jest też fakt, że w powyższym okresie powstawało niewiele nowych
tekstów dramatycznych dla dzieci i młodzieży, co wymagało od realizatorów spektakli korzystania z innych dzieł literackich.
7
8

Por. H. Jurkowski, Dzieje teatru lalek od wielkiej reformy teatru do współczesności, Warszawa 1984.
H. Waszkiel, Lalka czyli animant, wywiad przeprowadził P. Olkusz, „Teatr” 2014, nr 6 [on-line:]
http://www.teatr-pismo.pl/czytelnia/834/lalka,_czyli_animant/ [27.06.2018].
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Pierwszą spośród wyróżnionych przeze mnie tendencji jest omijanie tematu śmierci i całkowita rezygnacja z jakichkolwiek do niej odniesień. Choć jej istnienie wydaje
się nierozerwalnie związane z życiem, w tym przypadku następowała jej marginalizacja i jej kwestia nie była w ogóle poruszana w spektaklach dla dzieci. Szczególnie widoczne jest to w przypadku scenicznych adaptacji przeznaczonych dla najmłodszych
popularnych książek autorstwa Jana Brzechwy, Marii Kownackiej czy Kornela Makuszyńskiego. Nie jest to krytyka wspomnianych pisarzy, których twórczość pozostaje
obecna w kanonie lektur oraz w repertuarach teatrów i wielokrotnie porusza inne istotne tematy, lecz raczej wskazanie na nikłą obecność śmierci w literaturze dla dzieci aż
do końca XX wieku, gdyż nawet późniejsi pisarze również rzadko uwzględniali kwestie
tanatyczne w swoich utworach. Ten brak widoczny jest również w dramaturgii tamtego
okresu. Omijanie tej problematyki jest zjawiskiem, które należy wartościować raczej
negatywnie, nawet jeśli motywacje autorów są szlachetne i ich celem jest oszczędzenie
najmłodszym cierpienia i smutku. W efekcie dochodzi do wykluczenia u najmłodszych
istotnej części doświadczeń egzystencjalnych, co podkreśliła Anna Józefowicz, stwierdzając, że „[k]onsekwencje ochrony dzieci przed uczuciami związanymi ze stratą, a co
za tym idzie nieprzeżytą żałobą, mogą mieć tragiczne skutki”9. Nieco przewrotna może
wydawać się próba odnalezienia pozytywów w tabuizowaniu śmierci, jednak specyficzną zaletą omijania tego tematu jest uniknięcie jego banalizacji bądź uprzedmiotowienia.
Przemysław Grzybowski słusznie zauważył, że „takie okazjonalne zainteresowanie staje
się wówczas upokarzające”10, natomiast Anna Węgleńska zaakcentowała konieczność
odpowiedzialnego i przemyślanego podchodzenia autorów do sfery tanatycznej: „autor,
decydując się na temat śmierci w książce dla dzieci, musi też wiedzieć, co chce dziecku
przekazać. Bo jeśli tylko tyle, że istnieje – dzieci same to wiedzą”11.
Inne podejście do tematu śmierci reprezentowali dramaturdzy i reżyserzy przygotowujący spektakle w oparciu o klasyczne bajki i baśnie. Aby uzasadnić zastosowanie
określenia „strategia” w odniesieniu do całej grupy przedstawień, należy przyjrzeć się
tekstom adaptowanym przez teatr. Jednym z pierwszych badaczy, który poświęcił się
refleksji nad baśniami, ich budową oraz funkcją był reprezentant rosyjskich formalistów, Władimir Propp. Posługując się analizą strukturalną, wyróżnił on określone
typy postaci mogących pojawić się w bajce magicznej, wskazał także trzydzieści jeden

9

A. Józefowicz, Oswajanie z przemijaniem – temat śmierci we współczesnej literaturze dla dzieci. Terapeutyczne walory wybranych powieści, „Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka” 2017, nr 3(15), s. 156.
10 P. P. Grzybowski, Praktyczne cele i aspekty kształcenia tanatologicznego pedagogów i nauczycieli [w:] Jak
rozmawiać z uczniami o końcu życia i wolontariacie hospicyjnym, red. J. Binnebesel, A. Janowicz, P. Krakowiak, Gdańsk 2009, s.14.
11 A. Węgleńska, Śmierć i literatura dla dzieci, „Dwutygodnik” 2015, nr 154 [on-line:] http://www.dwutygodnik.com/artykul/5768-smierc-i-literatura-dla-dzieci.html [27.07.2018].
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funkcji, które są wykonywane przez poszczególne rodzaje bohaterów12. W zależności
od konkretnej realizacji w baśni może występować tylko część z wymienionych form
aktywności, a ich kolejność bywa poddawana modyfikacjom; istnieją też jednak pewne stałe elementy. Warto zauważyć, że wśród tak licznych opcji narracyjnych motyw
śmierci pojawia się stosunkowo rzadko. Pierwszym miejscem jego występowania jest
wprawdzie sekwencja otwierająca, dla której fundament stanowi „odejście”, czyli wystąpienie braku13 i zburzenie panującego ładu, zmuszające protagonistę do podjęcia
działania. Należy jednak zwrócić uwagę, że śmierć następuje niejako w przedakcji
i nie pojawia się jako wydarzenie w fabule: Kopciuszek i Królewna Śnieżka od początku opowieści mieszkają z macochą, ponieważ ich matki zmarły wcześniej, zaś
w Kocie w butach bardziej znacząca od samej śmierci ojca jest jego ostatnia wola. Po
raz kolejny śmierć może powrócić dopiero w jednym z punktów kulminacyjnych,
jakim jest walka, przy czym nie dotyka ona bezpośrednio bohatera, a co najwyżej
jego przeciwnika. Podobna sytuacja zachodzi w sekwencji finałowej, pełniąc funkcję
kary – umrzeć może jedynie antagonista (Baba Jaga z Jasia i Małgosi, wilk z Czerwonego Kapturka). Śmierć nie dotyczy zatem głównej postaci, która może zostać co
najwyżej czasowo wyłączona z akcji (uwięzienie Jasia, pożarcie Czerwonego Kapturka, stuletni sen Śpiącej Królewny). Ze względu na istnienie kilku czy kilkunastu
wersji każdej z baśni, nawet kwestia zgładzenia czarnego charakteru bywała przez
autorów modyfikowana w zależności od potrzeb i oczekiwań czytelników. Należy też
zauważyć, że umierający przeciwnik protagonisty często nie miał w pełni ludzkiego
charakteru (wilk, Baba Jaga, wiedźma, czarnoksiężnik), a sam epizod nie był szeroko komentowany. Powyższe rozważania odnoszące się do konkretnych przykładów
są uzasadnione, ponieważ wymienione baśnie znajdowały się w repertuarach wielu
teatrów i wciąż są często adaptowane na polskich scenach. Twórcy nadal chętnie sięgają po znane tytuły, które cieszą się dużą popularnością wśród nauczycieli i rodziców
decydujących o zabraniu dzieci na spektakl. Skutkuje to ograniczeniem obecności na
deskach teatrów współczesnej dramaturgii, gdyż „stanowi [ona] repertuarowe ryzyko, ale również z powodu jej – nadal małego – rozpoznania”14. Do końca XX wieku
obecność nowych tekstów wśród propozycji dla najmłodszych była jeszcze mniejsza.
12 Por. W. Propp, Morfologia bajki, tłum. S. Balbus, „Pamiętnik Literacki” 1968, nr 4(59), ss. 203‒242.
13 Warto zwrócić uwagę, że problematyka braku powracała szczególnie silnie u Jacques’a Lacana, który
z innymi badaczami baśni – jak przywołany w niniejszej pracy Propp bądź Bruno Bettelheim, Claude
Lévi-Strauss i Joseph Campbell – dzielił inspiracje z Sigmundem Freudem i Carlem Gustavem Jungiem. Natomiast odejście jako wyłączenie bohatera z wydarzeń cechuje pierwszą fazę obrzędu (preliminalną) w pracy Arnolda van Gennepa Obrzędy przejścia, która stanowiła ważne źródło inspiracji dla
Bohatera o tysiącu twarzy Campbella.
14 Z. Rudziński, Bilans, „Teatr” 2012, nr 10 [on-line:] http://www.teatr-pismo.pl/przestrzenie-teatru/282/bilans/ [03.08.2018].
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Analiza spektakli wystawianych więcej niż dekadę temu pozwala zauważyć jeszcze
inny model podejmowania tematu śmierci przez twórców teatru dla dzieci: zamiast
przedstawienia procesu umierania wprowadzona zostaje spersonifikowana śmierć.
Wizerunek ten jest silnie zakorzeniony w tradycji i odwołuje się do religii chrześcijańskiej. Za sprawą średniowiecznej ikonografii i powracających motywów takich jak
danse macabre w kulturze utrwalony został wizerunek przypominającej szkielet postaci, która z czasem ewoluowała, przekształcając się w znaną z pastorałek i jasełek kostuchę. W okresie świątecznym w repertuarach wielu teatrów pojawiają się spektakle
nawiązujące treścią do Bożego Narodzenia, jednak postać śmierci – trzymającej kosę
kobiety w białej lub (rzadziej) w czarnej sukni – występowała również w przedstawieniach, które nie miały związku z religią. Przyczyną jest utrwalenie takiego obrazu
w zbiorowej świadomości, jego osadzenie w ludowym katolicyzmie15, a także ekspansja w obrębie kultury popularnej. Przykładem ilustrującym tę strategię był zarówno
autorski spektakl Zygmunta Smandzika Sen16, jak i O rudej lisicy i ognistym ptaku na
podstawie tekstu Jana Jilka17, napisanego w oparciu o utwór z dziewiętnastowiecznego zbioru Karela Jaromíra Erbena18. Charakterystyczne i wspólne dla wymienionych
spektakli jest nie tylko przedstawienie upersonifikowanej śmierci-kostuchy, ale również jej efemeryczne występowanie jako postaci drugo- czy wręcz trzecioplanowej,
której pojawienie się ma wprowadzać poczucie napięcia i zagrożenia.
Ten motyw w częściowo zmodyfikowanej formie powraca także w Bajce o szczę19
ściu Izabeli Degórskiej. Ów dramat z 2001 roku, który stał się jednym z utworów
antycypujących głębokie przemiany, do których doszło pod koniec pierwszej dekady
XXI wieku, został wystawiony w kilkunastu teatrach w Polsce20 i za granicą21, doczekał
się też wersji prozatorskiej wydanej w formie książkowej22. Zaczerpnięta z jasełkowo-pastoralnej tradycji postać Śmierci wyposażona została w dodatkowe cechy, takie jak
gotowość do udzielenia rady, a nawet poczucie humoru. Jej postać nie nosi znamion
demonizmu, choć spotkanie z głównym bohaterem odbywa się w ciemnym lesie, a zatem przestrzeni o bogatym zapleczu symbolicznym w literaturze nie tylko baśniowej.
15 Np. obrzęd kolędowania u Słowian, kult Santa Muerte w Meksyku.
16 Por. Sen, scen. i reż. Z. Smandzik, Opolski Teatr Lalki i Aktora, premiera 12.09.1999.
17 Por. O rudej lisicy i ognistym ptaku, scen. J. Jilek, reż. P. Nosálek, Opolski Teatr Lalki i Aktora, premiera
8.09.2002.
18 Por. K. J. Erben, České pohádky a báje, Praha 1932, ss. 5‒22.
19 Por. I. Degórska, Bajka o szczęściu [w:] „Nowe sztuki dla dzieci i młodzieży” 2001, nr 16.
20 Bajka o szczęściu [w:] Encyklopedia Teatru Polskiego, red. W. Dudzik et al. [on-line:] http://www.encyklopediateatru.pl/sztuki/8691/bajka-o-szczesciu [29.07.2018].
21 Bośnia-Hercegowina. Premiera „Bajki o Szczęściu” w Mostarze [on-line:] http://www.e-teatr.pl/pl/
artykuly/209083.html [29.07.2018]; Bułgaria. Premiera „Bajki o szczęściu” Izabeli Degórskiej [on-line:]
http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/165505.html [29.07.2018].
22 I. Degórska, Bajka o szczęściu, Warszawa 2004.
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Posługująca się prostymi zdaniami, ubrana w biel Kostucha wyraźnie odcina się od
pozostałej części świata dramatu i to za jej pośrednictwem autorka wyraziła morał
utworu. Rozmowa ze Śmiercią jest dla protagonisty punktem zwrotnym i chwilą samouświadomienia. Bajka o szczęściu Degórskiej jest z jednej strony rozbudowaną reprezentacją tradycyjnego wariantu podejmowania tematu śmierci w teatrze, z drugiej
jednak w utworze zawarte zostały motywy, które zapowiadają nadchodzące zmiany.
Ostatnią z wyróżnionych tu strategii kreowania wizerunków śmierci w teatrze
dla dzieci jest podejmowanie tematów związanych z umieraniem w spektaklach będących adaptacjami zagranicznych powieści. Ze względu na trwający do początków
XXI wieku niedobór rodzimej dramaturgii i niewielkie rozpowszechnienie utworów
obcojęzycznych poruszających tę problematykę reżyserzy musieli sięgnąć do tekstów
prozatorskich. Powstałe przedstawienia stanowiły wyjątki na tle pozostałych propozycji repertuarowych, a wątki w nich występujące i ogólny przekaz były zbliżone do
tendencji panujących współcześnie. Ilustrację tego modelu stanowią premiery przygotowane w oparciu o powieść Chłopcy z Placu Broni Ferenca Molnára23, jak również na
podstawie prozy Astrid Lindgren. Twórczość tej wybitnej autorki pod względem zarówno poruszanej tematyki, jak i formy jej zaprezentowania, koresponduje z wieloma
wątkami obecnymi w dzisiejszej dramaturgii, a w ubiegłych latach wypełniała panującą w repertuarach pustkę wśród propozycji dotykających dziecięcej samotności, porzucenia czy umierania. Anna Józefowicz słusznie zwróciła uwagę, że Astrid Lindgren
pisząc „Braci Lwie Serce”, zamierzała oswoić małego czytelnika ze śmiercią, wiedziała, jak trudno
przyjąć do wiadomości, że ukochanej osoby już nie ma. Receptą, jaką daje, jest nadzieja, że są krainy – bez względu, czy nazywamy je Nangijala czy Niebo – gdzie czeka na nas bliska osoba oraz
że ta osoba już tam nie cierpi24.

Do tej powieści jako modelowego przykładu refleksji związanej ze sferą tanatyczną
odwoływał się również Igor Borkowski25, natomiast Anna Węgleńska – tłumaczka
utworów Lindgren – zaznaczała wartość fantazji (literackiej bądź teatralnej) w procesie stopniowego akceptowania tego, co nieuniknione:
Śmierć towarzyszy dzieciom stale. Dlatego dziecko czytając takie książki jak „Mio, mój Mio”
czy „Bracia Lwie Serce” po prostu przenosi się w osobliwy świat fantazji, który daje mu poczucie
bezpieczeństwa i chroni przed brutalną ingerencją świata dorosłych26.
23 Por. Chłopcy z Placu Broni [w:] Encyklopedia Teatru Polskiego [on-line:] http://www.encyklopediateatru.pl/sztuki/3724/chlopcy-z-placu-broni [29.03.2018].
24 A. Józefowicz, op. cit., ss. 156‒157.
25 Por. I. Borkowski, Dzisiaj oswoimy śmierć: tanatopedagogiczna literatura na współczesnym polskim rynku
książki, „Bibliotheca Nostra. Śląski kwartalnik naukowy” 2016 nr 1, s. 12.
26 A. Węgleńska, op. cit.
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Przełom
Od nieco ponad dziesięciu lat we współczesnej polskiej dramaturgii oraz teatrze dla
dzieci można zaobserwować liczne zmiany względem wcześniejszej tradycji. Metamorfoza jest bardzo wyraźna i objęła swoim zasięgiem zarówno tematykę spektakli
czy techniczne środki wyrazu artystycznego, jak i organizację samej instytucji i jej
nastawienie do odbiorcy. Potwierdzeniem tej tezy są słowa Maliny Prześlugi, dramatopisarki i kierowniczki literackiego Teatru Animacji w Poznaniu:
Za nami czasy, w których estetyka teatrów dziecięcych raziła gwałtownością barw, kiczem scenografii, przymilającą się, zdziecinniałą muzyką, aktorami, którzy świergoczą, zamiast grać, i mówią
swoje kwestie trzy razy wolniej, „by dziecko zrozumiało”. Baśniowa klasyka nie króluje już na
polskich scenach, jak jeszcze kilka lat temu. […] współczesne teksty trafiają do dzieci, są z ich
świata, dotyczą ich spraw i mówią ich językiem27.

Wśród podstawowych przyczyn tego procesu można także wskazać rozbudowę scen
lalkowych28 i znaczące zwiększenie się liczby festiwali poświęconych animacji, sztuce
lalkarskiej oraz dramaturgii29. Rozwój technologii spowodował wkroczenie multimediów do świata teatru, jednak obecnie nie są one sprowadzane jedynie do roli tańszego i (być może) bardziej efektownego substytutu scenografii. Sama przestrzeń teatru
lalek również przestała oznaczać wyłącznie scenę pudełkową, parawan i amfiteatralną
widownię. Wpływ na sytuację panującą w Polsce miały też tendencje zagraniczne
i stopniowa popularyzacja tekstów autorów obcojęzycznych, takich jak Suzanne Lebeau, Pierre Gripari czy Martin Baltscheit. Wszystkie powyższe fakty znalazły swoje
odbicie w tekstach pisanych z myślą o teatrze, które od ponad dekady coraz częściej poruszają tematy określane jako „trudne” czy „delikatne”. Jednym z pierwszych
problemów, które pojawiły się we współczesnej dramaturgii – obok spraw rodzinnych, kryzysu relacji z otoczeniem i potrzeby akceptacji – była śmierć. Włączenie
jej w obszar zainteresowania artystów następowało stopniowo. Podobnie samo zjawisko określane przeze mnie mianem „przełomu” także miało charakter procesualny. Liczba tekstów dotyczących umierania sukcesywnie wzrastała, co nie umknęło
uwadze realizatorów, którzy coraz chętniej adaptowali nowopowstałe dramaty. Ów
trend został zauważony przez teoretyków i krytyków, którzy zaczęli wypowiadać się

27 M. Prześluga, J. Cieślak, Teatr dla dzieci to nie tylko lalki [on-line:] http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/259744.html [03.08.2018].
28 Np. Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki, Teatr Baj Pomorski w Toruniu, Teatr Lalek Arlekin
im. H. Ryla w Łodzi.
29 Np. Festiwal Konteksty w Poznaniu, Festiwal Małych Prapremier w Wałbrzychu, Materia Prima
w Krakowie.
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w tej sprawie30, jednocześnie przyczyniając się do jej dalszego upowszechnienia. Bardzo wyraźnym przejawem tej popularyzacji było poświęcenie pierwszej edycji małych
Warszawskich Spotkań Teatralnych (2011)31 tematom tabu.
Podczas analizowania zmian, które w ostatnich latach nastąpiły w dramacie i teatrze
dla dzieci, należy pamiętać, że przełom w tych dziedzinach sztuki nie jest pozbawiony ogólnego kontekstu kulturowego. Ma swoje odbicie choćby w literaturze, o czym
świadczą obecne na polskim rynku wydawniczym książki bezpośrednio poświęcone tematowi śmierci32. Co istotne, publikacje te mogą być kierowane do najmłodszych i na
rozmaite sposoby ułatwiać im oswojenie się z myślą o nieuchronności umierania lub
pomagać w przepracowaniu związanej z nim traumy. Równie ważne są podręczniki33
dla rodziców, w których pedagodzy i psychologowie doradzają, w jaki sposób podejmować z dzieckiem rozmowę o odchodzeniu. Borkowski wyraził w tej sprawie pewne
zastrzeżenia: jego zdaniem treść not wydawniczych i informacji marketingowych zawiera mylące wskazówki, sugerujące biblioterapeutyczny charakter tych pozycji, które
przecież mogą być czytane niezależnie od okoliczności, jakimi są nadchodzące Święto
Zmarłych lub poważna choroba w rodzinie34. Teatr dla dzieci nie spotyka się z podobnymi zarzutami, natomiast problemem poruszanym w odniesieniu do obu dziedzin
sztuki jest ilość propozycji dotyczących delikatnych czy kontrowersyjnych tematów35.
Oprócz wspominanych już publikacji, będących rezultatami prac badawczych poświęconych najmłodszym oraz literatury dotyczącej śmierci warto uzupełnić to zestawienie o propozycje filmowe. Od początku XXI wieku pośród najpopularniejszych
i najczęściej nagradzanych animacji znalazły się takie tytuły jak Gdzie jest Nemo?36,
WALL·E37, Odlot 38 oraz Coco39, w których śmierć jest istotnym wątkiem w fabule lub
nawet tematem przewodnim.
30 Por. M. Wiśniewska, Zrozumiesz, jak dorośniesz, „Teatr” 2016, nr 3 [on-line:] http://www.teatr-pismo.pl/
przestrzenie-teatru/1381/%E2%80%9Ezrozumiesz,_jak_dorosniesz%E2%80%9D/ [16.05.2019]; J. Derkaczew, Mały teatr – wielkie tabu, „Gazeta Wyborcza” 2011, nr 86; Z. Rudziński, op. cit.
31 Por. Warszawa. Program małych Warszawskich Spotkań Teatralnych [on-line:] http://www.e-teatr.pl/pl/
artykuly/111669.html [02.08.2018]; warto zwrócić uwagę zwłaszcza na konferencję Ciiii… to nie temat
dla dzieci oraz warsztat Otworzyć tabu – teatralny recykling trudnych tematów.
32 Por. np. W. Erlbruch, Gęś, śmierć i tulipan, tłum. Ł. Żebrowski, Warszawa 2008; P. Stalfelt, Mała książka o śmierci, tłum. I. Jędrzejewska, Warszawa 2008; L.F. Buscaglia, Jesień liścia Jasia. Opowieść o życiu
dla małych i dużych, tłum. E. Wojtych, Gdańsk 2011.
33 Por. D. Pater, Jak rozmawiać z młodymi ludźmi o cierpieniu? Analiza wybranych przypadków, „Warszawskie Studia Teologiczne” 2014, nr 1(27), ss. 369–378; A. Józefowicz, op. cit.
34 Por. I. Borkowski, op. cit., s. 17.
35 Tzw. Katalog spraw niezałatwionych i wstydliwych – por. Z. Rudziński, op. cit.
36 Gdzie jest Nemo?, reż. A. Stanton, Stany Zjednoczone 2003.
37 Por. WALL·E, reż. A. Stanton, Stany Zjednoczone 2008.
38 Por. Odlot, reż. P. Docter, Stany Zjednoczone 2009.
39 Por. Coco, reż. L. Unkrich, A. Molina, Stany Zjednoczone 2017.
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Zainteresowanie dzieckiem oraz poważne podejście artystów do jego dylematów
i sposobu postrzegania świata są bez wątpienia niezwykle cenne, jednak równie ważne
jest skupienie uwagi badaczy na samej problematyce tabu, traumy czy sfery tanatycznej.
Refleksja psychologów i pedagogów im poświęcona ma ogromne znaczenie i wywiera
wpływ także na twórców. Akcentowane jest w niej współczesne wyparcie śmierci z codziennego życia w kulturze gloryfikującej młodość, piękno i witalność. Borkowski40 za
Philippem Arièsem41 przyjął termin „prywatyzacja śmierci”, odnoszący się do wyobcowania osoby umierającej i skłonności do jej usuwania z życia społecznego42.
Z drugiej strony kluczową kwestią pojawiającą się w wypowiedziach wielu teoretyków jest współczesne rozpowszechnienie śmierci w obrębie kultury popularnej
i masowej. Choć z perspektywy przytaczanych powyżej faktów może wydawać się to
paradoksalne, potwierdzeniem ekspansji motywów związanych ze śmiercią jest ich
silna obecność w grach komputerowych, komiksach czy serialach animowanych. Pojawianie się tematyki tanatycznej w tych dziedzinach sztuki sprzyja dekonstruowaniu
tabu, natomiast w części przypadków wykreowany obraz, poprzez nadmierne uproszczenia, ogołaca śmierć z przynależnej jej powagi i wzniosłości. Na negatywny aspekt
tego zjawiska zwróciła uwagę Bernadeta Niesporek-Szamburska: „Śmierć postaci
telewizyjnych czy wirtualnych jawi się jako bezbolesna, nijaka, obok której przechodzi się do porządku dziennego”43. Konstruowanie fałszywego obrazu śmierci, który
niejednokrotnie sprowadza ją do doświadczenia powtarzalnego (postaci mające kilka
„żyć”), może prowadzić do jej wypaczonego postrzegania lub banalizacji. Borkowski
określa to zjawisko jako „infantylizację kultury popularnej”, a jedną z głównych jego
ofiar jest według badacza dziecko, które „bardzo często traktuje się […] jako istotę
pozbawioną jakichkolwiek wyobrażeń dotyczących śmierci”44.
Kształtowane przez dynamicznie zmieniającą się kulturę oczekiwania widzów
wymagały zaktualizowania repertuarów i uwzględnienia w spektaklach kontekstu współczesnego. Proces wkraczania do tej dziedziny twórczości tematów dotąd
przemilczanych nadal trwa – każdy kolejny sezon artystyczny przynosi nowe teksty
i przedstawienia im poświęcone. Ów współczesny stan polskiego teatru dla dzieci

40 Por. I. Borkowski, op. cit., s. 10.
41 Por. P. Ariès, Człowiek i śmierć, tłum. E. Bąkowska, Warszawa 1992.
42 Przykładem jest tu poprzedzające śmierć przebywanie w szpitalu lub domu opieki, które zastąpiło
odchodzenie w domu rodzinnym i przejęcie obowiązku przygotowania ciała osoby zmarłej przez
zakłady pogrzebowe.
43 B. Niesporek-Szamburska, Oswoić ze śmiercią – o jednej z ról literatury dziecięcej [w]: Noosfera literacka.
Problemy wychowania i terapii poprzez literaturę dla dzieci, red. A. Ungeheuer-Gołąb, M. Hrobak,
Rzeszów 2012, s. 73.
44 I. Borkowski, op. cit., s. 15.
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dotychczas wymykał się teoretykom45. Krytycy zdecydowanie więcej uwagi poświęcają choćby literaturze, czego dowodami są monografie Tabu w literaturze i sztuce dla
dzieci46 oraz Śmierć w literaturze dziecięcej i młodzieżowej47, w których żaden z artykułów nie odnosi się do teatru i dramaturgii. Wyjątkiem na tym tle jest jedynie Raport
o stanie polskiego teatru dla dzieci i młodzieży w latach 1989-200348, jednak obecnie stanowi on archiwalne źródło. Tym ważniejsze wydają się nie tylko powstające spektakle
będące płaszczyzną dialogu z najmłodszym widzem, ale też podejmowanie refleksji
teoretycznej, która, wraz z przedstawieniem teatralnym, „może wspierać dorosłych
(rodziców i nauczycieli) w rozmowach z młodymi ludźmi na najtrudniejsze tematy”49.

Sytuacja współczesna
W przypadku spektakli pochodzących z ostatnich kilku lat stworzenie podobnego
modelu obejmującego zdecydowaną większość propozycji repertuarowych jest niemożliwe. Zróżnicowanie współczesnych dramatów oraz powstających przedstawień
jest zdecydowanie większe, niż było jeszcze na początku XXI wieku, co przejawia
się zarówno w podejmowaniu kwestii dotychczas pomijanych (czy wręcz tabuizowanych), jak i w dużym urozmaiceniu nawet w obrębie jednego tematu przewodniego. Przykładem tego jest eksplorowanie przez twórców wątków tanatycznych. Pręcik
Maliny Prześlugi50 został poświęcony śmierci dziecka w wyniku ciężkiej choroby oraz
zmaganiom jego otoczenia ze stratą. Piekło-Niebo Marii Wojtyszko51 stanowi swobodną parafrazę Boskiej Komedii Dantego, w której wędrówkę po dość humorystycznie ukazanych zaświatach odbywa samotna matka. Marta Guśniowska bardzo często
w swojej twórczości podejmowała tematy związane z odchodzeniem, a aluzje literackie oraz macierzyńskie rozterki kostuchy z utworu Kto się boi Pani Eś? 52 zbliżają
ten tekst do dramatu Wojtyszko. Natomiast Marvin 53 oraz Pod-Grzybek 54 oswajają
śmierć, przedstawiając ją jako zjawisko naturalne i konieczne.
45 Na rynku wydawniczym jest dostępna zaledwie jedna publikacja poświęcona współczesnej dramaturgii teatru lalek: H. Waszkiel, Dramaturgia polskiego teatru lalek, Warszawa 2013, przy czym należy tu
wyraźnie podkreślić, że nie dotyczy ona wyłącznie teatru i dramatu dla dzieci.
46 Por. Tabu w literaturze i sztuce dla dzieci, red. B. Sochańska, J. Czechowska, Poznań 2012.
47 Por. Śmierć w literaturze dziecięcej i młodzieżowej, red. K. Slany, Warszawa 2018.
48 Por. Raport o stanie polskiego teatru dla dzieci i młodzieży w latach 1989-2003, J. Tyszka, red. Z. Rudziński, Poznań 2005.
49 Z. Rudziński, op. cit.
50 Por. M. Prześluga, Pręcik, „Nowe Sztuki dla Dzieci i Młodzieży” 2011, nr 32, ss. 35‒64.
51 Por. M. Wojtyszko, Piekło-Niebo, reż. J. Krofta, Wrocławski Teatr Lalek, premiera 04.12.2018.
52 Por. M. Guśniowska, Kto się boi Pani Eś?, „Nowe Sztuki dla Dzieci i Młodzieży” 2017, nr 42, ss. 193‒256.
53 Por. eadem, Marvin, „Nowe Sztuki dla Dzieci i Młodzieży” 2016, nr 40, ss. 5‒96.
54 Por. eadem, Pod-Grzybek, „Nowe Sztuki dla Dzieci i Młodzieży” 2009, nr 29, ss. 29‒68.
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Podsumowanie
Kwestie tanatyczne nie są jedynymi trudnymi tematami, które podejmuje współczesny teatr – co więcej, spektakle w wielu przypadkach nie koncentrują się na prezentowaniu wyłącznie jednego, przewodniego problemu. Widać to na przykładzie antywojennego i proekologicznego przedstawienia Yemaya – Królowa Mórz55, w którym,
oprócz tragicznych losów dziecięcego uchodźcy, dodatkowo obecne są odwołania do
religijnego synkretyzmu. Współczesny teatr dla dzieci nie rezygnuje z rozważań metafizycznych i stawiania pytań o sens życia czy istnienie Boga56, pozostaje jednakże w stałym kontakcie z bieżącymi wydarzeniami. Nie ogranicza się jedynie do roli
biernego komentatora, ale prowokuje, mówiąc o agresji, nietolerancji, kryzysie relacji
międzyludzkich czy potrzebie akceptacji, a istotą tej sztuki jest jej aktualność. Utwory
wpisujące się w ten bardzo szeroki nurt postępu mają liczne walory wychowawcze,
które jednakże nie oznaczają nachalnego moralizatorstwa i wszechobecnego dydaktyzmu, lecz wskazywanie płaszczyzn dialogu oraz wspieranie procesu socjalizacji.
Szczególne rozpowszechnienie problematyki tanatycznej we współczesnym teatrze
i dramacie dla dzieci można natomiast uzasadniać jej wyjątkowym znaczeniem i uniwersalnym charakterem, dzięki którym bywa ona interesująca dla tak wielu twórców
oraz odbiorców. Stwierdzenie to jest zbieżne z opinią Marzenny Wiśniewskiej, która
zauważyła, że „[d]zięki takiemu teatrowi dzieci doświadczają sztuki, która pyta o to
samo, o co one pytają już jako kilkulatki, co przeczuwają w swoim codziennym odkrywaniu życia. Taka sztuka staje się ich realnym partnerem”57.
Dynamiczne tempo zmian we współczesnym świecie ma fundamentalny wpływ
na tryb życia, zwyczaje, a także mentalność i upodobania estetyczne. Aby pozostać
atrakcyjną i interesującą, sztuka musi dostosować się do tych przeobrażeń i nie tracić
na aktualności. Konieczność konkurowania o uwagę odbiorcy z nowymi mediami jest
oczywistym faktem, lecz nie musi oznaczać nadchodzącego zmierzchu wielowiekowej
tradycji teatru. Za sprawą indywidualnego i bezpośredniego spotkania artysty z widzem jest to wyjątkowa alternatywa dla wielu innych źródeł rozrywki, jak np. telewizja,
gry komputerowe czy aplikacje mobilne, które nie oferują takiej możłiwości. Niemniej
jednak twórcy nadal poszukują metod zainteresowania i przyciągania widzów, należą
zaś do nich zarówno nowe środki wyrazu artystycznego, jak i podejmowanie interesujących i ważnych, choć często niełatwych, tematów. Pogłębiona refleksja krytyczna
poświęcona bieżącym propozycjom repertuarowym sprzyja promowaniu i rozwijaniu najbardziej wartościowych tendencji. W dążeniu do innowacyjności, zwłaszcza
55 Por. M. Sikorska-Miszczuk, Yemaya – Królowa Mórz, reż. M. Majewska, Wrocławski Teatr Lalek,
premiera 28.05.2016.
56 Por. U. Hub, Na Arce o ósmej, „Nowe Sztuki dla Dzieci i Młodzieży” 2008, nr 26, ss. 5‒78.
57 M. Wiśniewska, op. cit., s. 37.
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w przypadku tekstów przeznaczonych dla najmłodszych odbiorców, należy pamiętać
o wrażliwości tej grupy wiekowej, wymagającej od twórców zdecydowanie większej
odpowiedzialności za efekty ich działań. Takie przesłanie do artystów wystosował redaktor „Nowych Sztuk dla Dzieci i Młodzieży”, Zbigniew Rudziński:
Teatr dla dzieci jest sztuką, chociaż z pewnością jest specyficzny głównie, ale nie tylko, z powodu
wieku adresata. Jego niektóre funkcje są jednak inne, ponieważ wpisuje się w proces nauczania
i wychowania. […] Ufne dziecko, odbierające sceniczną rzeczywistość bez pryzmatów i konwencji (bo ich jeszcze nie zna), dopiero poznające świat, łatwo skrzywdzić. Na dziecku nie należy
eksperymentować, ale dla dziecka – tak58.

Druga część przytaczanej wypowiedzi charakteryzuje się uniwersalnością i zdecydowanie wykracza poza apel do twórców. Myśl ta powinna przyświecać nie tylko
dramaturgom, reżyserom czy pedagogom, lecz każdemu, kto rezultaty swojej pracy
kieruje do dzieci.

58 Z. Rudziński, op. cit.
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Streszczenie
Celem artykułu jest zaprezentowanie w zmian, które nastąpiły w sposobie przedstawiania śmierci w polskim dramacie i teatrze dla dzieci. Tendencje dominujące
w ubiegłych latach zostały zestawione i porównane ze współczesnymi ujęciami sfery
tanatycznej pojawiającymi się w tych dziedzinach sztuki. Analiza przyczyn tego procesu została oparta o utwory literackie i ich sceniczne realizacje oraz badania z zakresu pedagogiki, psychologii i socjologii.

Summary
A Taboo? Taming of the Image of the Death in Polish Contemporary
Theatre for Children
The main issue of the thesis was the image of the death in Polish drama and theatre
for children which has been deeply modified during the last decade. The model characteristic for tanatic narrations from previous years was presented and compared to
the current situation of Polish dramaturgy and theatre for the young audience. The
reasons of this development were analysed in connection with the context of other
disciplines of art and scientific research.

Klaudia Węgrzyn

(S)przeciw milczeniu. Tabu, sieroctwo
i dorastanie w serialowej adaptacji
Ani z Zielonego Wzgórza
Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

– Czy Maryla nigdy nie wyobrażała sobie różnych rzeczy innymi, niż są w rzeczywistości? –
zapytała Ania, otwierając szeroko oczy.
– Nie.
– Och! – westchnęła głęboko Ania – Ileż Maryla przez to traci!1

Ania, nie Anna
Lucy Maud Montgomery napisała pierwszą część cyklu powieściowego o Ani z Zielonego Wzgórza w 1908 roku, a ostatnią, ósmą, w roku 1921. W 2018 roku, sto dziesięć lat
po wydaniu pierwszej książki oraz kilkanaście adaptacji filmowych później, platforma
Netflix wyprodukowała serial na podstawie powieści2 i nie tylko przywróciła do życia
historię zekranizowaną z podobnym rozmachem aż cztery dekady temu, ale także osadziła ją w zupełnie nowym dyskursie, kontekście i świecie. Historia zaadaptowana przez
Moirę Walley-Beckett „nie jest tą samą opowieścią, którą pamiętają nasze mamy i babcie”3, o czym może świadczyć już sam tytuł serialu, będący cytatem z powieści: „Ania, nie
Anna”, (ang. „Anne with an E”). Produkcja zatem „odważnie oddala się od oryginału”4,

1
2
3
4

L. M. Montgomery, Ania z Zielonego Wzgórza, tłum. J. Jackowicz, Wrocław 2016, s. 63.
Por. Anne with an E, twórczyni M. Walley-Beckett, Kanada, 2017–…
M. O’Keefe, Anne With An E Is Not Your Mom’s Anne Of Green Gables [on-line:] https://decider.
com/2018/07/09/anne-with-an-e-season-2/ [20.12.2018], tłumaczenie filologiczne własne – K. W.
E. B. Griffiths, It’s brave to depart from the original Anne of Green Gables [on-line:] https://www.radiotimes.com/news/on-demand/2018-07-06/anne-with-an-e-star-geraldine-james-its-brave-to-depart-from-the-original-anne-of-green-gables/ [20.12.2018], tłumaczenie filologiczne własne – K. W.
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zaprojektowana jest dla „myślącej publiczności”5 i nie jest „klasyczną” adaptacją Ani
z Zielonego Wzgórza. W związku z tym zdania krytyków i odbiorców są mocno podzielone: można usłyszeć głosy afirmacyjne („Ania, nie Anna to najlepszy rodzaj adaptacji”6,
„nowe pokolenie musi zobaczyć nową Anię”7), ale również negujące sens serialu („przygnębiająca adaptacja Netfliksa przedstawiła wszystko okropnie źle”8). Głosy sprzeciwu
płyną szczególnie ze środowisk konserwatywnych – „The Christian Post” oburza się, że
serial „dodaje homoseksualne postaci do dziecięcej klasyki”9; w podobnym tonie wypowiedziało się również kilku innych krytyków: „Netflix wykorzystuje Anię do promocji
homoseksualizmu”10, „Netflix przeinacza Anię z Zielonego Wzgórza w queerowy seans”11.
Z drugiej jednak strony to właśnie poruszenie w serialu wątków LGBTQ+ sprawia,
że Ania, nie Anna doceniana jest przez środowiska mniejszościowe („drugi sezon Ani
jest zabawniejszy, bardziej samoświadomy oraz inkluzyjny”12; „zakończenie drugiego
sezonu Ani otwiera przestrzeń dla feminizmu i queeru w trzecim sezonie”13). Zanim
jednak prześledzimy kontrowersje wokół tabu poruszanego w nowym serialu, powrócę do wcześniejszych adaptacji filmowych powieści, żeby sprawdzić, czy Netflix
rzeczywiście nadpisał czy też dopisał queerowe i traumatyczne historie oraz zastanowię się nad tym, w jaki sposób obrazowana była trauma, której młoda bohaterka
doświadczyła w sierocińcach i domach zastępczych.
5

D. Richardson, Anne with an E Is a Children’s Show for Thinking Audiences [on-line:] https://studybreaks.com/tvfilm/anne-with-an-e-netflix/ [20.12.2018], tłumaczenie filologiczne własne – K. W.
6 S. Gilbert, Anne With an E Is the Best Kind of Adaptation [on-line:] https://www.theatlantic.com/
entertainment/archive/2017/05/anne-with-an-e-netflix-review/525987/ [20.12.2018], tłumaczenie filologiczne własne – K. W.
7 R. Lukas, Why Anne with an E is must-see TV for a new generation [on-line:] https://culturess.com/
2018/07/28/anne-e-must-see-tv-new-generation/ [20.12.2018], tłumaczenie filologiczne własne – K. W.
8 J. Robinson, Anne of Green Gables: Netflix’s Bleak Adaptation Gets It All So Terribly Wrong [on-line:]
https://www.vanityfair.com/hollywood/2017/05/anne-of-green-gables-netflix-review-anne-with-an-e-bleak-sad-wrong [20.12.2018], tłumaczenie filologiczne własne – K. W.
9 E. Metaxas, A. Morse, Anne With an E Adds Gay Characters to a Children’s Classic [on-line:] https://
www.christianpost.com/voice/anne-with-an-e-adds-gay-characters-to-a-childrens-classic.html
[20.12.2018], tłumaczenie filologiczne własne – K. W.
10 L. Bourne, Netflix uses show about Anne of Green Gables to promote homosexuality [on-line:] https://
www.lifesitenews.com/news/netflix-uses-show-about-anne-of-green-gables-to-promote-homosexuality [20.12.2018], tłumaczenie filologiczne własne – K. W.
11 M. Martin, Netflix Twists Anne of Green Gables into a ‘Queer Soirée’ With 5 lgbt Characters [on-line:]
https://www1.cbn.com/cbnnews/entertainment/2018/july/netflix-twists-anne-of-green-gables-into-a-queer-soiree-with-5-lgbt-characters [20.12.2018], tłumaczenie filologiczne własne – K. W.
12 H. Nguyen, Anne With an E: Season 2 Is Funnier, More Sure-Footed, and Inclusive [on-line:] https://
www.indiewire.com/2018/07/anne-with-an-e-season-2-review-netflix-1201981906/ [20.12.2018], tłumaczenie filologiczne własne – K. W.
13 Eadem, Anne With an E Ending Sets the Stage for a Feminist and Queer-Friendly Season 3 [on-line:]
https://www.indiewire.com/2018/07/anne-with-an-e-ending-netflix-season-3-1201982427/ [20.12.2018],
tłumaczenie filologiczne własne – K. W.
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Ania z Zielonego Wzgórza
Pierwsza pełnometrażowa adaptacja Ani z Zielonego Wzgórza powstała w 1934 roku14
i można zaklasyfikować ją jako klasyczną i nieodbiegającą zbytnio od fabuły powieści,
ale zdecydowanie pozytywnie waloryzującą relację Ani Shirley i Gilberta Blythe’a –
wieloletni romans przeciwko niezgodzie Maryli stanowi puentę filmu. Kolejnym dużym krokiem w tworzeniu adaptacji były dwa trzygodzinne filmy Kevina Sullivana:
pierwszy z nich to nagrodzona statuetką Emmy Ania z Zielonego Wzgórza z 1985 roku,
a kolejny – Ania z Zielonego Wzgórza: Dalsze dzieje15 z 1987 roku. Filmy trwają łącznie
trzysta sześćdziesiąt minut; pierwszy sezon Ani, nie Anny z 2017 roku trwa trzysta osiem
minut, należy więc zaznaczyć, że skala przedsięwzięcia Sullivana była faktycznie spora.
Reżyser w 2005 roku stworzył jeszcze animację na podstawie książki Montgomery oraz
pełnometrażowy film Ania z Zielonego Wzgórza – nowy początek z 2008 roku16.
W pierwszym filmie Sullivana rozpoznać można chwyty montażowe i narracyjne, które w pełni wykorzystane zostaną w serialu Netfliksa, retrospekcje ukazujące
przeszłość Ani okażą się bowiem kluczowe dla wydźwięku całości. Co ciekawe, Sullivan nie opisuje jedynie sytuacji zachodzących w sierocińcach, o których w książce
wspomina Ania, ale skupia się na domu tymczasowym z trzema parami bliźniąt i ojcem alkoholikiem. Ania traktowana jest tam przedmiotowo i z agresją (opiekunka
nazywa ją wprost „śmieciem”), jest szantażowana i straszona powrotem do placówki,
a w końcu obwiniana nawet o śmierć pana domu. Sposobem Ani na poradzenie sobie
z patologiczną sytuacją przemocy psychicznej i fizycznej jest wyimaginowanie przyjaciółki-pocieszycielki, „koleżanki z okna”:
udawałam, przeglądając się w szybie, że moje odbicie to inna dziewczynka, która mieszka w środku. Dałam jej na imię Katie Maurice […] rozmawiałam z nią całymi godzinami, […] Katie była
moją pocieszycielką i osłodą mojego życia. Udawałyśmy obie, że szafa jest zaczarowana i że gdybym tylko znała zaklęcie, mogłabym otworzyć drzwi i wejść do pokoju, w którym mieszka Katie
[…]. A wtedy Katie wzięłaby mnie za rękę i zaprowadziła do takiego cudownego miejsca, pełnego słońca, kwiatów i wróżek, i odtąd mieszkałybyśmy już zawsze razem, zupełnie szczęśliwe17.

Rozmowy z własnym odbiciem, traktowanym jako jedyna dobra i pokrewna dusza
w otoczeniu, pozwalają Ani znaleźć wytchnienie, przyczyniają się również do zapośredniczenia doświadczenia i odizolowania od świata, tworząc ekran osłaniający
14 Por. Ania z Zielonego Wzgórza, reż. G. Nicholls Jr., USA, 1934.
15 Por. Ania z Zielonego Wzgórza, reż. K. Sullivan, Kanada/USA, 1985; Ania z Zielonego Wzgórza: Dalsze
dzieje reż. K. Sullivan, Kanada/USA, 1987.
16 Por. Ania z Zielonego Wzgórza, reż. K. Sullivan, Kanada, 2005; Ania z Zielonego Wzgórza – nowy początek, reż. K. Sullivan, Kanada, 2008.
17 L. M. Montgomery, op. cit., s. 65.
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bohaterkę przed rzeczywistością – ale również ekran wytwarzający później fałszywe
wspomnienia zakrywające te prawdziwe i traumatyczne. Zygmunt Freud taką pracę
pamięci i wyobraźni nazwie „wspomnieniami przesłonowymi”, dekodującymi „lekceważenie rzeczywistości, niedocenianie różnicy między nią a fantazją […]. Rzeczywistość wydaje się czymś o całe niebiosa różnym od zmyślenia i doznaje innej zgoła
oceny”18. Ania swoje wspomnienia przysłoni wyobraźnią, metaforycznie i performatywnie wytworzy ekran bezpieczeństwa i wyparcia składający się ze słów:
Ale najgorzej czułam się w sierocińcu. Byłam tam tylko przez cztery miesiące, ale miałam już dość.
[…] Po prostu nie można sobie wyobrazić niczego gorszego! […] W przytułku jest tak mało miejsca dla wyobraźni […]. Leżałam bezsennie po nocach, wymyślając historie, bo w dzień nie miałam
na nie czasu. Pewnie dlatego jestem taka chuda, bo jestem, i to okropnie, prawda? Sama skóra
i kości. Uwielbiam wyobrażać sobie, że jestem pulchniutka, krągła i mam dołeczki w policzkach19.

Opisany przez Anię sierociniec ciekawie przedstawiony zostanie w filmie z 1985 roku.
W języku angielskim pojawia się tam jako „asylum”, a więc, w domyśle, „orphan asylum” ‘sierociniec’, jednak samo słowo „asylum” znaczyć może też ‘przytułek, zakład’,
konotuje „lunatic asylum” – czyli zakład dla umysłowo chorych20. W klasycznym tłumaczeniu Rozalii Bernsteinowej21 sierociniec występuje jako „Dom Sierot”, nieniosący ze sobą tragicznych znaczeń. Wspominając o tłumaczeniu i tym, co w nim zaginęło, przypomnę tekst Piotra Oczki:
Bohaterka powieści podkreśla wielokrotnie, że prawidłowa pisownia jej imienia to Anne, nie Ann,
co tłumaczka rozwiązała w specyficzny sposób: zastosowała dwie wersje tego imienia, jednak wersje
zdrobniałe. Mało tego, wprowadzenie w tytule „Ani” zamiast Anne/Anny już na samym początku
diametralnie zmieniło odbiór polskiego przekładu i skłoniło do traktowania bohaterki jako małej
(w domyśle: niepoważnej) dziewczynki oraz zaklasyfikowania książki do literatury dziecięcej22.

18 S. Freud, Wstęp do psychoanalizy, tłum. S. Kempnerówna, W. Zaniewicki, Warszawa 2000, s. 334.
19 L. M. Montgomery, Ania…, ss. 19–20.
20 Dwuznaczność tę zaakcentowano w serialu Netfliksa: gdy Ania po raz pierwszy zostaje przedstawiona społeczności Avonlea, bogata rodzina w rozmowie z pastorem zauważa: „Podobno zabrali ją
z zakładu z Nowej Szkocji. Dla obłąkanych?”. „Dla sierot” – odpowiada pastor. „ Oczywiście, to może
być jedno i to samo” (Ania, nie Anna, sezon 1, odc. 2: Nie jestem ptakiem i żadna sieć mnie nie więzi,
reż. H. Shaver, Kanada 2017; tu i we wszystkich przypadkach, gdy nie wskazano inaczej, tłumaczenie
pochodzi polskiej wersji językowej platformy Netflix).
21 Rozalia Bernsteinowa dokonała w 1912 roku pierwszego przekładu Ani z Zielonego Wzgórza na język
polski – decydując się na zachowane do teraz w języku polskim tłumaczenie „Green Gables” jako
„Zielonego Wzgórza”, kiedy chodziło o prozaiczny „zielony, spadzisty dach”.
22 P. Oczko, Anna z domu o zielonym dachu. O cyklu powieściowym Lucy Maud Montgomery, „Teksty Drugie” 2013, nr 5: Quodlibet, s. 46.
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Strategie przekładu na język polski, w tym i spolszczenia nazwisk czy nazw geograficznych, przez lata ulegały zmianie. Kolejni tłumacze podejmowali próby uaktualnienia
i odejścia od mocno ingerujących w tkankę tekstu oryginalnego wtrętów i dążyli do
zachowania brzmienia słów z oryginału. Niemniej przed podobnym problemem stanęli
tłumacze nowego tytułu serialu Netfliksa: Anne with an E przetłumaczony został jako
Ania, nie Anna, powtarza się zatem problem zauważony już lata temu przez Oczkę.
Wracając jednak do problematyki tajemnicy dorastania – przeszłość Ani, nawet
jeśli przykryta starannie słowami, stanowi wciąż niezagojoną ranę w psychice dorastającej dziewczyny. Ania, doskonale wiedząc, że postrzegana jest jako bujająca
w obłokach marzycielka, czasami ironicznie i hiperbolicznie opisuje swoje samopoczucie – o czym świadczyć może słynny cytat: „Moje życie to prawdziwy cmentarz
pogrzebanych nadziei”23 – wykorzystany w licznych adaptacjach filmowych. Filmy nie
zawsze jednak dopowiadają resztę:
Przecież brzmi to tak romantycznie i uroczo… Rozumie pani, czuję się wtedy tak, jakbym była
bohaterką jakiejś powieści. Po prostu uwielbiam wszystko, co romantyczne, a trudno wyobrazić
sobie coś bardziej romantycznego niż cmentarz pogrzebanych nadziei, nieprawdaż? Chyba nawet
cieszę się, że go posiadam. Czy będziemy przejeżdżać przez Jezioro Lśniących Wód?24

Romantyzowanie uczuć „tragicznych”, inaczej brzmiących w ustach Ani niż „traumatycznych”, to kolejny sposób na radzenie sobie z trudną przeszłością. Wyobraźnia
bohaterki działa nie tylko retroaktywnie, ale jej praca projektowana jest również na
przyszłość. Gdy Ania w filmie Sullivana skonfrontowana jest z możliwością opuszczenia nowego domu Cuthbertów, komentuje: „W nadchodzących latach będę wspominała Zielone Wzgórze jako piękny sen, który już na zawsze będzie mnie nawiedzał”25. Ucieczka w wyobraźnię jest jednak przede wszystkim domeną codzienności:
gdy filmowej Ani obcięte zostaną pofarbowane na zielono włosy, zastąpi niepożądaną
rzeczywistość na zawołanie: „spróbuję sobie to odwyobrazić!”26. Zabieg ten nie zawsze
jednak jest skuteczny: „To jeden z tych rzadkich momentów, w których nawet moja
wyobraźnia nie sprosta temu niepokojowi”27. Bardzo często jednak wyobraźnia Ani
wymyka się spod kontroli, a bohaterka stara się powrócić na ziemię: w filmie z 1985
i serialu z 2017 roku Ania wielokrotnie będzie odwoływała się do praktyki szczypania
samej siebie w celu sprawdzenia rzeczywistości i wykluczenia marzeń lub snów.
23 L. M. Montgomery, op. cit., s. 48.
24 Ibidem.
25 „In years to come I’m going to look back on Green Gables as a beautiful dream that will always haunt
me” – Ania z Zielonego Wzgórza, reż. K. Sullivan, Kanada, 2005; tu i w kolejnych cytatach tłumaczenie
filologiczne własne – K. W.
26 „Try to imagine it away” – ibidem.
27 „This is one of those rare moments when not even my imagination can solve my anxiety” – ibidem.
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Zmagania Ani w nawigowaniu pomiędzy niestabilną przeszłością, romantyzowaną teraźniejszością i niemożliwą do poznania przyszłością wykraczają poza klasyczną „literaturę dziecięcą” i stanowią ciekawy przykład Bildungsroman, zwłaszcza
w świetle aktualizujących tę historię nowych ekranizacji. Proces kształtowania siebie
wywodzący się ze starożytnej „troski o siebie”, rozumiany jest współcześnie często
przez filtr pism Michela Foucaulta jako „poznanie siebie” i „kultura siebie” – francuski filozof opisuje działania samopoznania i samozrozumienia w kontekście „estetyzacji podmiotu” i proponuje termin „sobąpisania”, w którym „chodziło o zbudowanie
siebie jako podmiotu racjonalnego działania w oparciu o przyswojenie, ujednolicenie
i upodmiotowienie fragmentarycznego i starannie dobranego tego-co-już-powiedziane”28. Ania, mając ambicje bycia pisarką, zatrzymuje proces na mówieniu, doprowadzając do swego rodzaju „sobąmówienia”, które jest jej jedyną bronią przeciw
traumie ciszy i milczeniu o sprawach i doświadczeniach niewygodnych.
Omawiając ekranizacje powieści Montgomery, należy jeszcze wspomnieć o filmach Johna Kenta Harrisona: Anne of Green Gables (2016), Anne of Green Gables:
The Good Stars i Anne of Green Gables: Fire & Dew (2017). W pierwszej części już na
samym początku filmu mamy do czynienia z czarno-białymi retrospekcjami i wspomnieniami Ani – które nie dotyczą rodziny zastępczej, a zarysowują historię z sierocińca. Ani poddana zostaje dyscyplinowaniu instytucji – stosowane są wobec niej
kary cielesne, straszona jest pracą w fabryce w Charlottetown. Gdy Mateusz pyta
bohaterkę o to, jak traktowana była w przeszłości, zaczyna swoją opowieść, ale jej
wspomnienia przerwane zostają potokiem słów i marzeniem o byciu mewą. Narracje o traumatycznej przeszłości w wykonaniu Ani podlegają procesowi pod-stawiania
reprezentacji w miejsce rzeczywistości29: „by umieć wyabstrahować się wystarczająco
[…], i móc podstawić marzenie o rzeczywistości pod samą rzeczywistość”30. Model
takiego ujmowania rzeczywistości Michał Paweł Markowski nazywa estetycznym –
zachodzi on, kiedy „rzeczywistość, do której trzeba używać pojęć, jest czymś ułomniejszym od sztuki, w której wystarczy swobodna gra władz estetycznych”31.

28 M. Foucault, Sobąpisanie, tłum. M. P. Markowski [w:] idem, Powiedziane, napisane. Szaleństwo i literatura, tłum. B. Banasiak et al., Warszawa 1999, s. 319. Więcej na temat sobąpisania – por. R. Sendyka,
Od kultury ja do kultury siebie. O zwrotach w projektach tożsamościowych, Kraków 2015.
29 Por. M. P. Markowski, O reprezentacji [w:] Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red.
R. Nycz, M. P. Markowski, Kraków 2012, s. 329.
30 J.-K. Huysmans, Na wspak, tłum. J. Rogoziński, Warszawa 1976, s. 69.
31 M. P. Markowski, op. cit., s. 330.
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Anna, nie Ania
„Będę bohaterką mojej własnej historii”32, stwierdzi odważnie i samoświadomie Ania
w najnowszej adaptacji serialowej, ustanawiając swoją podmiotowość już w dyskursie
feministycznym. Jak taka postawa ma się do książki Montgomery? Oczko w 2013
roku zadaje pytanie, „czy cykl powieściowy Montgomery da się z dzisiejszej perspektywy ahistorycznie zaklasyfikować do literatury feministycznej albo przynajmniej
protofeministycznej, pomijając fakt, że słowo feminizm nie było używane w 1908 roku?”33 i odpowiada twierdząco.
Pierwszą kwestią, na którą powinno się zwrócić uwagę, jest wciąż pojawiający się w utworach postulat edukacji kobiet i podkreślanie determinacji tytułowej bohaterki w zdobywaniu wiedzy. Shirley, uboga sierota ze wsi Avonlea, została przedstawiona jako najzdolniejsza uczennica w miejscowej szkole […], w całym cyklu kobiety wypowiadają się często na tematy polityczne i krytykują
decyzje rządu […], w powieściach Montgomery pojawiają się też odniesienia do kobiecej (i tylko
kobiecej) solidarności i odpowiedzialności […]. Za inny „protofeministyczny” element można
też uznać raz po raz przywoływane przez autorkę przykłady samowystarczalnych pod względem
finansowym kobiecych mikrowspólnot domowych, istniejących poza patriarchalnym światem34.

Postępowość i otwartość środowiska kobiecego rozpisana zostanie w serialu na kilka wątków, jednym z ciekawszych jest zaproszenie Maryli przez sąsiadki do KKPM:
Krawieckiego Kółka Postępowych Matek – „jesteśmy nieformalną organizacją. Matki
zbierają się razem, by rozmawiać o edukacji córek. Prócz tego wyszywamy. I pijemy
herbatę, oczywiście […]. Ostrzegamy jednak: myślimy bardzo postępowo – wierzymy, że edukacja kobiet jest równie ważna, jak dla mężczyzn”35. Niemniej jednak grupa
postępowych pań nie zdaje egzaminu z empatii i progresywności, gdy przez gadulstwo Ani ujawniony zostaje brak jakiegokolwiek wychowania seksualnego młodych
dziewcząt. Sprawiedliwość epoce serial oddał w scenie, w której Ania dyscyplinowana
jest przez pastora, przepowiadającego jej przyszłość: „Niech zostanie w domu i uczy
się prowadzenia gospodarstwa aż do zamążpójścia. Nie ma sensu dręczyć jej edukacją. Każda młoda niewiasta musi pojąć, jak być dobrą żoną”36. Natomiast, gdy chłopcy pomagają przy odbudowie spalonego domu, zwracają się do koleżanek ze szkoły:
32 „I’m going to be a heroine in my own story” – Ania, nie Anna, sezon 1, odc. 6: Wyrzuty sumienia to
trucizna życia, reż. P. Fox, USA, 2017, tłumaczenie filologiczne własne – K. W.
33 P. Oczko, op. cit., s. 52. Więcej na temat feminizmu w Ani z Zielonego Wzgórza – por. praca magisterska
B. Becker, A Feminist Analysis of Lyman Frank Baum’s The Wonderful Wizard of Oz, Lucy Maud Montgomery’s Anne of Green Gables and Frances Hodgson Burnett’s The Secret Garden [on-line:] http://libdspace.ufh.
ac.za/bitstream/handle/20.500.11837/617/Bonnie%20Becker.pdf?sequence=1&isAllowed=y [20.12.2018].
34 P. Oczko, op. cit., ss. 53‒58.
35 Ania, nie Anna, sezon 1, odc. 3: Cóż jest bardziej uparte od młodości?, reż. S. Goldbacher, Kanada, 2017.
36 Ania, nie Anna, sezon 1, odc. 4: Skarb w głębi duszy, reż. D. Evans, Kanada, 2017.
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„Dziewczyny są tak bezużyteczne. Trzeba było zostać w kuchni i upiec ciastka. Odczepcie się i pozwolicie mężczyznom pracować”37.
Opisując pierwsze próby zawiązywania ekonomicznie niezależnych kobiecych
wspólnot, Oczko wspomina również o małżeństwach bostońskich: „Czasami we
współczesnych badaniach spod znaku LGBT pojawiają się przypuszczenia, że małżeństwa bostońskie mogły być w istocie często związkami homoseksualnych kobiet,
jednak brak na to mocnych dowodów w relacjach z epoki”38. Wątek ten, przemycony
między wierszami w powieści Montgomery, aktywowany zostaje w serialu Ania, nie
Anna: ciotka Diany – Józefina przedstawiona jest w serialu jako mieszkająca z „partnerką”, „najlepszą przyjaciółką” – co w drugim sezonie zostaje rozwinięte i dopowiedziane: panie nigdy nie wyszły za mąż i mieszkały razem przez całe życie. Ania,
odwiedzając ciotkę Józefinę, uczestniczy w przyjęciu upamiętniającym drugą rocznicę
śmierci Gertrudy, partnerki życiowej ciotki. Gośćmi ekstrawaganckiej imprezy są kobiety noszące garnitury oraz krótkie fryzury lub cylindry; mężczyźni występują w sukienkach i perukach, przebrani są za mimów i kwiaty – całe to queerowe środowisko
wznosi toast za „idealną parę”: Józefinę i Gertrudę39.
Serial przełamuje tabu również w kwestii przedstawienia doświadczenia heteronormatywnego na przykładzie opiekunów Ani: Mateusz odnawia swoją znajomość
z koleżanką ze szkoły, a Maryla poddaje się urokowi dużo młodszego lokatora. Serial
z cienia i strefy milczenia wydobywa również problemy „nieśmiałości” Mateusza, która okazuje się symptomem trudnej fobii społecznej dokuczającej mu przez dekady.
W końcu podjęty zostaje również wątek chorób fizycznych opiekunów Ani związanych z ich podeszłym wiekiem. Dojmująca jest jednak przede wszystkim dramatyczna
próba odebrania sobie życia przez Mateusza w celu uniknięcia starczej niedołężności.
W drugim sezonie dopisane zostaje wiele wątków do tej pory nieobecnych, przemilczanych lub objętych konwenansem. Do szkoły Ani dołącza Cole Mackenzie,
który charakteryzuje się posiadaniem umiejętności plastycznych, pochodzi z licznej
i biednej rodziny, prowadzi autsajderski tryb życia i wydaje się nie pasować do reszty
chłopców w klasie. Ania i jej koleżanki zawiązują z nim bliższą znajomość. Gdy chłopak pomaga Ani uczesać warkocze, oskarżony zostaje przez nauczyciela o „kobiece
skłonności” i za karę ma przenieść się do „dziewczyńskiej” części klasy. Od tego momentu prześladowany jest przez coraz bardziej agresywnego pedagoga, który w toku
fabuły również okazuje się postacią nie do końca pogodzoną ze swoją nienormatywną
seksualnością. Cole okrzyknięty zostanie przez resztę chłopców „dziwakiem”, zupełnie
37 Ibidem.
38 Ibidem, s. 58.
39 Ania, nie Anna, sezon 2, odc. 7: Pamięć podlega nastrojom w równym stopniu jak temperament, reż. A. Wheeler,
Kanada, 2018.
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tak, jak kiedyś Ania – w tym wypadku dziwność będzie związana z jego „niemęskością”, a nie innym światopoglądem czy wrażliwością.
Wątkiem zasługującym na osobną analizę jest narracja dotycząca wspomnień Ani:
w serialu Netfliksa, w odróżnieniu od wcześniejszych adaptacji filmowych, zilustrowany zostaje pobyt bohaterki w sierocińcu, a nie w domach zastępczych, niemniej
wątek ten również zostaje poruszony. W pierwszym odcinku serialu, podczas podróży
pociągiem do Avonlea, jedną z pasażerek przedziału jest matka z płaczącym dzieckiem: krzyki niemowlaka aktywują w Ani traumatyczne wspomnienia z domu Pani
Hammond, w którym mieszkała wraz z małymi dziećmi. Ania traktowana była tam
gorzej niż służąca, opiekowała się wszystkimi niemowlakami, zajmowała się sprzątaniem i podstawowymi pracami domowymi. Wspomnienia Ani ujawniają również
„ciężką rękę” i alkoholizm pana domu: gdy po raz kolejny pada ona ofiarą bicia pasem, staje się również mimowolnym świadkiem (i pośrednią przyczyną) zgonu Pana
Hammonda. Okropne doświadczenie nawiedzało będzie Anię wraz z krzykiem dzieci oraz odgłosem ptaków, które akurat wtedy zerwały się do lotu z podwórka Hammondów. Przeszłość aktywująca się dramatycznie w teraźniejszości stanowi klasyczny
przypadek zespołu stresu pourazowego (posttraumatic stress disorder – PTSD)40: Ania,
doświadczając nieustannej przemocy i zagrożenia życia, narażona jest na przebłyski i reminiscencje wspomnień związane z konkretnymi dźwiękami, zapachami czy
ogólnymi sytuacjami stresowymi. Gdy opiekunka Ani dostrzega dziwne zachowanie
dziewczynki i zadaje pytanie o jej samopoczucie, dowiaduje się: „Wolę sobie wyobrażać, niż wspominać. Czemu złe wspomnienia są tak natarczywe?”41 – co wiąże się
z natychmiastową zmianą tematu, zasłaniającą doświadczenia przeszłości romantycznymi narracjami i potokiem słów. W podobny sposób ewokowane będą w Ani
wspomnienia z sierocińca, który, zgodnie z wcześniejszymi rozważaniami o znaczeniach słów, raczej przypomina bezduszny azyl niż bezpieczne schronienie. Rudowłosa i wychudzona bohaterka prześladowana jest za swoją gadatliwość oraz miłość do
czytania: dziewczęta uciszają ją na siłę, biją i szantażują. Jedno wspomnienie szczególnie wryło się w pamięć Ani: koleżanki niszczą jej ulubioną książkę i przystawiają
jej martwą mysz do twarzy – bezbronna i straumatyzowana Ania obiecuje, że będzie
już siedziała cicho jak mysz. Doświadczenia rozpisane i dopisane na kanwie powieści
sankcjonują traumatyczność doświadczeń Ani, czego konsekwencją jest utrata Katie – koleżanki z lustra: jeden z filarów dziecięcej wyobraźni i poczucia bezpieczeństwa Ani ginie w sierocińcu.

40 Por. S. Pużyński, J. Wciórka, Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania, Kraków 2000,
ss. 96‒97; ptsd in Children and Adolescents, ed. S. Eth, Washington 2001.
41 Ania, nie Anna, sezon 1, odc. 1: Niech twoja wola decyduje o twoim losie, reż. N. Caro, Kanada, 2017.
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Rozpisanie na nowo dziewczęcej bohaterki książek dla młodzieży aktualizuje
rangę problemów subtelnie sygnalizowanych przez Montgomery – wraz z serialem
Netfliksa rewidowane są mity dorastania i feministyczne tematy taboo. Wątki zauważane przez badaczy i badaczki w samej strukturze powieści zostały podkreślone
i rozwinięte – słowem, trzecia fala feminizmu dogoniła Anię z Zielonego Wzgórza.
Strategie odczytywania na nowo znanych i kanonicznych postaci literackich i historycznych, zwłaszcza kobiecych, coraz wyraźniej obecne są w dyskursie naukowym.
Warto w tym miejscu wspomnieć o polskim projekcie Czterdzieści i Cztery. Figury
literackie. Nowy kanon42, w którym reinterpretacji i dekonstrukcji poddane zostały postaci z folkloru i archiwów polskich: Balladyna, Cudzoziemka, Hela traktorzystka,
Matka Polka, Wanda i wiele innych. Swoje miejsce w tego rodzaju kanonie (już literatury i kultury powszechnej) może znaleźć również Ania z Zielonego Wzgórza – na
przykład obok Sierotki Marysi:
figura sieroty jest pretekstem do przedstawienia dzieci osamotnionych, charyzmatycznych,
wystawionych na niebezpieczeństwa, pozbawionych opieki dorosłych, dzięki czemu mogą one
swobodnie poruszać się w świecie i dokonywać w nim zmian, zwykle dysponując siłami przekraczającymi ludzką miarę43.

Gdy Ani udaje się wyrwać z trybów instytucji kuratorskich, dysponuje nie tylko
niesamowitą siłą wyobraźni, ale też niezwykłą energią i nadzieją na zmianę świata.
Pojawienie się Ani w Avonlea aktywuje całą społeczność niestymulowaną do zmian
i myślenia wykraczającego poza standardy. Zwykła sierota, „przybłęda”, „kundel”,
„dziwaczka” dokonuje gestów subwersywnych i transgresyjnych, dotykających konserwatywnych, skostniałych i patriarchalnych struktur rządzących światem i zmienia
je na lepsze. Jeżeli zwyczajna dziewczynka jest w stanie zmienić otaczający ją świat,
należy pozwolić jej mówić – przeciw milczeniu, dyskryminacji, ograniczeniu; przeciw
tajemnicom, zmowie milczenia i tabu.
Ale może za bardzo się rozgadałam? Ludzie zawsze mi to wytykają. Może by pan wolał, żebym
siedziała cicho? Jeżeli mi pan tak powie, to przestanę. Umiem milczeć, jeżeli tylko tak sobie postanowię, chociaż nie jest to łatwe44.

Uwagi końcowe
Produkcja Netfliksa nie jest adaptacją kultowej książki o Ani z Zielonego Wzgórza, stanowi raczej narrację opartą o oryginalny pomysł Montgomery, retroaktywnie
42 Por. Czterdzieści i Cztery. Figury literackie. Nowy kanon, red. M. Rudaś-Grodzka et al., Warszawa 2016.
43 I. Misiak, Sierotka Marysia [w:] Czterdzieści i Cztery…, s. 530.
44 L. M. Montgomery, Ania…, s. 22.
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aktualizującą losy dziewczynek, sierot oraz osób queerowych w społeczeństwie. Wydawać by się mogło, że po ponad stu latach od opublikowania powieści zmieniły
się konwenanse, kulturowe zachowania i społeczne nawyki – serial Walley-Beckett
metanarracyjnie pokazuje, że sieroctwo może objawiać się na różne sposoby i dotyczyć różnych warstw społecznych i ekonomicznych. Sierotami są dziewczynki bez
rodzin, ale również są nimi te pochodzące z wyższych sfer – mające wszystko, tylko
nie rodzicielską miłość i troskę; sierotami są osoby starsze, oddające całe swoje życie dla młodszego rodzeństwa i domu rodzinnego; sierotami są osoby, którym nigdy
nie zaoferowano diagnozy i pomocy podczas epizodów psychotycznych; sierotami
są również osoby spoza heteronormatywnego spektrum, których istnienie i wartość
tabuizowane było przez całe wieki. Tytułowy „(s)przeciw milczeniu” sugerować ma
dwojaką moc sprawczą, którą można przypisać samemu serialowi, ale też jego głównej bohaterce – Annie, nie Ani.
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Streszczenie
Tekst poddaje analizie serialową realizację powieści Lucy Maud Montgomery, stawiając jej główną bohaterkę – Anię z Zielonego Wzgórza – w nowym świetle dyskursu związanego z sieroctwem, dojrzewaniem oraz tabuizacją. Autorka, przyglądając się
poprzednim adaptacjom filmowym powieści, odpowiada na pytanie, czy produkcja
Netlfliksa Ania, nie Anna stanowi kolejną adaptację, czy raczej narrację jedynie inspirowaną bohaterką Montgomery, aktualizującą i nadpisującą wątki nieistniejące bądź
przemilczane do tej pory we franczyzie.
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Summary
Objection Against the Silence. Taboo, Orphanhood and Adolescence in the
New “Anne of Green Gables” adaptation
This article is analyzing television adaptation of Lucy Maud Montgomery’s novel,
putting Anne – story’s main character – into much different perspective, that involves
growing up, tabooisation or orphanhood discourse. It also, remembering old adaptations of popular novel, answers first question that was brought up when Anne with an
E first came out. Is it another poor adaptation of great story? Or is it rather a resolute
take, only inspired by Montgomery’s well known Anne, that breathes new life into
old book, filling outdated franchise with fresh, unsaid verses and nonexistent before
trends?

Lidia Karbowska

Ciało do odkrycia/przejęcia.
Figura „kobiety w islamie”
w dyskursie zachodnim
Instytut Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wstęp
W swoim artykule pragnę zastanowić się nad funkcjonującą – i, co rozwinę szerzej, funkcjonalną – na gruncie społeczeństw zachodnich figurą „kobiety w islamie”.
W proponowanym ujęciu należy tę figurę uznać za część pewnej technologii władzy.
Monika Bobako stawia tezę, że „współczesna europejska islamofobia, a także będący
jej wariantem antymuzułmański rasizm, stanowi produkt politycznych, społecznych
i ekonomicznych sprzeczności”1, które tworzą się w późnej nowoczesności. Jest ona
tym samym „rodzajem ideologii, która z jednej strony ma stabilizować kruszące się,
oczywiste wcześniej relacje władzy, z drugiej – pozwala na akcelerację neoliberalnej
polityki”2. Przyjmując te założenia, chciałabym przedstawić dotyczące muzułmanek
zachodnie schematy wyobrażeniowe w kontekście ich możliwej użyteczności w ramach pewnych narracji politycznych. Użyteczność ta wpisana jest w określoną politykę tak Stanów Zjednoczonych, jak i krajów europejskich, zakładającą kreację jak
największej dychotomii między „światem Zachodu” a „światem islamu” i ukazanie
wyższości tego pierwszego w odwołaniu do kryteriów ucywilizowania, emancypacji
(kobiet, mniejszości seksualnych) lub też – ogólniej – stopnia rozumności i moralności. W ramach tego następuje kojarzenie przemocowości czy nieposkromienia w sferze
popędów z tym, co islamskie, a więc istotowo „obce” i skontrowane z „cywilizowanymi wartościami”. W pracy tej przedstawię jedną z klisz zachodniego islamofobicznego dyskursu, czyli muzułmankę-ofiarę. Islamofobia (czy też rasizm) często nie ma
w tym przypadku charakteru jawnego lub oczywistego. Oznacza to, że – oprócz form
1
2

M. Bobako, Islamofobia jako technologia władzy, Kraków 2017, ss. 38–39.
Ibidem, s. 374.
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stosunkowo łatwej do zarejestrowania przemocy – przybierać może ona także formy
„cichych wykluczeń” czy deprecjonowania i protekcjonalizmu ze strony paternalistycznie usytuowanych podmiotów. Przyjmuję tu tezę, że przedstawione przeze mnie
kwestie widzieć należy w kontekście kolonialnych uwikłań i schematów myślenia,
w których „świat Zachodu” ustawia siebie w roli dominującego (męskiego) podmiotu.
Moje rozważania dotyczyć zatem będą islamofobii politycznej3 i w żadnym razie
nie mają na celu negowania rzeczywistych aktów przemocy i terroru dokonywanych
przez islamskich fundamentalistów. Moim zamiarem jest jednak ukazanie „konfliktu
cywilizacji” jako konstruowanego w ramach pozycji męskocentrycznych, w których
to, co kobiece, stanowi swoiste pole do przejęcia i zawłaszczenia w celu ukazaniu
politycznej dominacji jednego, męskiego w swojej strukturze, podmiotu nad drugim.

Kobieta w Oriencie
Figura „kobiety w islamie” w zachodnich dyskursach jest często jednoznacznie łączona z uciskiem, podległością i przemocą ze strony patriarchalnych społeczeństw islamskich – czy raczej islamistycznych4. Popularny pogląd głosi, że w przypadku islamu
nie może być mowy o rozdziale na władzę religijną i świecką. Jego brak wynikać ma
już z samej istoty tej religii, determinowanej przez Koran. Według Freda Hallidaya
odwoływanie się do islamu jako czynnika wszechwyjaśniającego, mówienie o pewnej stabilnej, ahistorycznej „istocie islamu”, bezpośrednio przekładającej się na istotę muzułmańskich społeczeństw, jest jednym z komponentów zachodnich pozycji,
które Edward Said określił mianem orientalistycznych5. Do wyznaczników orientalizmu zaliczyć należy ponadto fetyszyzowanie wyjaśnień językowych (redukcjonizm
etymologiczny) oraz przyjmowanie tezy o istnieniu niezmiennej, esencjalnej kultury
3

4

5

Na podstawie Encyclopedia of Race and Racism, 2nd Edition wyróżnić można cztery typy islamofobii:
1) przedrefleksyjną osobistą (prereflective personal Islamophobia), 2) refleksyjną osobistą (postreflective personal Islamophobia), 3) instytucjonalną (institutional Islamophobia), 4) polityczną (political Islamophobia) –
por. J. M. Halstead, Islamophobia [w:] Encyclopedia of Race and Racism, 2nd Edition, ed. P. L. Mason,
New York 2013, ss. 492–495.
W popularnych narracjach medialnych „wyznawca islamu” bywa zastępowany słowem „islamista”. To
drugie pojęcie odnosi się do islamizmu, czyli islamu politycznego, a więc do systemu, gdzie władza państwowa ufundowana jest na strukturach religijnych. Nie każdy wyznawca islamu jest islamistą i używanie
tych pojęć synonimicznie jest oczywiście błędne. Jako przykład tego typu narracji podać można artykuł
użytkownika dziennikarzobywatelski Islam jest zagrożeniem dla życia w Polsce [on-line:] https://www.salon24.pl/u/dziennikarstwoobywatelskie/867824,islam-jest-zagrozeniem-dla-zycia-w-polsce [27.03.2019].
Co istotne, „esencjalizacja” islamu nie jest tylko kwestią dyskursu zachodniego. Halliday stwierdza, że „»islam«
w roli niezależnej zmiennej i kategorii wyjaśniającej jest sprawą dyskusyjną, w której orientaliści i fundamentaliści muzułmańscy idą ręka w rękę, na równi podkreślając esencjalny i determinujący charakter religii
muzułmańskiej. Chomejni jest w tym sensie takim samym orientalistą, co którykolwiek z imperialistycznych
uczonych niemieckich lub brytyjskich” – F. Halliday, Konkluzja: „orientalizm” i jego krytycy [w:] idem, Islam
i mit konfrontacji. Religia i polityka na Bliskim Wschodzie, tłum. R. Piotrowski, Warszawa 2002, s. 208.
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danego „ludu Wschodu”6. Właśnie na tym tle należy rozpatrywać figurę muzułmanki,
orientalnie innej, niemożliwej do zobaczenia, a przy tym w sposób totalny „skrępowanej” (psychiczne „skrępowanie” uwidacznia się niejako w fizycznym „skrępowaniu” chustą), poddanej opresji ze strony (wyłącznie) „tamtych” mężczyzn, „tamtego”
systemu polityczno-religijnego (który to system z samej swojej istoty czy natury wytwarza tak określoną naturę bądź istotę kobiet). Jak twierdzi Bobako,
[g]łówny problem z orientalistyczną kliszą „muzułmańskiej kobiety” jako ofiary, intensywnie eksploatowaną w Europie ostatnich dekad przy okazji sporów o chusty, polega na tym, że posługuje
się ona całkowicie ahistorycznym i asocjologicznym pojęciem religii jako ponadczasowego bytu,
który nie podlega redefinicjom w toku procesu historycznego, zmieniających się warunków życia, wpływów kulturowych, globalizacji, procesów migracyjnych, uwarunkowań geopolitycznych
itp. W tej orientalistycznej wizji sytuacja kobiet w społecznościach muzułmańskich, jak i całość
tworzących je relacji społecznych, zdaje się być wyczerpująco określona przez ponadhistoryczną
i transkulturową „religię”, która traktowana jest jako ostateczne źródło wszelkiego ucisku kobiet7.

Symbolem nakreślonego (dyskursywnego) usytuowania muzułmanek stała się wykonywana przez nie czynność osłaniania głowy lub całego ciała. Chusta, poza tym, że
wskazywać ma jednoznacznie na opresję i podporządkowanie, postrzegana jest także
jako figura „orientalnego” zasłonięcia i odgraniczenia tego, co orientalne-inne – czyli
tego, co ze swej istoty ma być tajemnicze, niedostępne, jednocześnie kuszące i budzące lęk. Joanne P. Sharp w Geographies of Postcolonialism podkreśla, że właśnie chusta,
mimo istnienia wielu innych religijnych artefaktów, jest tym, co wzbudza szczególne
zainteresowanie – jako „obraz egzotycznego, uwodzicielskiego Wschodu, który tak
długo pobudzał zachodnie wyobrażenia, wzbudzając pragnienie ujawnienia tego, co
zakryte i będące równocześnie pragnieniem uwolnienia kobiet od tego wszystkiego,
co postrzega się jako religijną indoktrynację lub praktykę patriarchalnej władzy”8.
W kontekście rozważań nad tym, co (projektowane jako) orientalne, klasyczne
już są rozpoznania Saida, mówiące, że „Orient był prawie wyłącznie europejskim
wynalazkiem, od starożytności stanowiąc scenerię dla romansów, egzotycznych istot,
zapadających w pamięć wspomnień i krajobrazów oraz niezwykłych doświadczeń”9.

6
7
8

9

Ibidem, ss. 203–207.
M. Bobako, Feminizm islamski. Niechciane dziecko islamu politycznego, „Praktyka Teoretyczna” 2013,
nr 2, ss. 225–226.
„This is the image of the exotic, seductive Orient that has so long intrigued western imaginations,
through the desire to reveal what lies behind at the same time as the desire to free women from what
is seen as religious indoctrination or the exercise of patriarchal power” – J. P. Sharp, Can the Subaltern
Speak? [w:] idem, Geographies of Postcolonialism, London 2009, s. 119. Ten i kolejne przekłady – jeśli
nie zaznaczono inaczej – stanowią własne tłumaczenia filologiczne – L.K.
E. W. Said, Wprowadzenie [w:] idem, Orientalizm, tłum. M. Wyrwas-Wiśniewska, Poznań 2005, s. 29.
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Orient będzie tu „materialną częścią kultury i cywilizacji Europy”10, wobec której
Europa – czy szerzej: Zachód – mogły się zdefiniować, określić albo zaprojektować swoją tożsamość jako odwrotność wiązanej z tym, co niższe, niepostępowe czy
wręcz apostępowe (bo pojmowane w bezczasie, uniemożliwiającym z góry jakąkolwiek zmianę, progres lub regres), tożsamości „człowieka Orientu”. Orient jawił się
przy tym jako miejsce dzikie, nieujarzmione, a przez to fascynujące, pełne bogactw,
atrakcji; jako teren koniecznej i nieustannej eksploracji i eksploatacji. Wychodząc od
takich wyobrażeń, Said konstruuje pojęcie „orientalizmu”, które określać ma „sposób myślenia oparty na ontologicznym i epistemologicznym rozróżnieniu pomiędzy
»Wschodem« i (w większości przypadków) »Zachodem«”11 i które stanowi tym samym „zachodni sposób dominowania, restrukturyzowania i posiadania władzy nad
Orientem”12. Orientalizm jest więc ugruntowany w Foucaultowskim obrazie wiedzy/
władzy jako złożonej z czynników wzajemnie się warunkujących; wiedza nie ma tu
charakteru obiektywnego, czystego, a jest uwikłana – i wikłająca – w polityczność z jej
mechanizmami kontroli i podporządkowania13.

„Sprawa chust”, czyli ciało jako teren sporu
Współcześnie w amerykańskich oraz europejskich dyskursach noszona przez muzułmanki chusta okazuje się często postrzegana jako główny emblemat i wyróżnik islamu
jako takiego (czyli jako pewnej niezróżnicowanej całości). Uwidacznia się to chociażby
w narracjach medialnych: gdy mowa o islamie, w telewizyjnej miniaturze czy na okładce gazety prezentowany jest najczęściej wizerunek muzułmańskich kobiet w burkach
lub innego rodzaju zasłonach i dzieje się tak także wtedy, gdy mowa o przypadkach
niezwiązanych ściśle – a nawet wcale – z kobietami14. Chusta otrzymuje przy tym niezwykłą nośność polityczną, staje się przedmiotem głębokich konfliktów i światopoglądowych poróżnień. Dla niektórych zdaje się ona bezpośrednią przyczyną „całego zła”
związanego z podziałami religijnymi, nieasymilacją mniejszości, zakwestionowanym
czy niejednoznacznym rozdziałem sfer publicznej i prywatnej czy religijnej i świeckiej. Przykładem znaczącego konfliktu dotyczącego sprawy chust, który urósł do rangi
10
11
12
13

Ibidem.
Ibidem, s. 31.
Ibidem.
Na temat Saidowskich rozważań Halliday pisze: „orientalizm to dyskurs dominacji, będący zarówno
skutkiem, jak i narzędziem podporządkowania Bliskiego Wschodu przez Europę. Składowe orientalizmu dadzą się wytłumaczyć przez jego pochodzenie i instrumentalność. Ta ostatnia oznacza negację
kultury historii ujarzmionych ludów oraz ignorowanie ich oporu wobec dominacji. […] Dzieje się to
w krytycznej Foucaultowskiej perspektywie” – F. Halliday, op. cit., s. 200.
14 Przykładem może być tu numer czasopisma „Znak” z 2017 roku poświęcony islamofobii, który jako
znak-symbol islamu ustawia właśnie muzułmankę w burce. Okładka odnosi się do ofiar islamofobii,
a nie do islamofobii (islamofobów) – por. M. Bobako, Islamofobia jako technologia…, ss. 219–220.
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międzynarodowej, są wydarzenia z Francji, gdzie grupy nastoletnich uczennic zaczęły
przychodzić do szkoły w hidżabach15. Zaowocowało to głośną dyskusją i ostatecznie
doprowadziło do wprowadzenia w 2004 roku zakazu noszenia chust i innych widocznych symboli religijnych w szkołach państwowych, a w roku 2011 – zakazu zakrywania
twarzy w miejscach publicznych16. Te fakty, jak można uznać w ramach szerszej perspektywy, określiły „ponownie ciało obywatela jako przestrzeń neutralną”17.
Postrzeganie chusty jako jednoznacznego symbolu opresji muzułmańskich kobiet
kłóci się często z deklaracjami samych muzułmanek. Motywowane religijnie zasłanianie ciała nie musi być „mimowolnym”, bezrefleksyjnym albo autorytarnie narzuconym
powielaniem tradycji, które to pozbawia możliwości pełnego samostanowienia18. Może
być za to – jak w przypadku opisanych wyżej uczennic, które, co warto zauważyć, pochodziły w części z imigranckich rodzin zlaicyzowanych – swoistym aktem systemowej rebelii. Stanowi sprzeciw wobec świeckiego systemu państwowego, nierespektującego lub
uciszającego głosy mniejszości, dla których obietnica włączenia w krąg „cywilizowanej
Europy”, gdzie wszyscy ludzie są równi i posiadają jednakowe prawa, pozostaje jedynie
projekcją siebie czy pewnym dramatycznie nieskutecznym performatywem19.
15 Chodzi tu o wydarzenia z lat 1989, 1994 oraz 2003. Nastoletnie muzułmanki „w większości wypadków
decyzję o noszeniu chusty podejmowały wbrew lub niezależnie od rodziny. W kilku przypadkach
wiązało się to z ich niezależną konwersją na islam, dokonaną ku konsternacji bliskich niedeklarujących związków z religią. Nie można tu więc mówić o presji muzułmańskiej »tradycji«, identyfikacja
z islamem była tu raczej świadomie wybraną formą kontestacji” – idem, Płeć, rasa, seksualność w kolonialnych ekonomiach władzy, „Nowa Krytyka” 2011, t. 26–27, s. 107.
16 „Zakaz zakrywania twarzy w miejscach publicznych obowiązuje we Francji od kwietnia 2011 r. (sąd
konstytucyjny zatwierdził go w październiku 2010 r.). W lipcu tego roku Europejski Trybunał Praw
Człowieka orzekł, że jest on zgodny z prawem i nie narusza wolności religijnej. […] Od 2004 r. we
Francji obowiązuje też zakaz noszenia symboli religijnych w szkołach państwowych (ale nie na uniwersytetach) i urzędach. Nie można nosić nie tylko muzułmańskich chust, ale też chrześcijańskich
krzyży czy żydowskich jarmułek” – M. Rębała, Burki, nikaby i hidżaby dzielą Francję [on-line:] http://
wyborcza.pl/1,75399,16903437,Burki__nikaby_i_hidzaby_dziela_Francje.html [30.03.2019]. Por. także:
S. Daley, A. J. Rubin, Francuskie Muzułmanki: zakaz noszenia chust to usprawiedliwienie dla dyskryminacji, tłum. A. Skowrońska [on-line:] http://feminoteka.pl/francuskie-muzulmanki-zakaz-noszenia-chust-to-usprawiedliwienie-dla-dyskryminacji/ [30.03.2019].
17 „In France, the decision made a few years previously by the government to ban the wearing of headscarves by Muslim girls at public school – along with large crosses and other ‘overt’ religious symbols – has apparently reinscribed the body of the citizen as a neutral space” – J. P. Sharp, op. cit., s. 119.
18 Pragnę podkreślić raz jeszcze, że przytoczone przeze mnie argumenty nie mają na celu negowania
przemocowych struktur, tworzonych w ramach pewnych państw islamistycznych, np. w Iranie. Moim
zamiarem jest jednak wykazanie, że owych przemocowych struktur nie należy tłumaczyć „istotą islamu” i wszelkimi innymi esencjalizującymi kategoriami, które, jak sądzę, zbyt łatwo prowadzą do
myślenia binarnego i tym samym upraszczającego. Posługiwanie się takimi kategoriami prowadzi do
pomijania i zaciemnia istotnych przyczyn i warunków określających dany konflikt, gdyż nie zostaje
uwzględnione skomplikowane społeczno-polityczne podłoże zjawisk.
19 Por. Ch. Delphy, Race, caste and gender in France [on-line:] https://www.opendemocracy.net/en/5050/
race-caste-and-gender-in-france/ [9.02.2019].
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W takiej sytuacji artykułowanie własnego podmiotowego głosu w kontrze do
głównonurtowej polityki zachodzić może poprzez odwoływanie się do pewnych religijnych lub kulturowych odnośników. Dzięki temu tożsamość mniejszościowej grupy
może się wyodrębnić, uwidocznić, a jej głos może zostać usłyszany (lub nie całkiem
zbagatelizowany). Bobako opisuje to jako mechanizm polegający na
przejmowaniu przez antykolonialną opozycję kategorii stworzonych przez kolonizatora w celu
zanegowania ich i pozytywnego zrewaloryzowania tego, co przez niego zdeprecjonowane.
Chusta skonstruowana przez Europejczyków jako symbol islamskiej kultury, a raczej jej niższości
i zacofania, zaczyna więc pełnić funkcję wyróżnionego elementu lokalnej tożsamości kulturowej
i związanej z nią dumy20.

Takie ujęcie „performowania tożsamości” pozwala zwrócić uwagę na jego społeczno-polityczne podłoże i, można powiedzieć, pewną zadaniową jakość – zamiast ujmować tego
typu zjawiska jako „rzecz samą w sobie”, pozbawioną szerszego kontekstu, tworzącą bezcelowe i niezrozumiałe antagonizmy w społeczeństwie (uwaga ta, rzecz jasna, dotyczy podobnych performowań w ogólności, więc także na przykład ruchu młodych Polaków budujących swoją tożsamość w odwołaniu do specyficznie pojętych symboli narodowych).
Analizując kwestię chust, dostrzec należy różnorodne motywacje, jakie stoją za
ich noszeniem, bowiem
powody, dla których kobiety noszą zasłonę, są liczne i mogą dotyczyć zarówno wyboru, jak i poczucia, że jest to wymóg; może to być postrzegane jako symbol władzy patriarchalnej lub jako
symbol oporu wobec westernizacji; może być to symbol przynależności religijnej lub też coś, co
pozwala kobietom się wtapiać21.

Uznanie chusty za coś, od czego należy bezwzględnie uwolnić muzułmanki-ofiary, aby
je „uratować i ucywilizować”, widzieć należy w imperialnych i postkolonialnych kontekstach, w których kobiece ciało staje się szczególnym „terenem bitwy”22, newralgicznym
terytorium konfliktu patriarchalnych społeczeństw. Jak stwierdza Bobako, „sfera płci
i seksualności, a zwłaszcza status kobiet” stanowią „wyróżnione pole” we wszelkich formach ksenofobii23. Można to tłumaczyć faktem, że kobieta pojmowana jest przez pryzmat zdolności reprodukcyjnych – w sensie biologicznym, który przekłada się na sens
szerszy, symboliczny, czyli na reprodukcję danego narodu, kultury. Kobieca cielesność
20 M. Bobako, Płeć, rasa, seksualność…, s. 107.
21 „[T]he reasons that women give for wearing the veil are multiple and can be about choice as well
as a feeling that it is a requirement; it can be seen as a symbol of patriarchal power or as a symbol
of resistance to westernisation; it can be a symbol of religious adherence or something which allows
women to blend in” – J. P. Sharp, op. cit., s. 119.
22 Por. ibidem.
23 M. Bobako, Islamofobia jako technologia…, s. 229.
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w takim ujęciu jest miejscem możliwej penetracji – tej seksualnej, przełożonej na penetrację jako naruszenie wspólnoty przeciwnika i w konsekwencji jej dezintegrację.
A zatem, ciała i umysły kobiet
traktowane są jako wyróżniony obszar, na którym toczą się walki o władzę i dominację nad całymi społecznościami. Zawłaszczenie tego obszaru jest równoznaczne z pokonaniem i upokorzeniem przeciwnika, a także ze „skażeniem” i dezintegracją jego tożsamości24.

Z takich rozpoznań wynika, że w pewnych politycznych kontekstach walka o prawa
kobiet i postulat przywrócenia im podmiotowego głosu mogą znaczyć coś zupełnie
przeciwnego – wiązać się z traktowaniem tychże kobiet skrajnie przedmiotowo. Kobiety mogą stanowić pewne polityczne pole do przejęcia, zawłaszczenia, a w konsekwencji – być narzędziem cynicznie, a nierzadko brutalnie wykorzystywanym w celu
podporządkowania czy zanegowania danej społeczności25.

Feminizm islamski a figura muzułmanki-ofiary
W kontrze do zachodnich przedstawień kobiet z krajów muzułmańskich jako niezróżnicowanej, nieposiadającej głosu grupy biernych i często nieświadomych swojej
sytuacji, mających „fałszywą świadomość”26 muzułmanek-ofiar, warto przyjrzeć się
istniejącym na tym gruncie ruchom feministycznym. Na wstępie należy podkreślić,
na co zwraca uwagę Bobako, że „[a]ntymuzułmański wymiar zachodnich dyskursów feministycznych, a także polityczna instrumentalizacja praw kobiet w polityce
zachodnich mocarstw” powodują delegitymizację dyskursu zachodniego feminizmu
w społeczeństwach muzułmańskich27. Zachodni politycy nad wyraz często posługują
się argumentem o konieczności ingerencji, którą to Gayatri Chakravorty Spivak określiła jako konieczność „ratowania brązowych kobiet przed brązowymi mężczyznami
przez białych mężczyzn”28. Doskonałą ilustracją tego fenomenu jest argumentacja
rządu Busha dotycząca wojny w Iraku i Afganistanie; instrumentalne podejście do
„ratowania kobiet” objawia się tym widoczniej, że rząd ten powziął liczne działania,
24 Ibidem.
25 Mahmood opisuje tę kwestię następująco: „współczesna troska o muzułmanki jest w paradoksalny sposób powiązana z, i ukształtowana przez, dyskurs cywilizacyjny określający formę spotkania Euro-Ameryki
z islamem. Feministyczny wkład w demonizację islamu ani w żaden sposób nie pomaga muzułmańskim
kobietom, ani nie sprzyja dążeniu do wprowadzenia genderowej sprawiedliwości. Odtwarza raczej i umacnia kulturowy oraz cywilizacyjny rozłam stanowiący – w obecnym, tragicznym momencie historycznym –
podporę nie tylko dla polityki konserwatywnej, ale i liberalnej” – S. Mahmood, Religia, feminizm i imperium: nowe ambasadorki islamofobii, tłum. J. Bednarek, „Praktyka Teoretyczna” 2017, nr 4, ss. 225–226.
26 Por. ibidem.
27 M. Bobako, Feminizm islamski…, „Praktyka Teoretyczna” 2013, nr 2, s. 230.
28 Zdanie to pochodzi z eseju Spivak Can the Subaltern Speak? Por. eadem, Płeć, rasa, seksualność…, ss. 94‒96.
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mające na celu ograniczenia praw i swobód kobiet w USA29. Zachodnie feministki
często bezrefleksyjnie reprodukują ten sposób myślenia i argumentacji, posługując
się tymi samymi islamofobicznymi, nieproblematyzowanymi kliszami, co środowiska
antyfeministyczne (choć diagnoza o bezrefleksyjności może wydać się podejrzana,
zważywszy na polityczne korzyści, jakie wiążą się nierzadko z antyislamskimi deklaracjami30). Problematyka związana z usytuowaniem zachodniego feminizmu zostaje
następująco zreferowana w Geographies of Postcolonialism:
Feministki postkolonialne obwiniają feministki z Zachodu o to, że zapominają, iż wiele kobiet
na świecie jest uciskanych przez znacznie więcej czynników niż tylko patriarchat; stają one także w obliczu wyzysku przez globalne systemy ekonomiczne, systemową eolę klasy i rasy. Wiele
kobiet Trzeciego Świata uznałoby, że mają one więcej wspólnego z mężczyznami w swojej klasie
i narodowości niż z białymi uprzywilejowanymi kobietami31.

Taki stan rzeczy prowadzi do poszukiwania przez muzułmańskie feministki innej bazy
dla języka emancypacji, skuteczniejszej i użyteczniejszej niż teoretyczny grunt wypracowywany przez feministki zachodnie. Bazą tą okazuje się właśnie język islamu, jako ten,
którym można mówić o równouprawnieniu kobiet z wnętrza dyskursu muzułmańskiego społeczeństwa, a nie z zachodniego, kolonizującego (często w wersji soft32) zewnętrza.
Dla feministek islamskich „religijny język islamu stał się idiomem, w którym zaczął on artykułować postulaty politycznej i społecznej emancypacji kobiet”33. Nurt ten
należy odróżnić od feminizmu muzułmańskiego, który bazuje na świeckich ideologiach politycznych34. W ramach feminizmu islamskiego w żadnym razie nie odbywa
29 Por. ibidem, s. 228.
30 Por. S. Mahmood, op. cit., ss. 215‒216.
31 „Postcolonial feminists blame western feminists for forgetting the fact that many of the world’s women are oppressed by much more than patriarchy; they also face exploitation by global economic
systems, race and class. Many Third World women would consider that they have more in common
with men of their class and nationality than they have in common with privileged white women” –
J. P. Sharp, op. cit., s. 116.
32 Za tego rodzaju kolonizowanie uznać można inicjatywę amerykańskiego Departamentu Stanu Pomoc Muzułmanom Świata (Muslim World Outreach). Ma ona na celu, jak pisze Mahmood, „kształcenie duchownych muzułmańskich i zakładanie szkół religijnych propagujących liberalne interpretacje islamu, reformę programów szkół państwowych i produkcję mediów […]. Trzeba podkreślić,
że obiektem tej wielostronnej strategii nie są już zaangażowani islamiści, ale zwyczajni, »tradycyjni«
muzułmanie i muzułmanki, których postrzega się jako w przygnębiający sposób pozbawionych świeckiej wrażliwości wymaganej od nowoczesnych podmiotów” – S. Mahmood, op. cit., s. 231.
33 M. Bobako, Feminizm islamski…, s. 224.
34 Początek feminizmu islamskiego datuje się na przełom lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych
dwudziestego wieku. Za jedną z przyczyn zapoczątkowania tego ruchu należy przyjąć wyczerpanie się
i niemoc świeckich dyskursów politycznych postulujących emancypację muzułmańskich kobiet. Feminizm islamski tym odróżnia się od muzułmańskiego feminizmu, że swoje postulaty wyraża poprzez
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się wybielanie islamu, negowanie przemocowych struktur opartych na religii w celu
totalnej, bezkrytycznej jej afirmacji. Głównym założeniem tego nurtu jest jednak to, że
nierówność, dyskryminacja, pogarda i przemoc doświadczane przez muzułmańskie kobiety w istocie zaprzeczają moralnemu przesłaniu Koranu i są efektem nie tyle religijnych wartości islamu, co
historycznych uwarunkowań, w jakich żyły muzułmańskie społeczeństwa. […] Celem feministek
islamskich jest zatem „odzyskanie” świętych tekstów islamu i ich profesjonalna reinterpretacja pokazująca egalitarny, pro-feministyczny i pro-kobiecy potencjał tkwiący w tej religii, a następnie – reforma istniejących społeczeństw muzułmańskich w zgodzie z na nowo odczytanymi treściami islamu35.

Amina Wadud, reprezentantka feminizmu islamskiego, nawołuje muzułmanki do rozważań nad tradycją koraniczną i do jej reinterpretacji. Jej zdaniem bowiem „[i]nterpretacje
w większym stopniu uwzględniające kobiety zwiększają prawomocność ich roszczeń do
władzy w ramach tradycji intelektualnej, mają także wpływ na praktyczną realizację tej
tradycji”36. Podstawowym zadaniem jest więc to, by mówić z wnętrza danego dyskursu
i wyzyskiwać tym samym własną przestrzeń, czyli: na czyichś zasadach zyskiwać swój głos.
Sytuacja ta zdaje się podobna do tej, jaką opisuje Judith Butler w ramach swojej interpretacji Antygony Sofoklesa. Bohaterka dramatu zostaje rozpoznana jako ta,
która mówi w ramach dyskursu, do którego de facto nie ma (nie otrzymała) prawa,
a jednak to prawo, poprzez sam akt mówienia „z wnętrza”, w przedziwny sposób
zyskuje czy raczej – wytwarza37. W ramach danego porządku (prawa) Antygona ujęta
jest jako podmiot (pomiot) pograniczny. Jednym z powodów tej pograniczności, czyli
wykluczenia z uniwersalności, jest jej usytuowanie genderowe – status kobiety, będący
zarazem statusem „niemowy”, istoty spoza dyskursu i języka38. U Butler jednak to
„spoza” otwarte jest zawsze na redefinicje, rozszerzenia czy przeinaczenia39. Jest tak,
gdyż na gruncie jej filozofii podmiot nie jest ustalony jako pewien samoistny, aprioryczny „czyniciel”. W tym ujęciu dyskurs poprzedza i wytwarza wszelką podmiotowość40. Podmiotowa sprawczość jest więc tym, co w toku realnych działań-przejęć
można uzyskiwać (i co poza tymi działaniami nie posiada żadnej istotowej racji bytu).

35
36
37

38
39
40

idiom religii, sceptycznie czy krytycznie odnosząc się do propozycji (świeckiego) feminizmu zachodniego (szczególnie chodzi tu o krytycyzm wobec jego kolonialnych uwikłań) – por. ibidem, ss. 221–223.
Ibidem, s. 222.
A. Wadud, Genderowy dżihad: reforma w islamie, tłum. M. Michalski, „Praktyka Teoretyczna” 2013, nr 2, s. 257.
Antygona „działa w języku i poprzez język” i tym samym „decyduje się wcielić normy ustanawiane
przez tę władzę, przeciwko której protestuje. Nic innego nie potrafi bowiem nadać koniecznej mocy
jej aktom mowy niż normatywne operacje władzy” – J. Butler, Żądanie Antygony, tłum. M. Borowski,
M. Sugiera, Kraków 2010, s. 23.
Por. ibidem, ss. 51–52.
Por. eadem, Walczące słowa, tłum. A. Ostolski, Warszawa 2010, s. 106.
Butler stwierdza: „[j]eśli mówiący podmiot jest zarazem ustanawiany przez język, którym mówi, to język jest warunkiem możliwości mówiącego podmiotu, nie zaś tylko narzędziem jego lub jej ekspresji.
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W takiej perspektywie uznać można, że feministki islamskie mówią z wnętrza religijnego dyskursu, z którego zostały (przygodnie) wykluczone. Wytwarzają tym samym
swoją podmiotowość, wpływają na kształt dyskursu, w którym uczestniczą. Na gruncie
refleksji Butler oznaczać to będzie wpływ na realność życia społecznego, a więc – działanie w ścisłym sensie polityczne. Bez wątpienia feminizm islamski jest zakwestionowaniem prostego, zachodniego i kolonialnie uwarunkowanego wyobrażenia „kobiety
w islamie” jako biernej, pozbawionej sprawczości i głosu, „z natury” odpodmiotowionej. Takie wyobrażenie jest w wielu kontekstach politycznie użyteczne, pozwala bowiem widzieć w kolonizującym zewnętrzu jedynego możliwego wybawcę, obsadzić go
w roli bohaterskiego (męskiego) wyzwoliciela (a nie – okupanta, ciemiężcy, sprawcy
przemocy, terroru). Łatwo jednak, zwracając uwagę na realność życia w konkretnych
społecznościach muzułmańskich, uznać to wyobrażenie za upraszczającą kliszę, sposób
myślenia pod wieloma względami wygodny na gruncie zachodnim, lecz nieadekwatny.
Feminizm islamski stanowi „niechciane dziecko islamu politycznego”, gdyż wyrasta na gruncie określonej systemowo pozycji, gdzie język religii i język polityki łączą
się41. W jego ramach zostaje zakwestionowana nieprzekraczalna dychotomiczność takich (zachodnich) opozycji jak islam – emancypacja, religia – postęp, muzułmanka –
sprawczość. Walka o równouprawnienie kobiet okazuje się, wbrew zachodnio-liberalnym ustawieniom, możliwa do artykulacji w przestrzeni języka religijnego. Islam jako
nieskomplikowana, jednorodna całość, oparta na strukturach patriarchalnych, wyrosłych z kolei z „jedynej możliwej” czy „jedynej słusznej” interpretacji Koranu, staje
się w kontekście feminizmu islamskiego nie do utrzymania. Święta księga muzułmanów i muzułmanek, wbrew potocznym wyobrażeniom istniejącym w zachodnich
społeczeństwach, może być używana zarówno do usprawiedliwiania aktów przemocy
i terroru, jak i jako źródło myśli i działań na rzecz emancypacji i poprawy warunków
życiowych różnych grup opresjonowanych systemowo. Feministki islamskie uznają,
że ten drugi typ działań określa prawdziwą istotę i sens ich religii.

Podsumowanie
Relacje kolonialne czy postkolonialne i kategorie genderowe należy postrzegać jako
ściśle ze sobą splecione. Jak twierdzi Bobako,
[k]olonizacja od początku była przedsięwzięciem mężczyzn i to ich domeną były podboje terytorialne, a także związana z nimi możliwość seksualnych transgresji. Podbój tubylczych ludów
To oznacza, że »istnienie« podmiotu jest uwikłane w język, który go zarazem poprzedza i wyprzedza”.
Fundamentalna »zależność od języka« – czy szerzej: od dyskursu – jest na gruncie filozofii Butler tym,
co umożliwia uzyskanie „przejściowego ontologicznego statusu” i decyduje o „językowej konstytucji
podmiotu” – ibidem, ss. 38–39.
41 Por. M. Bobako, Feminizm islamski…, s. 220.
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i ustanawianie hierarchii rasowych były więc nie tylko ustanawianiem europejskiej, ale także męskiej dominacji42.

Ludy skolonizowane zwyczajowo określane były w kategoriach „kobiecej niższości”,
zniewieścienia, przypisywano im bierność, niezaradność, mniejsze zdolności intelektualne, nadmierną emocjonalność, dziecinność – a więc te same cechy, które, kojarzone z płcią żeńską, wykorzystywano jako argument na rzecz realnego wykluczenia
kobiet z dziedzin nauki, polityki i uniemożliwiania im pełnego samostanowienia.
Z racji tego, że relację kolonizator – kolonizowany ujmować należy w kategoriach
męskiej dominacji (dominacji jednych mężczyzn nad drugimi), status kobiet staje
się paradoksalnie wyróżniony. Przestrzeń kobiecego ciała w pespektywie patriarchalnej okazuje się podwójnie uprzedmiotowiona („zobiektywizowana”), widziana jest
bowiem jako obiekt seksualny oraz umożliwiający biologiczne przetrwanie danego
narodu. Z tych powodów staje się przestrzenią sporną, terenem walki i możliwych
przejęć, gdzie stawką jest wyższość jednej (męskiej) grupy nad inną. Omawiana
w tym tekście figura „kobiety w islamie” staje się więc „ciałem do przejęcia”. Wyraża
się to już w wyjątkowo rozwiniętym na Zachodzie pragnieniu „uwolnienia” muzułmańskich kobiet z „okowów chusty”, co oznaczać będzie także udostępnienie ich ciał
kolonizującemu spojrzeniu, ujawnienie tego, co ukryte, niejawne. Niejawność ta zarazem pobudza zainteresowanie i pożądanie, jak i wzmaga frustrację ze względu na
niemożność ogarnięcia wzrokiem. W swej matrycy jest to więc spojrzenie kolonizatora-mężczyzny, zdobywcy w nieusuwalnie podwójnym sensie.
W zachodnich dyskursach misji cywilizacyjnej mającej obejmować „islamskie
społeczeństwa”, jako główny argument czy cel stawia się wyzwolenie muzułmańskich kobiet, czyli „ich”, kobiet-ofiar. Takie ujęcie, oparte na niesproblematyzowanych opozycjach, jest powieleniem myślenia kolonizatorskiego, gdzie kobieta nie jest
rozpoznawana w kategoriach podmiotowych, lecz stanowi właśnie pewne „ciało do
przejęcia”. Warto dostrzec, że w przedstawionym kontekście muzułmańskość kobiet
zostaje założona jako coś z gruntu narzuconego (przez mężczyzn), naddanego, zewnętrznego; „rzeczywistym muzułmaninem” może być tu jedynie muzułmanin-mężczyzna. Przyjrzenie się nurtowi feminizmu islamskiego pozwala zakwestionować
pewne dychotomiczne ustawienia dotyczące islamu, Zachodu i zderzenia cywilizacji,
i odejść tym samym od pojmowania islamu jako monolitu, który ma być rzekomo już
ze swej istoty patriarchalny, przemocowy, a rzeczywisty w nim udział przypadać może
wyłącznie mężczyznom.

42 Eadem, Płeć, rasa, seksualność…, s. 87.
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Streszczenie
Moja praca ma na celu przybliżenie funkcjonującej na gruncie społeczeństw zachodnich figury „kobiety w islamie”. Figura ta ukazana jest w kontekście pozycji politycznych i korzyści, jakie przynosić może ona tym, którzy prezentują siebie jako
„obrońców zachodniej cywilizacji” i „zachodnich wartości” (w kontrze do „niecywilizowanych wartości” wyznawców islamu). W dyskursie zderzenia cywilizacji kobieca
cielesność stanowi wartość wyróżnioną. Ugruntowane jest to w kolonialnych i post-
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kolonialnych narracjach, gdzie „kobieta wschodu” pojmowana jest jako tajemnicza,
kusząca, a także bierna, pozbawiona głosu. Klisza ta zostaje tutaj krytycznie omówiona i zdekonstruowana.

Summary
Woman in Islam: the Body to Be Revealed/Taken
My work aims to show the figure of “women in Islam”, functioning on the ground
of Western societies. This figure is shown in the context of political settings and the
benefits it can bring to those who consider themselves “defenders of Western civilization”, “Western values” (in contrast to the “uncivilized values” of Muslims). In the
“clash of civilizations” discourse, female body is a distinguished value. It is established
in colonial and postcolonial narratives, where the “eastern woman” is conceived as
mysterious, tempting, as well as passive, without voice. This figure is here critically
discussed, deconstructed.

Natalia Tołsty

Tabu edukacji kobiet z grupy Majów Tzotzil
z rejonu Los Altos de Chiapas w Meksyku
Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji Uniwersystetu Jagiellońskiego
Instytut Archeologii Uniwersystetu Jagiellońskiego

Edukacja, z reguły postrzegana jako cenna dla dobra pożytku publicznego1, może
równocześnie wpływać na transformację samego społeczeństwa, na przykład poprzez
zmianę myślenia, powielanie sprecyzowanych schematów ideowych czy promowanie
konkretnych treści.Z tego względu stanowi ona narzędzie kontroli oraz stwarza możliwość modyfikacji porządku społecznego, a co za tym idzie – z pozoru może mu zagrażać, dlatego dostęp do niej nie jest równy w ramach jednego społeczeństwa. Celem
tego artykułu będzie uwypuklenie elementów wskazujących na tabuizację edukacji
kobiet z grupy Majów Tzotzil, zamieszkujących rejon Los Altos de Chiapas w Meksyku. „Tabuizacja” rozumiana jest tu jako działania mające na celu nadanie edukacji
kobiet charakteru czegoś niebezpiecznego, zakazanego, nietypowego i niejasnego2.
Oczywiście, edukacja nie jest jedynym elementem podlegającym tabuizacji w społeczeństwie meksykańskim, ale bardzo dobrze obrazuje rozdźwięk między prawem
stanowionym a zwyczajowym.
Tekst powstał na podstawie wyników badań przeprowadzonych na terenie Los
Altos de Chiapas od połowy czerwca do połowy sierpnia 2016 roku. Był to większy projekt, w ramach którego przeprowadzono dziesięć wywiadów pogłębionych
z przedstawicielami tamtejszej społeczności. Głównym elementem analizy zawartej
w niniejszym artykule jest fragment wywiadu z Eleną3, która ze względu na swoją otwartość oraz liminalność, wynikającą z funkcjonowania w różnych miejscach,
a tym samym obcowania z odmiennymi sposobami postępowania, przekazała sporo
1
2
3

Por. J. Polycyn, Edukacja jako dobro publiczne – próba kwantyfikacji, Piła 2017, s. 36.
Por. Z. Freud, Totem i tabu,tłum. J. Prokopiuk, M. Poręba, R. Reszke, Warszawa 1993, s. 45.
Imię informatorki zostało zmienione.
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przydatnych informacji na temat realiów życia lokalnej ludności. Elena (około trzydziestu lat) jest pochodzącą z Zinacantán przedstawicielką Majów Tzotzil, ale często
przemieszcza się między swoją rodzinną miejscowością a San Cristóbal de las Casas,
gdzie w momencie naszego spotkania brała udział w kursie fryzjerskim. Doskonale
zna hiszpański i odmianę tzotzil z Zinacantán. Nie jest zamężna, a jej wiek najprawdopodobniej przekreśla szansę na zamążpójście, ponieważ w jej miasteczku mężczyźni mogą liczyć na zainteresowanie młodszych od niej kobiet. Zarobkowo zajmuje się
wyszywaniem i tkactwem, a czasami pracą urzędową. O swojej rodzinie mówi jako
o „stuprocentowych katolikach”. Jest czwartym dzieckiem z siódemki rodzeństwa
i wraz ze swoją szwagierką mieszka z rodzicami. Dane dotyczące życiorysu informatorki są istotne, ponieważ plasują ją oraz jej sposób myślenia w określonym porządku
społecznym oraz kontekście kulturowym.

Majowie Tzotzil – informacje kontekstowe
Majowie Tzotzil nazywają siebie samych „hombres verdaderos” albo w ich rodzimym
języku „batz’i viniketik” – oznacza to ‘prawdziwych ludzi’, czyli takich, którzy dzięki
przestrzeganiu reguł panujących w społeczności wykształcili w sobie duszę. W centralnej części Los Altos de Chiapas, wyżynnego rejonu Meksyku, wraz z sąsiadującymi z nimi Majami Tzeltal oraz innymi grupami, takimi jak Chol, Zoque, Tojolabal,
stanowią między 70 a 100% tamtejszej populacji. Jest to zatem obszar zdominowany
przez Indian, podczas gdy metysi koncentrują się w obrębie San Cristóbal de las
Casas oraz pomniejszych okolicznych gmin, jak Ocosingo, Teopisca oraz Altamirano.
Obecnie Tzotzile zamieszkują głównie gminy El Bosque, Chalchihuitán, Chamula,
Chenalhó, Huixtán, Mitontic, Zinacantán, Larráinzar, Pantelhó, Huitiupán, Simojovel
de Allende, Totolapa, Jitotol, Pueblo Nuevo Solistahuacán, Bochil, Ixhuatán, Soyaló,
Venustiano Carranza, Ixtapa oraz Teopisca4. Część z ludności migruje również w poszukiwaniu lepiej płatnej pracy, najczęściej przeprowadzają się do pobliskiego miasta
San Cristóbal de las Casas, jednak czasem jedyną możliwość poprawy warunków finansowych stanowi emigracja zarobkowa w obrębie kraju lub poza jego granice5.
Poszczególne gminy cieszą się stosunkowo dużą autonomią społeczną, ekonomiczną, polityczną oraz religijną, a władze państwowe interweniują jedynie w kryzysowych

4
5

Por. Etnografía de los Pueblos Tzotzil (BatsilWinik’Otik) y Tzeltal (WinikAtel) [on-line:] https://
www.gob.mx/inpi/es/articulos/etnografia-de-los-pueblos-tzotzil-batsil-winik-otik-y-tzeltal-winik-atel?idiom=es [10.12.2018].
W 2006 r. stan Chiapas znalazł się na pierwszym miejscu listy wszystkich stanów Meksyku
pod względem największej liczby ludności migrującej zarobkowo do Stanów Zjednoczonych –
por. Ch. Eber, Antonia, The Journey of a Tzotzil – Maya Woman of Chiapas, Mexico, Texas 2011, s. xxxii.
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momentach6. Tzotzile są najmniej zasymilowaną grupą Indian, a ich konserwatyzm
przejawia się w tempie oraz sposobie przyswajania nowości, a także w silnym przywiązaniu do języka, braku zaufania do obcych oraz głębokim zakorzenieniu wierzeń
prekolumbijskich we współczesnym obrazie świata7. Z tego powodu obok prawa
stanowionego bardzo ważne jest prawo zwyczajowe społeczności danej gminy, do
którego (oraz tradycji) Tzotzile odwołują się najpierw. Obowiązywanie podwójnych
standardów prawnych dostarcza wielu okazji do wszelkiego rodzaju sprzeczności,
z których część może skończyć się zamieszkami, groźbami lub przemocą wobec
uczestników konfliktu.
Niemniej poszczególne elementy majańskiej rzeczywistości, takie jak wspomniane już prawo, wierzenia czy poszczególne zwyczaje, należy analizować przez pryzmat
pozostałych składników. Z tej perspektywy nie ma prawa bez wierzeń oraz wierzeń
bez prawa. Wszystkie ważne momenty w życiu Indian są zrytualizowane: od porodu, przez pożyczkę i zwrot pieniędzy, aż po pogrzeb. Tak długo, jak dana jednostka
pozostaje w systemie wierzeń, a warunki zewnętrzne nie zmieniają zbyt drastycznie
zastanego otoczenia, nie trzeba jej wiedzieć nic więcej8.
Na zmianę myślenia bardzo duży wpływ ma poziom wykształcenia danej społeczności, przy czym chociaż w Meksyku obowiązuje powszechny obowiązek nauki, wiele
grup, w tym indiańskie kobiety ze starszego pokolenia, są z niego wykluczone z powodu braku posiadania podstawowych umiejętności, takich jak pisanie oraz czytanie.
W konsekwencji łatwiej poddają się dominacji grup uprzywilejowanych i duplikują
ten schemat w wychowaniu następnych pokoleń.

Edukacja w Meksyku
Według konstytucji edukacja w Meksyku promuje takie wartości, jak patriotyzm, poszanowanie praw człowieka, świadomość solidarności międzynarodowej, braterstwo,
akceptacja różnorodności kulturowej oraz integralność rodziny, szacunek dla godności
osobistej, niepodległość i sprawiedliwość; jest niereligijna i dostępna dla wszystkich9.
Do głównych instytucji rządowych odpowiedzialnych za edukację należą: Secretaría
de Educación Pública (SEP, ministerstwo edukacji), Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE, związek zawodowy nauczycieli i pracowników związanych
6
7
8
9

Por. W. R. Holland, Contemporary Tzotzil Cosmological Concepts as a Basis for Interpreting Prehistoric
Maya Civilization, „American Antiquity” 1964, Vol. 29, No.3, s. 301.
Por. P. G. Michalik, Podmiejskim do Indian. Reportaże z Meksyku, Warszawa 2016, s. 110.
Por. G. Spindler, L. Spindler, Foreword [w:] The Zinacantecos of Mexico. A Modern Maya Way of Life,
New York 1990, s. viii.
Por. Art. 3 de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos [on-line:] http://www.diputados.
gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_270818.pdf[31.06.2018], ss. 16‒20.
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z edukacją), Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe, Rada Narodowa do
spraw Rozwoju Edukacji) oraz Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación
(INEE, Narodowy Instytut do spraw Ewaluacji Edukacji). Najogólniej rzecz ujmując,
misję wszystkich wymienionych jednostek stanowią ewaluacja, kontrola jakości oraz
dążenie do rozwoju szkolnictwa10.
Według artykułu 3. konstytucji Meksyku system szkolnictwa obejmuje: preescolar
(przedszkole), primaria (szkoła podstawowa), secundaria (szkoła drugiego stopnia lub
gimnazjum) i media superior (szkoły ponadpodstawowe), z czego pierwsze trzy rodzaje szkół zaliczają się do bezpłatnej edukacji podstawowej (educación básica). Wiąże
się to również z zapewnieniem darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych
oraz odpowiedniej infrastruktury. Do preescolar uczęszczają dzieci od 3. do 5. roku
życia. Warianty, które obowiązują w ramach przedszkola to ogólny, wspólnotowy
oraz przedszkole, w którym najczęściej ze względu na lokalizację największą grupą
są dzieci indiańskie. W ramach szkoły podstawowej dokonano podobnego podziału.
Szkoła podstawowa jest przeznaczona dla dzieci w wieku od 6 do 11 lat. Dwa dodatkowe typy pojawiają się w szkole drugiego stopnia. Jest to kontynuacja edukacji podstawowej, więc po ukończeniu szóstej klasy uczniowie przechodzą kolejno do klasy
siódmej w następnej szkole.
Oprócz wcześniejszych wariantów, na poziomie szkoły drugiego stopnia jest także
telesecundaria oraz szkoła dla pracujących. Telesecundaria to model zdalnego nauczania, w którym lekcje odbywają się za pośrednictwem telewizji. Pierwszy raz zastosowano takie rozwiązanie w 1968 roku. W ten sposób o wiele łatwiej dotrzeć do trudno
dostępnych rejonów wyżynnych, najczęściej zamieszkiwanych przez społeczności
indiańskie. Uczniowie zapisani do telesecundaria również otrzymują darmowe podręczniki. Poza tym taki sposób nauczania pozwala obniżyć koszty związane z utrzymaniem odpowiedniej infrastruktury, ponieważ na obszarach wiejskich nie ma wystarczającej liczby dzieci, aby utrzymanie tradycyjnej szkoły było opłacalne. W 2002
roku około 1,2 miliona dzieci było uczniami telesecundaria, co w tamtym momencie obejmowało dwadzieścia procent wszystkich uczęszczających do szkół drugiego
stopnia11. Niestety takie rozwiązanie ma też wiele wad. Po pierwsze z uczniami pracuje tylko jeden nauczyciel, który nie posiada specjalizacji w określonym przedmiocie. Po drugie programy telewizyjne trwają jedynie 15 minut, więc są zdecydowanie
krótsze niż przeciętne lekcje stacjonarne. Jest to jednak jedyne możliwe rozwiązanie,
10 Por. L. Santibañezet. al., Education in Mexico. Challenges and Opportunities [on-line:] www.oecd-ilibrary.
org/docserver/9789264172647-en.pdf?expires=1531148591&id=id&accname=guest&checksum=55FACD4311A4C808A4F05F90266B6327 [11.12.2017], ss. 8‒10. Chociaż ministerstwo, zaraz obok INEE, również gromadzi dane na temat szkolnictwa, rzadko je upublicznia, dlatego wszelkie informacje dotyczące
edukacji zostały zaczerpnięte głównie z raportów organizacji pochodzących spoza Meksyku.
11 Por. ibidem, s. 20.
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bo utrzymanie infrastruktury szkolnej w trudno dostępnych terenach górskich przy
równoczesnym braku chętnych nauczycieli jest nieopłacalne, a więc niemożliwe12. Po
ukończeniu czternastego roku życia oraz dziewiątej klasy uczniowie przechodzą na
kolejny poziom edukacji. Wyższa szkoła drugiego stopnia dzieli się na program ogólny ze swoimi wariantami oraz program techniczny. Program ogólny jest przeznaczony dla tych, którzy w przyszłości mają zamiar kontynuować edukację na studiach
wyższych. Przewidziano w nim także model zdalnego nauczania tak, jak w przypadku szkoły na niższym poziomie. Program techniczny jest poszerzony o naukę konkretnego zawodu oraz praktyki. Absolwenci szkół technicznych mogą podjąć pracę
w swoim zawodzie, ale również mogą kontynuować naukę na studiach13.

Umiejętności podstawowe
Chociaż w 2015 roku 94,55% dorosłych mieszkańców Meksyku potrafiło czytać, pisać,
konstruować nieskomplikowane teksty na podstawie wiedzy życiowej, a także wykonać proste działania arytmetyczne14, to i tak należy pamiętać, że ten wynik jest efektem
bardzo dużej generalizacji. Nie uwzględniono tu takiego czynnika, jak na przykład
rozkład tych umiejętności w poszczególnych grupach społecznych, wiekowych czy
pomiędzy płciami. Ponadto tak wysoki procent nie oznacza, że wszystkie osoby, które
posiadły te umiejętności, uczęszczały do szkół. Trzeba też dodać, że w badaniach do
grupy dorosłych wliczono
każdego człowieka powyżej
piętnastego roku życia, więc
młodsze pokolenia bardzo
zawyżają statystyki. W stanie Chiapas 16% społeczeństwa (starszego niż dwanaście lat) jest analfabetami.
Generalizując, liczba analfabetek wśród Indian jest
Wykres 1. Umiejętność pisania, czytania i liczenia (na podstawie
niemal dwukrotnie większa
danych UIS) – opracowanie własne.

12 Por. P. Santiago, I. McGregor, Reviews of Evaluation and Assessment in Education – Mexico 2012 [on-line:]
https://www.rand.org/pubs/documented_briefings/DB480.html?src=mobile [11.12.2017], ss. 14‒15.
13 Por. ibidem, s. 16.
14 Mexico Adult Literacy Rate [on-line:] https://knoema.com/atlas/Mexico/Adult-literacy-rate [03.01.2018].
Dla porównania – w Polsce jest to 99,79% społeczności (por. Poland Adult Literacy Rate [on-line:]
https://knoema.com/atlas/Poland/Adult-literacy-rate [31.01.2018]).
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niż analfabetów15. Dla porównania w krajach znajdujących się w pobliżu Meksyku
dane dotyczące umiejętności czytania, pisania i liczenia przedstawiają się następująco:
czytać, pisać i liczyć potrafi w Gwatemali 79,1% ogółu mieszkańców, w Belize – 82,8%,
w Hondurasie– 88,4%, na Kubie– 99,7%16. Przytoczone dane pokazują, że na tle swoich sąsiadów Meksyk prezentuje się bardzo dobrze, co może wynikać z powszechnego obowiązku edukacji oraz starań, jakich dołożono w dokształcanie społeczeństwa.
Więcej zmiennych zostało wziętych pod uwagę przez UNESCO Institute for Statistics (UIS). Według tej instytucji umiejętność pisania, czytania i liczenia posiadło
94,47% dorosłych Meksykanów. Dzięki badaniom UIS można dowiedzieć się o różnicach między płciami oraz grupami wiekowymi. W 2015 roku w grupie między piętnastym a dwudziestym czwartym rokiem życia więcej kobiet (99,01%) niż mężczyzn
(98,87%) potrafiło pisać, czytać i liczyć. Jeśli jednak spojrzeć na ludzi w wieku sześćdziesięciu pięciu lat i starszych, dane zmieniają się dosyć znacząco: ogólny odsetek spada do
77,03%, a dodatkowo tym razem to kobiety (73,14%) są w gorszym położeniu niż mężczyźni (81,58%). Z porównania tych dysproporcji między młodszymi a starszymi Meksykanami można wysnuć wniosek, że kraj w jakimś stopniu poprawił stan edukacji17.

Wykres 2. Umiejętność pisania, czytania i liczenia (na podstawie danych portalu knoema.com) –
opracowanie własne.

15 Por. M. Arellano Nucamendi, B. L. Álvarez Hernández, Viviendas y Servicios[w:] Trabajo y Más Trabajo… No Puedo Dejarnos Morir de Hambre. Mujeres Marginales de Chiapas. Situación, Condición y Participación, Tuxtla Gutiérrez 2014, ss. 57‒58.
16 Por. Guatemala – Adult Literacy Rate [on-line:] https://knoema.com/atlas/Guatemala/topics/Education/Literacy/Adult-literacy-rate [03.01.2018]; Belize – Adult Literacy Rate [on-line:] https://knoema.
com/atlas/Belize/Adult-literacy-rate [31.01.2018]; Honduras – Adult Literacy Rate [on-line:] https://
knoema.com/atlas/Honduras/Adult-literacy-rate [31.01.2018]; Cuba – Adult Literacy Rate [on-line:]
https://knoema.com/atlas/Cuba/Adult-literacy-rate [31.01.2018].
17 Por. unesco Institute for Statistics, Education and Literacy [on-line:] http://uis.unesco.org/en/country/mx#slideoutmenu [30.01.2018]. Dane przytaczane przez UNESCO również zostały pozyskane
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Trzeba pamiętać, że nawet jeśli według statystyk Meksyk prezentuje się na bardzo wysokim poziomie, to odsetek niepotrafiących czytać, a w ten sposób w bardzo
dużym stopniu zależnych od innych i ubezwłasnowolnionych, w praktyce oznacza
tysiące osób. Według danych UNESCO, w 2015 roku nieco ponad 2 miliardy mężczyzn
oraz 3 miliardy kobiet nie potrafiło napisać nawet kilku zdań albo dokonać prostych
obliczeń. Jako cezurę początkową dla danych UIS podaje 1980 rok, w którym 2,5 miliarda mężczyzn i prawie 4 miliardy kobiet w całym Meksyku zostało uznanych za
analfabetów18. Te liczby również pokazują uprzywilejowaną pozycję mężczyzn, którzy
często z różnych powodów, omówionych w dalszej części artykułu, mają więcej okazji
i przyzwolenia społecznego na zdobywanie wykształcenia. Ponadto, zestawiając dane
z 1980 i 2015 roku, można dojść do wniosku, że różnica w stopniu analfabetyzmu nie
jest tak duża, jak można by się spodziewać po trzydziestu pięciu latach, zaś kolejne
pokolenia nadal borykają się z tym problemem. Na potrzeby analizy społeczeństwa
zamieszkującego konkretny obszar Meksyku, koniecznym było sięgnięcie do bardziej
uszczegółowionych badań komentujących realia na terenach wiejskich. Biorąc pod
uwagę, że w Meksyku panuje powszechny obowiązek edukacji, również pytanie jedynie o liczbę osób uczących się może być niewystarczające19. Bardziej istotną kwestią
wydają się w tym miejscu efekty osiągane w procesie edukacji.
W 2003 roku INEE opublikowało raport dotyczący wyników końcowych egzaminów
narodowych. Wynika z niego, że w obrębie obszarów miejskich jedynie 45% szóstoklasistów uzyskało wynik satysfakcjonujący z egzaminów z kompetencji czytania i 15%

Wykres 3. Rozkład analfabetyzmu według płci w Meksyku (na podstawie danych UIS) – opracowanie
własne.
w 2015 roku, ponadto za osobę dorosłą także uważa się każdego powyżej 15. roku życia.
18 Por. Illiterate Population [on-line:] http://uis.unesco.org/en/country/mx#slideoutmenu/ [03.01.2018].
19 Określenia „uczących się” zamiast „chodzących do szkoły” zostało użyte w niniejszym tekście celowo – jak pokazał model telesecundaria fizyczna obecność ucznia w budynku szkoły nie jest warunkiem
koniecznym do funkcjonowania w systemie.
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ponad satysfakcjonujący z matematyki. Rezultaty uczniów szkół wiejskich były jeszcze niższe. Chociaż dziewiąto klasiści mieli lepsze rezultaty, nadal nie są one zachwycające: jedynie 76% uzyskało wynik satysfakcjonujący z egzaminów z kompetencji
czytania i 50% ponad satysfakcjonujący z matematyki20. Według raportu OECD rezultaty uczniów są silnie związane z czynnikami i wpływami społeczno-kulturowymi,
między innymi pochodzeniem etnicznym, profesją i statusem zawodowym rodziców,
wykształceniem rodziców czy miejscem zamieszkania. Dużo łatwiejszy dostęp do
różnych mediów edukacji, nie tylko szkół publicznych oraz prywatnych, ale też bibliotek, księgarń, ośrodków kultury i tym podobnych, będą miały dzieci zamieszkałe
w większych miejscowościach, które muszą jednak sprostać odmiennym wymaganiom swojego środowiska, różniącym się od specyficznych dla dzieci zamieszkałych
na terenach wiejskich21. Wraz z dostępem do edukacji i jej jakością zmienia się także
dywersyfikacja informacji, a co za tym idzie, również zróżnicowanie dostępnych schematów postępowania.

Wpływ wykształcenia na życie społeczności
Społeczność meksykańska, a tym bardziej indiańska, bazuje na patriarchacie – to mężczyzna ma utrzymać rodzinę, nawet jeśli jest to tylko rodzaj fasady, wynikającej z konieczności przystosowania się do panującego modelu tradycyjnego. Aby być uznanym za
wartościowego dla swojej społeczności, musi mieć żonę i dzieci, dlatego stary kawaler czy
rozwodnik nie może już liczyć na zainteresowanie ze strony płci przeciwnej, a w kwestii najprostszych domowych czynności musi polegać na żeńskich krewnych. W naruszaniu panujących reguł większa swoboda dotyczy kobiet, ponieważ te i tak utrzymają
się, zarabiając na siebie, chociaż tym samym wychodzą poza schemat tradycyjny, czego
mężczyzna – ze względu na podążanie za powszechnie obowiązującym stereotypem macho – zrobićnie może22. Jednak z reguły dziewczynki są wychowywane do roli uległych,
zależnych oraz zdominowanych, wobec czego mężczyzna ma za zadanie ochraniać swoje
krewne przed innymi, aby dochowały dziewictwa do dnia ślubu. Po przekroczeniu granicy, jaką jest zamążpójście, kończy się etap pozornej niezależności kobiety – pozornej,
bo wcześniej i tak decydują o niej rodzice. Gdy dziewczyna wychodzi za mąż, nie może
ani kontynuować szkoły, ani pójść do pracy, jeśli nie ma pozwolenia swojego męża (osoby
decyzyjnej w rodzinie). Elena wyraża to w następujących słowach:
Natalia Tołsty: I kiedy wychodzi za mąż, nie może iść do szkoły?
Elena: Nie, bo mąż, powiedzmy, nie pozwala iść do szkoły.
20 Por. L. Santibañezet. al., op. cit., s. ix.
21 Por. P. Santiago, I. McGregor, op. cit., s. 9.
22 Por. P. G. Michalik, op. cit., ss. 118‒119.
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Dlaczego?
Bo baronowie [mężczyźni – N. T.] nie dadzą ci pozwolenia. […] Mężczyźni. Nie dadzą ci pozwolenia.
Więc kobiety zawsze muszą pytać o pozwolenie?
Tak to było z moją siostrą. Kim jest twój mąż?! Gdy jej mówiliśmy – poszukaj pracy, chodź w to
miejsce, albo przyjedź do domu. „Nie, […] zapytam, co powie mój mąż”. Musiała skonsultować to
z mężem i nie ona decydowała, nie ona decydowała. To jest tak, jakbym miała męża i powiedziałbym mu: „Jadę do domu mojej mamy” lub „Będę pracować w jakimś miejscu” – muszę mieć pozwolenie przed… To jest tak, kobieta mówi „idę”, musi najpierw porozmawiać ze swoim partnerem.
Zawsze?
Zawsze, u tych tam, ale u tych [mężczyzn] tutaj lub w innych państwach, myślę, że jest inaczej.
Albo też zależy od męża, bo są mężczyźni, którzy dają wolność, żeby pracować. Pracuje mężczyzna
i pracuje kobieta. Jeśli mężczyzna był w gimnazjum, był w liceum, pracował w jakimś rządowym
departamencie, myślę, że da pozwolenie, bo ma inny pomysł i nie będzie zatrzymywał kobiety23.

Konieczność ubiegania się o pozwolenie męża lub najstarszego żyjącego krewnego
przed podjęciem pracy lub szkoły wymusza na kobietach uległość, dostosowanie się
oraz postępowanie według tradycyjnego schematu. W ten sposób kobieta zostaje wyłączona z określonych przejawów życia społecznego oraz pozbawiona bodźców, które
mogłyby skłonić ją do zmiany schematu, na przykład do przeciwstawienia się decyzji,
która nie jest zgodna z jej własnymi poglądami.
Z kolei z dalszej części wypowiedzi wynika, że również wykształcenie męża ma
wpływ na gotowość do zmiany stosunku wobec innego schematu: jeśli mężczyzna
zdobył konkretną wiedzę lub zajmował się określoną pracą, to – jak mówi sama Elena – „da pozwolenie, bo ma inny pomysł i nie będzie zatrzymywał kobiety”. Kolejną kwestią jest przekonanie mojej rozmówczyni o odmiennych warunkach w innych
państwach. Zdaje sobie ona sprawę, że schemat, który obowiązuje w jej kulturze, nie
jest jedynym możliwym do zrealizowania, niemniej świadomość różnorodnych opcji
nie gwarantuje ich aktualizacji, co więcej – możne doprowadzić do poczucia bezradności z powodu niespełnionych oczekiwań.
Ciekawszą kwestią wydaje się przypadek młodszej, zamężnej siostry Eleny, o której akurat tutaj wspomina. Dziewczyna kończy szkołę drugiego stopnia, wychodzi za
mąż i odtąd nie może już kontynuować swojej edukacji. Moment zamążpójścia jest
więc rytuałem przejścia, który znacząco zmienia życie kobiety. Można z tego przykładu wysnuć kilka wniosków. Po pierwsze, edukacja niesie za sobą ryzyko przełamania
ortodoksyjnego schematu i podjęcia bardziej liberalnych działań, jak na przykład wyrażenie sprzeciwu wobec rodziny, dlatego jest niepożądana w tradycyjnym małżeństwie. Po drugie, skoro dziewczyna musi prosić mężczyzn o pozwolenie na naukę,
nie stanowi sama o sobie, jest więc traktowana jako własność najpierw ojca, a potem
męża. Co do pierwszego wniosku, jest to powtórzenie dawnego schematu starszych
23 Wywiad był tłumaczony z języka hiszpańskiego przez autorkę artykułu, ale sposób wypowiedzi został
oddany w możliwie wierny sposób.
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pokoleń, a realia siostry Eleny to nic innego, jak transformacja skryptu, według którego żyła jej matka, rozwiniętego o przymus podporządkowania się prawu państwowemu. Dziewczyna kończy więcczęść obligatoryjną swojej edukacji, wychodzi za
mąż i przechodzi do rodziny męża, zatem musi postępować według obowiązującego
w nowym środowisku ortodoksyjnego skryptu. Zastanawiający jest brak ingerencji
ojca (czy ogólnie rodziny dziewczyny) w jej życie po ślubie. Ojciec Eleny i jej siostry
doskonale wie, jak istotne jest ukończenia szkoły, zatem mógłby starać się forsować
swoją wizję. Jednak ważne będzie w tym momencie poszanowanie tradycji, co wyjaśniałoby jego bierne podejście. Skoro córka przeszła do nowego mężczyzny, teraz
to on ma prawo decydować, czy dziewczyna idzie do szkoły, czy nie, a osobiste ambicje muszą najwyraźniej ustąpić tradycji. Złamanie modelu tradycyjnego wiąże się
z sankcjami nałożonymi na jednostkę, z których najbardziej surową jest wykluczenie
z rodziny lub całej grupy. Inną sprawą jest to, że być może także dziewczyna nie chce
kontynuować nauki i woli zajmować się domem.
Dodatkową przeszkodą na drodze do zdobycia wykształcenia może być także matka męża, a sytuacja sprzeciwu starszej kobiety wobec decyzji młodszej będzie lepiej
widoczna w przypadku historii matki Eleny, która zostanie opisana w dalszej części
artykułu. Opinia teściowej czasem jest stawiana na równi z decyzją małżonka, na przykład pod jego nieobecność w domu lub gdy bardzo liczy się ze zdaniem swojej matki.
Ale na przykład, gdy dziewczyna ma 14 lat – [wstąpienie w związek małżeński] też jest rzadkie
czy normalne?
Być może normalne. Bo jest dużo dziewczyn, które są po podstawówce, po gimnazjum, które nie
ukończyły podstawówki i poszły ze swoim mężem. Prawie jest normalne.
I potem nie może iść do szkoły?
Nie, potem nie. Już poszła z mężem i nie pójdzie do szkoły. Bo mąż jej nie pozwoli, albo teściowa.
Jak powiedzieli, mąż chce, żebyś została w domu – utrzymywała męża, prała ubrania, dawała
jeść. Wszystko, za co jest odpowiedzialna kobieta. Tak samo mężczyzna [ma swoje przypisane
zadania – N.T.].

Matka męża jest w tym miejscu również gwarantem funkcjonowania starego systemu, w którym żona ma swoje określone zadania do wykonania, bo jako starsza
kobieta posiadająca doświadczenie, teściowa zna procedury postępowania rytualnego
oraz reguły obowiązujące w społeczności, co jest szczególnie cenną wiedzą dla nowej żony, która pochodzi z innego miasteczka. Po wyjściu za mąż dziewczyna musi
zadbać o męża, prać i gotować, toteż w jej życiu nie ma już miejsca na szkołę, która
wypełniłaby czas i dostarczyła nowych bodźców do mogącej zachwiać zastanym porządkiem i relacją zależności kobiety zmiany. Właśnie dlatego w bardzo tradycyjnych
rodzinach wykształcenie kobiety uznaje się za tabu.
Tabuizacja edukacji jest jeszcze lepiej widoczna w historii matki Eleny.
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Pani mama była w szkole?
Nie, bo wcześniej nie dawano pozwolenia. Moja mama nie mieszkała ze swoją mamą, tylko ze
szwagierką swojej mamy. Ta kobieta nie pozwoliła pójść mojej mamie do szkoły. Powiedziała do
mojej mamy: „Pójdziesz do szkoły, zabiorę Ci ubrania i będziesz naga, […] bo szkoła nie jest
dla dziewczyn”. I moja mama nigdy nie poszła do szkoły. Inni, jej współcześni, poszli do szkoły,
zostali nauczycielami, ale moja mama – nie, nie dostała na to pozwolenia. Bo kobieta ma szukać
mężczyzny i innych rzeczy.

Matka mojej rozmówczyni musiała całkowicie dostosować się do wymagań starszej
krewnej i porzucić swoje oczekiwania. Zadaniem kobiety, która żyje według bardzo
ortodoksyjnego, tradycyjnego schematu, jest wypełnianie roli żony i matki, a każde
odstępstwo będzie bardzo surowo karane, nie wyłączając z systemu kar również obelg
i poniżenia nieposłusznej dziewczyny. Działanie przyjętego schematu jest nadzorowane w obrębie samej rodziny: nie tylko egzekwuje się konkretne zachowania poprzez wydanie pozwolenia lub zakazu, ale i powiela wzorzecw kolejnych pokoleniach.
Wykształcenie w tym przypadku może być traktowane jako zagrożenie dla zastanego,
skostniałego porządku. Po słowach Eleny można domniemywać, że skrypt działania
jest charakterystyczny dla poszczególnych rodzin. Przecież „inni” otrzymywali pozwolenie, aby podjąć naukę zatem zakaz edukacji dla kobiet nie mógł być powszechny w społeczności, w której mieszkała matka Eleny. Z drugiej strony i to stwierdzenie
można poddać krytyce, bo płeć „innych” nie jest w tym miejscu określona. Pomocne
w rozstrzygnięciu będą w tym przypadku dalsze komentarze mojej rozmówczyni.
W jednym z nich Elena dość jasno stwierdza, że wcześniej, czyli za czasów młodości
jej mamy, szkoła była dozwolona jedynie dla męskiej części społeczeństwa:
W przypadku szkoły dużo się zmieniło. Wcześniej kobiety nie kształciły się. Nauka była tylko dla
mężczyzn. Teraz tak – i dla mężczyzn, i dla kobiet, chłopców i dziewczynek. Wcześniej nie, tylko
chłopcy. Ale moja ciocia, siostrzyczka mojego taty, uczyła się w podstawówce i tak samo, edukacja
była inna. Była lepsza niż obecnie.

Podczas wywiadu bardzo zależało mi na uzyskaniu dwóch obrazów realiów kobiet
z plemienia Tzotzil, dlatego skłaniałam Elenę do dokonywania porównań. Uznałam,
że dzięki takiemu zabiegowi uzyskam więcej zróżnicowanych danych oraz uda mi się
uchwycić dawny, tradycyjny oraz bardziej nowoczesny i liberalny schemat życia kobiet.
Opozycją do ortodoksyjnego skryptu miał być właśnie ten realizowany przez Elenę.
Już to, że Elena przeszła jakąkolwiek ścieżkę edukacyjną, odróżnia ją od matki i lokuje
w obrębie nietradycyjnego podejścia. Moja respondentka uważała możliwość kształcenia się za bardzo cenne, prowadzące do niezależności doświadczenie. Było to dla niej na
tyle ważne, że zapytana przy okazji o swoją schedę, udzieliła następującej odpowiedzi:
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To, co zawsze powtarza mój tata, że naszym największym spadkiem jest edukacja. Ponieważ nie
każdy tata da ci naukę, wyda pieniądze. To jest spadek, ponieważ na podstawie tego [edukacji],
na podstawie tego, że już coś wiesz, możesz pracować, możesz mieć jakąś pracę. Dla mnie to jest
spadek. To będzie mój wielki spadek, który [otrzymałam] od taty. Dziedziczenie ziemi, z mojego
punktu widzenia – da mi ją – dobrze, nie da, też dobrze.

Co więcej, gdy poznałam moją przyszłą rozmówczynię, nie tylko była już absolwentką szkoły podstawowej i szkoły drugiego stopnia, ale cały czas kształciła się i podnosiła swoje kwalifikacje.
Pani chodziła do szkoły?
Mam szkołę podstawową, szkołę drugiego stopnia, ścieżkę technika i teraz mam zamiar zacząć
preparatoria – prepa. Jeszcze brakuje mi troszeczkę, żeby mieć egzamin. Wyjdzie mi to trochę
drożej. Jak mówią, nigdy nie jest za późno.
I Pani siostry też chodziły do szkoły?
Tak, aż do gimnazjum.
Dlaczego aż do gimnazjum?
Mój brat też ma technika – mój najstarszy braciszek. Mój młodszy brat, zaraz po mnie w kolejności, ma liceum. Ja, powiedzmy, prawie technika, który jest tak, jak liceum. Moja siostrzyczka
nie – tylko była w gimnazjum. Mój najmłodszy braciszek też ma liceum. Moja najstarsza siostra
nie miała. Nie wiem, jak teraz. Wydaje mi się, że ma liceum. Moja siostrzyczka nie – tylko była
w secundaria [gimnazjum], bo wyszła za mąż i zostawiła szkołę.

W obecnym Meksyku nie jest to nic dziwnego, zważywszy na powszechny obowiązek nauki. Niemniej warto zauważyć, że Elena i jej rodzina są lepiej wykształceni i nie
bez znaczenia pozostawał tutaj zawód ojca Eleny, który kiedyś był nauczycielem, oraz
jego zapatystowska przeszłość. Te dwie właściwości musiały wpłynąć na kształtowanie się światopoglądu głowy rodziny oraz na kierowanie życiorysem własnych dzieci.
Elena również wcześniej wspomina, że nie każdy z ojców jest gotowy zapłacić za
wykształcenie swoich dzieci, co jest powiązane często ze sferą ekonomiczną. Można
przy tym jednak uznać, że istnieje świadomość szeroko rozumianych korzyści płynących z podjęcia edukacji.

Podsumowanie
Dostęp do edukacji rozkłada się w społeczności w zależności od dostępu do innych
dóbr i jest uzależniony od wielu czynników, takich jak prawo, miejsce zamieszkania,
pochodzenie, status ekonomiczny rodziny, wiek oraz płeć. Na poziomie ogólnokrajowym w Meksyku panuje powszechny obowiązek edukacji, co oczywiście ma wyższość
nad prawem zwyczajowym w grupach Indian. Dzięki temu młodsze pokolenia, niezależnie od swojej płci, zdobywają podstawowe umiejętności, takie jak pisanie, czytanie,
redagowanie prostych tekstów i wykonywanie nieskomplikowanych działań arytme-
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tycznych. Kobiety w starszym pokoleniu często nie nabyły takich kompetencji z powodu tabu, jakim zostało obłożone wykształcenie w okresie, gdy były młode. Dzięki
przejawom tabuizacji – i idącego za nimi wykluczenia – łatwiej było nad kobietami
zapanować, a i one same stanowiły gwarant porządku społecznego, powielając określone schematy myślowe w młodszych pokoleniach. Oczywiście nie jest to jedyna
ścieżka postępowania, dlatego obserwuje się odwrotne zachowanie, czyli posyłanie
córek do szkół, celem poprawy warunków życiowych. Nie bez znaczenia pozostaje
tutaj możliwość zdobycia lepszej pracy, a dalej – większej niezależności.
Dużą zmianą było wprowadzenie powszechnego obowiązku nauki, który zmusił
ludność indiańską do modyfikacji schematów postępowania oraz częściowego zerwania z tradycją lub całkowitej zmiany. Kobiety muszą ukończyć edukację podstawową,
stanowiącą z założenia zestaw narzędzi ułatwiający samodzielne funkcjonowanie,
a dopiero potem wychodzą za mąż. Ten rytuał przejścia nie musi być końcem ich
edukacji, ale – w zależności od schematu postępowania w rodzinie– istnieje i taka
możliwość. Wiele kobiet decyduje się na dalsze doskonalenie, dlatego dostęp do edukacji można potraktować jako powolną zmianę zmierzającą do emancypacji kobiet.
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Streszczenie
Artykuł został poświęcony tabu edukacji kobiet wśród Indian Tzotzil w rejonie Los
Altos de Chiapas w Meksyku. W bardzo tradycyjnych i konserwatywnych rodzinach
kobieta nie powinna kontynuować edukacji po wyjściu za mąż, ponieważ teraz do jej
głównych zadań należy dbanie o dom, niemniej często młodsze kobiety wyłamują się
z tego stereotypu i rozpoczynają pracę lub kontynuują naukę w szkole. W pierwszej
części artykułu autorka analizuje statystyki dotyczącej edukacji w Meksyku, biorąc
pod uwagę takie czynniki, jak płeć oraz pochodzenie, które następnie zestawia z informacjami pozyskanymi w trakcie badań terenowych prowadzonych w rejonie Los
Altos de Chiapas w 2016 roku.

Summary
Taboo of Woman’s Education Among Maya Tzotzil from Los Altos
de Chiapas in Mexico
This paper concerns the subject of woman’s taboo among Maya Tzotzil from Los
Altos de Chiapas in Mexico. In the most traditional and conservative families, after
getting married a woman is not supposed to continue her education because from
now on she has to take care of her husband, children and house. Nowadays younger
women refuse to follow the old way and they look for a job or try to continue their
schools. In first part of this article, author analyses the education statistics in Mexico,
taking into account such factors as sex and origin. Next there is a juxtaposition of this
data with pieces of information collected during the field research conducted in Los
Altos de Chiapas area in 2016.

Adam Woźniak

Nora Elfriede Jelinek w świetle pierwszej
filozofii Ludwiga Wittgensteina
Wydział Filozoficzny Uniwersystetu Jagiellońskiego

W jednym z wywiadów Elfriede Jelinek stwierdza: „należy przekonująco udowodnić, że kobieta jako podmiot mówiący nie istnieje i tę sytuację braku zezwolenia
na mówienie stematyzować”1. Zdanie to zestawić można z pojawiającą się niekiedy
w obrębie interpretacji tekstów Austriaczki intuicją, że oto dotykają one granicy rzeczywistości oraz możliwości jej wyrazu2. Sądzę, że kwestie te są ściśle powiązane, a Jelinek w niektórych tekstach nie tyle zbliża się do granic wyrażalności, ile je po prostu
przekracza. Owo przekroczenie nie jest przy tym awangardowym gestem czy zwykłą
ekstrawagancją, lecz koniecznością wynikającą z natury języka. Nie da się bowiem
(w sposób sensowny) zakomunikować, że jest się podmiotem skazanym na niemożliwość komunikowania – zdanie wyrażające taki stan rzeczy może być albo sprzeczne,
gdy odniesiemy je do świata, albo bezsensowne, jeśli uznamy, że jego denotacja znajduje się poza owym światem, to znaczy w obrębie tego, co Ludwig Wittgenstein nazywał „formą logiczną”. Słuszna jest – jak sądzę – druga interpretacja, w obrębie której „bezsensowność” jest całkowicie pozbawiona wydźwięku pejoratywnego. Artykuł
ten pomyślany jest jako próba udowodnienia i pogłębienia powyższego założenia na
gruncie wczesnej filozofii Ludwiga Wittgensteina. Odwołując się do tez autora Traktatu logiczno-filozoficznego, można wprowadzić pewien ład terminologiczny w obrębie
badań nad twórczością Jelinek, a także, poprzez wskazanie granic przedstawialności,
1

2

E. Jelinek, Ich will keine Theater. Ich will ein anderes Theater. Gespracht mit Elfriede Jelinek [w:] Autorinnen. Herausforderungen an das Theater, Hrsg. A. Roeder, Frankfurt am Main 1989, s. 154; tłumaczenie
podaję za: M. Sugiera, Kobieta w męskim świecie [w:] E. Jelinek, Nora, Clara S., Zajazd, tłum. D. Sajewska, K. Sajewski, Kraków 2004, s. 11.
Por. np. M. Sugiera, Niewypowiedziane i niewypowiadalne we współczesnym dramacie, „Teksty Drugie”
1997, nr 6: Granice interpretacji, ss. 137‒149.
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uzyskać ogólniejsze wnioski dotyczące relacji literackiego realizmu z mechanizmami
władzy. Szkic podzielony jest na trzy części: w pierwszej dokonana zostanie rekonstrukcja interesujących z uwagi na zadania pracy elementów filozofii Wittgensteina;
druga polegała będzie na przystosowaniu owych narzędzi do użytku na specyficznym
gruncie tekstów autorki Pianistki; w trzeciej natomiast wypracowana metoda zostanie skonfrontowana z tekstem Nory – jednego z dramatów Jelinek. Nie będzie to jednak całościowa interpretacja, lecz próba ilustracji strategii Austriaczki na przykładzie
konkretnych fragmentów jej dzieła.
W Traktacie… Wittgenstein stawia sobie dwa główne cele: opis relacji języka do
świata oraz zakreślenie granic tego, co można sensownie powiedzieć3. Dla rekonstrukcji tego pierwszego konieczne jest zdefiniowanie pojęcia „świat”. Filozof poświęcił
temu zagadnieniu pierwsze trzy zdania swego dzieła. Po pierwsze więc: „Świat jest
wszystkim, co jest faktem” [1]4; po drugie: „świat jest ogółem faktów, nie rzeczy” [1.1];
po trzecie: „świat jest wyznaczony przez fakty oraz przez to, że są to wszystkie rzeczy”
[1.11]. Świat jest więc zbiorem kolektywnym5, obejmującym wszystkie fakty. Czym
są natomiast owe fakty? Wittgenstein odpowiada: „To, co jest faktem – fakt – jest
istnieniem stanów rzeczy” [2]. Światem nie są więc same rzeczy, lecz ich połączenia,
czyli fakty. W związku z tym wymienienie wszystkich rzeczy nie oznaczałoby całkowitego opisu świata – a nawet niewiele by znaczyło, ponieważ „dla rzeczy istotne jest
to, że mogą być składnikami stanów rzeczy” [2.011]. Rzeczy nie istnieją w izolacji, ale
wyłącznie jako elementy pewnych konfiguracji. Każdemu faktowi na gruncie języka
odpowiada zdanie. Pomiędzy strukturą świata, a strukturą języka (myśli) zachodzi
relacja identyczności – język obrazuje świat faktów6, a logika zdań jest jednocześnie
logiką stanów rzeczy. Zasadą weryfikacji zdań jest ich stosunek do stanów rzeczy.
Zdanie „x jest większe od y” jest prawdziwe, jeśli zachodzi taki stan rzeczy, że x jest
większe od y – a stwierdzenie to jest oczywistym ukłonem w stronę klasycznej teorii
prawdy. Jak to się jednak dzieje, że zdania mogą reprezentować fakty? Wittgenstein
wprowadza tu pojęcie formy logicznej [2.0233] – jest ona wspólna światom faktów
i zdań, stanowiąc zarazem zasadę obrazowania stanów rzeczy przez zdania. Owa zasada nie może być zobrazowana sensownym znakiem, ponieważ – jako transświatowa – nie jest faktem, nie wyraża więc żadnego stosunku rzeczy. Granice języka
3
4
5
6

Wojciech Sady stwierdza natomiast, że poza wspomnianymi tematami Traktat jest przede wszystkim
książką o sensie życia i niewysławialności owego sensu. Interpretacja ta jest, jak sądzę, bliska proponowanej przeze mnie w niniejszych rozważaniach. Por. W. Sady, Wittgenstein. Życie i dzieło, Lublin 1993, s. 38.
Odniesienia do Traktatu logiczno-filozoficznego podaję, zgodnie z przyjętą konwencją, lokalizując je bezpośrednio w tekście głównym – poprzez podanie numeru tezy w nawiasie kwadratowym. Wszystkie
cytaty pochodzą z: L. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, tłum. B. Wolniewicz, Warszawa 1997.
Por. B. Wolniewicz, Fakty i rzeczy. Wstęp do pierwszej filozofii Wittgensteina, Warszawa 1968, s. 68.
Por. ibidem, s. 91.
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wyznaczają granice świata – w języku da się wypowiedzieć tylko fakty, a nie zasadę
organizacji przekładu faktów na zdania. Wittgenstein podaje przykład partytury i realizacji utworu muzycznego, który można nieco uwspółcześnić: istnieje pewna metoda, pozwalająca muzykowi dokonać przekładu zapisu nutowego na dźwięki, nie da się
jej jednak wypowiedzieć ani zapisem nutowym, ani dźwiękami – trzeba ją pokazać,
ponieważ przekracza granice świata w rozumieniu Wittgensteina. Bogusław Wolniewicz podaje bardziej sugestywny przykład, za punkt wyjścia biorąc dwa zdania: „Jaś
lubi Małgosię” i „Jaś lubi lody”. Zdanie pierwsze można odwrócić i dalej otrzymać
zdanie sensowne: „Małgosia lubi Jasia”, natomiast w przypadku zdania drugiego jest
to niemożliwe – zdanie „Lody lubią Jasia” według Wolniewicza jest „albo bezsensowne, albo zmienia sens funktora »lubić«, a więc nie jest już podstawieniem tej samej
funkcji logicznej, co zdanie wyjściowe”7. To właśnie forma logiczna decyduje o tym,
że Jaś i Małgosia mogą być podmiotami w powyższym zdaniu, a lody – nie. Zasada
ta ma przełożenie na fakty: Jaś i Małgosia lubić mogą, a lody – nie. W tym sensie
pojęcie to zbliżone jest do „typów logicznych” Bertranda Russella, choć bywa też zestawiane z Kantowskimi antynomiami czystego rozumu8. Dla przeprowadzanych tu
dociekań związki te mają mniejsze znaczenie – istotne są trzy sprawy: po pierwsze,
forma logiczna wyznacza sposoby, na jakie rzeczy mogą być w świecie – reguluje więc
zakres sprawczości; po drugie, zasady logiki zdań obowiązują w świecie faktów – jeśli
zdanie opisujące stan rzeczy jest sprzeczne, to znaczy, że rzeczony stan rzeczy nie
może istnieć; po trzecie zaś, forma logiczna transcenduje język – sytuuje się poza
światem faktów i, by ją sensownie wypowiedzieć, należałoby stanąć poza językiem.
Zasady regulujące to, że Jaś i Małgosia mogą lubić lody, a lody nie mogą tego uczucia
odwzajemnić, zgodnie z pierwszą filozofią Wittgensteina są niemożliwe do sensownego wypowiedzenia – „solidny sens jest właściwością tylko zdań języka przedmiotowego9, forma logiczna zaś może być badana tylko intuicyjnie oraz – co okaże się
potem istotne – wyłącznie wraz z faktem”10.
Sądzę, że zadanie tematyzacji braku zezwolenia na mówienie, które stawia przed
sobą Jelinek, niesie za sobą konieczność przekroczenia języka właśnie dlatego, że jego
realizacja musi się wiązać z wysłowieniem formy logicznej – to znaczy z pokazaniem
„jak” świata, a nie jego „co”; nie z faktami, lecz z zasadami regulującymi logikę faktów.
Logika faktów określa natomiast jednocześnie zakres sprawczości podmiotów. Działania zmierzające do pokazania szwów systemu bywają nazywane naśladowaniem
7
8
9
10

Ibidem, s. 87.
Por. L. Sosnowski, Uwagi o „mierze” sztuki. Ludwig Wittgenstein wobec wartości, Kraków 2008, ss. 61‒89.
Por. J. Woleński, Metafilozoficzne dylematy analityków, „Humanitas” 1981, nr 6, s. 198.
A. Kowal, Koncepcja formy według Wittgensteina na podstawie Traktatu logiczno-filozoficznego [w:] Studia z teorii poznania i filozofii wartości, red. W. Stróżewski, Wrocław 1978, s. 134.
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dyskursu11, usamodzielnieniem się języka12 czy czynieniem z niego bohatera. Myślę,
że zaletą proponowanego przeze mnie określenia „naśladowanie formy logicznej”
jest jego uchwytność na gruncie systemu Wittgensteina. Na rzecz takiej interpretacji
przemawiają zaskakująco zgodne z myślą filozofa – a nawet wprost do niej nawiązujące – wypowiedzi austriackiej noblistki: „Zdecydowanie odrzucam wizję przedstawienia życia w teatrze, która inspirowała niemal wszystkich pisarzy. Chcę czegoś
odwrotnego: tworzyć postaci nieożywione. Chcę wypędzić życie z teatru. Ja nie chcę
teatru”13, „tylko to, co zewnętrzne wobec życia mu służy”14 i wreszcie, cytowane przez
Beatrice Hanssen, „czego nie można powiedzieć, o tym należy pisać”15. Ostatnia teza
traktatu Wittgensteina brzmi oczywiście: „O czym nie można mówić, o tym trzeba
milczeć” [7] – i tylko w interpretacji Koła Wiedeńskiego, kwestionowanej nie tylko
przez innych badaczy16, ale także przez samego Wittgensteina17, jest ona nakazem
niezajmowania się sprawami, których nie można wyrazić. W proponowanym przeze
mnie rozumieniu – umocowanym na splocie wypowiedzi Jelinek oraz filozofii Wittgensteina – jest ono tylko wskazówką, w jaki sposób nie należy wypowiadać się na
tematy metasystemowe. Otóż nie powinno się mówić tak, jakby kwestie tego typu
były elementami świata, próba takiego wypowiedzenia skazuje bowiem na formę logiczną oferowaną przez świat – zakres ludzkich możliwości jest określany na przykład
przez krytykowany system społeczny. Dlatego właśnie Jelinek „nie chce przedstawienia życia w teatrze” – życie w teatrze to przedstawianie faktów. Nawet jeśli autorka
postulowałaby silne, kobiece „podmioty mówiące”, wciąż poruszałaby się w obrębie
formy logicznej wytworzonej przez patriarchat – to znaczy w obrębie binarnych opozycji przezeń ustanowionych. Działanie takie miałoby potencjał karnawalizacyjny
w ujęciu Milli Cozart Riggio, w obrębie którego odwrócenie porządku jest wentylem
bezpieczeństwa dla systemu, pozwalającym jednocześnie na zachowanie status quo18.
W tym wszystkim można by się doszukiwać źródeł niechęci Jelinek do klasycznego
realizmu, który doskonale realizuje schemat Wittgensteinowskiej teorii znaczenia –
zdania są w jego obrębie lustrzanym odbiciem faktów zachodzących w świecie. Taka
11
12
13
14
15
16
17
18

Por. M. Szczepaniak, „Mówię i mówię”. Elfriede Jelinek teatr artykulacji [w:] Mówię i mówię. Teatralne
maski Elfriede Jelinek, red. M. Szczepaniak, Bydgoszcz 2008. s. 14.
Por. ibidem. s. 12.
E. Jelinek, Ich will keine…, s. 153; tłum. za: M. Szczepaniak, op. cit., s. 10.
Cyt. za: B. Chołuj, Ciało w dramatach Elfriede Jelinek (Co się zdarzyło…, Clara S., Zajazd albo tak
czynią wszyscy) [w:] Mówię i mówię…, s. 26.
„Whereof one cannot speak,, thereof one must be write” (B. Hanssen, Critique of Violence. Between
Poststructuralism and Critical Theory, New York 2005, s. 230; tłum. filolog. moje – A. W.).
Por. B. Wolniewicz, op. cit., ss. 17‒22.
Por. W. Sady, op. cit., s. 65.
Por. M. Cozart Riggio, Czas poza czasem? Miejska dialektyka karnawału [w:] Karnawał. Studia historyczno-antropologiczne, red. W. Dudzik, Warszawa 2011, ss. 375–405.
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strategia pisarska, przy akceptacji przyjętych założeń, nie pozwoliłaby na pokazanie
„jak” świata, odsłaniając jedynie jego „co”. Nawet jeśli owo „co” byłoby, jak na przykład
w powieściach Elizy Orzeszkowej, postulatem zmiany, to dalej nie potrafiłoby dokonać krytycznego przekroczenia świata, nie mogłoby być „zewnętrzne wobec życia”.
Należy więc, idąc dalej tropem Jelinek, nie tyle mówić o treści świata, ile pokazywać
jego formę. Owa forma nie występuje jednak jako „czysta” – przypomnijmy słowa
Andrzeja Kowala: „forma może być badana tylko wraz z faktem”. Zadaniem pisarki
jest więc takie przedstawianie faktów, aby odsłaniały one stojącą za nimi formę logiczną – nie może więc dziwić, że owe fakty są sztuczne, płytkie i rażą antypsychologizmem. Autorka zabiega bowiem o głębię form, a nie przedstawionego świata,
zaś tę pierwszą ujawnia być może najlepiej właśnie powierzchowność treści. W tym
znaczeniu oczywiste staje się, że sens faktów jest obojętny, a Jelinek raczej zmuszona
jest – przywołując trafne uwagi Christopha Schlingensiefa19 – do rozbrajania już podłożonych bomb, nie zaś podkładania własnych – co wiązałoby się z kreowaniem nowych odwzorowań świata.
Co się zdarzyło, kiedy Nora opuściła męża albo Podpory społeczeństw to jeden z pierwszych dramatów Jelinek, napisany jeszcze w latach siedemdziesiątych dwudziestego
wieku. Postaci, oś fabuły i świat utworu zaczerpnięte są z Domu Lalki Henryka Ibsena,
którego utwór ten jest kontynuacją Zaraz po trzaśnięciu drzwiami i opuszczeniu domu
swego męża, Nora Helmer wpada w patriarchalno-kapitalistyczną sieć – najpierw pracuje w fabryce, potem zaś zostaje utrzymanką bogatego przedsiębiorcy i konsula Weyanga. Okazuje się, że długo oczekiwana wolność nie nadchodzi, a bohaterka najpierw
trafia do niewolniczej pracy, potem staje się przerzucanym przez kapitalistów towarem, by w końcu potulnie wrócić do męża bankruta – status quo zostaje przywrócony.
Świat faktów jest więc zaczerpnięty z konkretnego dzieła: Jelinek rozbraja –
pozostając przy metaforze Schlingensiefa – bombę, a nie podkłada nowej. Autorka odbiera sobie status romantycznej artystki-demiurga, a tym samym otwiera nowe możliwości literackiego wyrazu. Forma musi zostać pokazana na gruncie faktów – jakieś
więc są konieczne – autorka Pianistki pisze jednak tak, by nie zakłamać swojej kondycji, to znaczy nie wystąpić jako podmiot mówiący. Dlatego właśnie nie tylko wypowiedzi, ale także postaci i konstelacje, w których występują, są cytatami20. Dobrze
pokazują to pierwsze sceny dramatu, które, jak zauważa Bożena Chołuj, przesycone
są parodią frazeologii wywodzącej się z czasów drugiej fali feminizmu21. Nora mówi

19 Por. Ch. Schlingensief, Unnobles Dynamit. Elfriede Jelinek [w:] E. Jelinek, Bambliland. Babel. Zwei
Theatertexte, Reinbek bei Hamburg 2004, s. 7.
20 Por. B. Chołuj, op. cit., s. 29.
21 Por. ibidem, s. 28.
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więc: „jestem kobietą, w której zachodzą skomplikowane procesy biologiczne”22, zaś
Ewa dopowiada: „Kobieta jest całkowitym przeciwieństwem maszyny, bo działa pod
wpływem emocji”23, ponadto „zauważa rzucający się w oczy, wyraźny, duży penis brata
albo towarzysza zabaw, rozpoznaje w nim przewyższający wszystko odpowiednik jej
własnego, małego ukrytego organu i od tej chwili popada w kompleks penisa i nie jest
już w stanie niczego stworzyć”24. Wypowiedzi tego typu wskazują na fakty („działam
pod wpływem emocji”, „mam kompleks penisa”), a nie system organizacji tych faktów: opozycję męski rozum – kobiece emocje czy połączenie penisa z potencjałem
kreacyjnym. Pojawiające się w tekście zdania są próbą wypowiedzenia krytyki systemu z jego wnętrza. Budowanie potencjalnie upodmiotawiającej różnicy musi się więc
odbywać na schemacie narzuconym przez formę logiczną świata, która determinuje
sposoby, na jakie może zaistnieć Nora, i – co może najistotniejsze – ogarnia także
przestrzeń subwersji. Patriarchatu nie można, zdaje się pokazywać Jelinek, krytykować od wewnątrz, bo w najlepszym przypadku kończy się to groteskowo, a w najgorszym – przyczynia się do jego umocnienia. Dalej pojawiają się też wypowiedzi
dotyczące feminizacji – jakby żywcem zaczerpnięte z Mein Kampf, którego autor zostaje zresztą przywołany – oraz fragmenty ukazujące przejaskrawioną wizję kapitalistycznych stosunków społecznych. We wszystkich tych przypadkach strategia Jelinek
jest podobna – poprzez sztuczność i natarczywą kiczowatość konstrukcji faktów ma
ukazywać ich szwy, zasady organizacji czy – pozostając przy języku Wittgensteina –
formę logiczną.
Autorka jest gdzieś poza tekstem, transcenduje go w sposób bliski samemu Wittgensteinowi. Wymaga to pewnego uzupełnienia. Słynne zdanie z listu Wittgensteina
do wydawcy brzmi: „otóż chciałem napisać, że moja praca składa się z dwu części:
z tego, co w niej napisałem, oraz z wszystkiego, czego nie napisałem”25. Podobnie
jest w przypadku Jelinek, dla której pisanie „tak jakbym była podmiotem mówiącym”
byłoby zwyczajnym odwróceniem światowych ról – karnawalizacją. Krytyka wymaga
zaś przekraczania świata, a więc milczenia. „Gdy chce zniknąć, musi zostać, a gdy
znika, obwieszcza chęć pozostania”26 – powiada o autorce Nory Peter Clar. Jelinek
znika jako podmiot twórczy, ale pojawia się niejako – zmieniając na chwilę język filo22 E. Jelinek, Nora. Co się zdarzyło, kiedy Nora opuściła męża albo Podpory społeczeństw [w:] eadem, Nora,
Clara S., Zajazd, tłum. S. Lisiecka, D. Sajewska, K. Sajewski, Kraków 2004, s. 27.
23 Ibidem, s. 31.
24 Ibidem, s. 28.
25 G. H. von Wright, Historical introduction [w:] L. Wittgenstein, Prototractatus. On Early Version of
Tractatus Logico-Philosophicus, London 1971, s. 15; cyt. za: B. Wolniewicz, Wstęp [w:] L. Wittgenstein,
Tractatus…, s. VII.
26 P. Clar, Co zostaje, to znika. Postać autorki w dramatach Elfriede Jelinek, tłum. J. Pociask [w:] Mówię
i mówię…, s. 71.
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zoficzny – w modi milczenia. Skojarzenia z filozofią Martina Heideggera są tu zresztą
całkowicie uprawnione. Jeden z badaczy filozofii autora Bycia i czasu pisze:
Nie możemy nazwać i wypowiedzieć samego spotykania-sytuacji ludzkiej takiej, jaką jest w istocie. W jej obliczu ulegamy trwodze. Artykulacja naszego świata doznaje pewnej modyfikacji –
świat jawi się w perspektywie trwogi – i to już nie da się ani nazwać, ani wypowiedzieć. Ta
właśnie modyfikacja języka – milczenie – to głos sumienia27.

Intuicja jest podobna: tego, co przekracza świat – a trwoga jest osuwaniem bytu wewnątrzświatowego28 – nie da się wypowiedzieć, pozostając wewnątrz owego świata29.
Posługując się materiałem, którym dysponuje, i na który jest niejako skazana, austriacka noblistka pokazuje jednocześnie to, czego nie da się powiedzieć, a do czego
drabiną jest jej twórczość. Drabiną, którą należy – zgodnie ze wskazówkami Wittgensteina – odrzucić.
Myśl Wittgensteina okazuje się, jak sądzę, wyjątkowo poręcznym narzędziem do
interpretacji tekstów Jelinek. Wypowiedzi austriackiej pisarki, a także – co może istotniejsze – sama jej twórczość, są wyrazem świadomości, że „o czym nie można mówić,
o tym należy milczeć”. Świadomość ta staje się jednak początkiem działania, a nie wezwaniem do zaniechania starań. W jednym z listów Wittgenstein pisze: „Gdy nie silimy się, aby wyrazić to, co niewyrażalne, nic się nie zatraca”30. Podobnie Jelinek, odbierając sobie prawo głosu, nie zatraca się, lecz pozwala na ujawnienie sensu tego, co skrycie
umożliwia funkcjonowanie systemów. Działanie takie jest krytyką w sensie określania
warunków możliwości wykroczenia poza system – sądzę, że właśnie na tym, metakrytycznym poziomie spotykają się dzieła Jelinek i wczesna filozofia Wittgensteina.

27 K. Michalski, Heidegger i filozofia współczesna, Warszawa 1978, s. 133.
28 „Przed czym trwogi jest zupełnie nieokreślone. Ta nieokreśloność nie tylko pozostawia bez rozstrzygnięcia, który wewnątrzświatowy byt zagraża, ale i oznacza, że byt wewnątrzświatowy w ogóle nie jest
tu ważny [relevant]. Nic spośród tego, co w obrębie świata poręczne i obecne, nie funkcjonuje jako
coś, czego trwoga by się trwożyła. Odkryty wewnątrz świata całokształt powiązania tego, co poręczne
i obecne, jest jako taki w ogóle bez znaczenia. Zapada się on w sobie. Świat ma charakter czegoś
zupełnie nieoznaczonego” (M. Heidegger, Bycie i czas, tłum. B. Baran, Warszawa 1994, s. 264).
29 Na temat podobieństwa ujęć milczenia w filozofiach Heideggera i Wittgensteina – por. J. Bremer,
Martin Heidegger i Ludwig Wittgenstein o milczeniu, „Forum Philosophicum” 2002, t. 7, s. 133.
30 Cyt. za: W. Sady, op. cit., s. 70.
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Streszczenie
Artykuł jest próbą zestawienia strategii literackiej Elfriede Jelinek z filozofią zawartą w Traktacie filozoficzno-logicznym Ludwiga Wittgensteina. Autor, wychodząc od
rozróżnienia na to, co można powiedzieć, a co może być tylko pokazane, wskazuje,
że krytyka powinna przyjmować zawsze formę zdań bezsensownych – czyli takich,
które wykraczają poza świat, wskazując na jego „jak”, a nie „co”. Całość prowadzi do
ujawnienia ograniczeń krytycznych literackiego realizmu.

Summary
Nora by Elfriede Jelinek in Context of Early Wittgenstein’s Philosophy
The article is an attempt to juxtapose Elfriede Jelinek’s literary strategy with philosophy of Ludwig Wittgenstein, which is to be found in his Tractatus Logico-Philosophicus. Starting from distinction between what can be said and what can be
only shown, Wittgenstein indicates that criticism should always take the form of
nonsensical sentences – i.e. ones that transcend the world by pointing to it’s ‘how’
instead of ‘what’. All this leads us to disclose the limitations of critical potential of
literary realism.s

Paulina Rydz

Rozmowa konieczna i niemożliwa?
Milczenie roślin – monolog poetycki
Wisławy Szymborskiej
Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wiersze Wisławy Szymborskiej, jak twierdziła sama poetka, nierzadko rozwijały się
od korzeni, zgrabnej, często ironicznej puenty, i pięły ku górze jak poszukująca światła
roślina1. Postrzegana jako osoba kwestionująca w swoich utworach antropocentryczny
porządek świata, trwająca w nieustannym zadziwieniu i skłonna do zadawania nieoczywistych pytań, Szymborska, gdy przyjrzeć się bliżej jednemu z jej wierszy, Milczeniu roślin, zaskakuje swym sceptycyzmem w kwestii zdolności komunikacyjnych
roślin. W moim artykule proponuję wsłuchanie się w owo milczenie, ekokrytyczną
analizę uwzględniającą problematykę milczenia w kontekście zarówno ludzkiego języka, jak i nie-ludzkich zdolności komunikacyjnych.
Milczenie roślin pojawia się w tomiku Chwila z 2002 roku, warto jednak zaznaczyć, że utwór ten był dostępny szerszemu gronu czytelników już w roku 1996, został bowiem dołączony do wyboru wierszy zatytułowanego Widok z ziarnkiem piasku,
gdzie wymieniono go wśród „nowych wierszy” poetki. Jednak po raz pierwszy ukazał
się on drukiem jeszcze wcześniej: w 1995 roku, w miesięczniku „Arkusz”2. Ciekawostką może być również fakt, że Milczenie roślin stało się wierszem tytułowym innego
wyboru poezji Szymborskiej, dokonanego przez Joannę Gromek-Illg i ilustrowanego
jej fotografiami3. Taki zabieg mógłby sugerować, że rośliny są dla poetki istotnym
punktem odniesienia, tymczasem okazuje się, że tylko w jednym utworze Szymborska dostrzega ich odrębność oraz milczenie, a o wiele chętniej pisze o zwierzętach,
żywiołach czy materii nieorganicznej. Zdumiewające jest także to, że w odczytaniach
1
2
3

Por. A. Bikont, J. Szczęsna, Pamiątkowe rupiecie. Biografia Wisławy Szymborskiej, Kraków 2012, s. 197.
Por. W. Szymborska, Milczenie roślin, „Arkusz” 1995, nr 5, s. 1.
Por. eadem, Milczenie roślin, oprac. J. Gromek-Illg, Kraków 2011.
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jej poezji z perspektywy posthumanistycznej i innej niż antropocentryczna dotąd nie
uwypuklono tego faktu. Wspomina o tym chyba jedynie Gerhard Bauer, w krótkim
komentarzu do Milczenia roślin stwierdzając, że od czasu napomknięcia o „Mowie
Zwierząt i Roślin” w tomiku Wołanie do Yeti (1957) Szymborska nie interesowała się
już samymi roślinami4.
Dokonawszy tego niespodziewanego zwrotu ku roślinom i uczyniwszy je bohaterami swojego utworu, poetka zwraca się do nich gorzko:
Rozmowa z wami konieczna jest i niemożliwa.
Pilna w życiu pospiesznym
i odłożona na nigdy5.

Brak dialogu z nie-ludzkim Innym prowadzi do wniosku o wzniosłym milczeniu roślin. Adresaci poetyckiej wypowiedzi nie są wszak pozbawieni zdolności komunikacyjnych; ich milczenie nie wynika z ich niemoty, braku języka, lecz – jak interpretuje
to Szymborska – z ich chłodnej obojętności na świat ludzki. „Moja ciekawość jest bez
wzajemności”, zauważa poetka. I ubolewa:
Ale jak odpowiadać na niestawiane pytania,
jeśli w dodatku jest się k i m ś
tak bardzo dla was nikim.
Porośla, zagajniki, łąki i szuwary –
wszystko, co do was mówię, t o m o n o l o g ,
i wy go nie słuchacie.

Rośliny zostają ukazane jako wspólnota istnień (występują jako podmiot zbiorowy;
tworzą enklawy: „porośla, zagajniki, łąki, szuwary”), z której podmiot ludzki czuje się
wykluczony. Barierą, którą ustanawia sam człowiek, staje się jego język. Szymborska
rozpoczyna wiersz słowami:
Jednostronna znajomość między mną a wami
rozwija się nie najgorzej.

Poetka sugeruje przez to, że ludzki język pozwala zrozumieć świat, wytworzyć wiedzę
o nim – nazwać każdą roślinę („macie u mnie imiona:/ klon, łopian, przylaszczka,/
wrzos, janowiec, jemioła, niezapominajka”) oraz każdy jej element („Wiem, co listek,
co płatek, kłos, szyszka, łodyga”), jednak owo zrozumienie nie oznacza porozumienia,
nawiązania kontaktu z pozaludzkimi istnieniami.
4
5

Por. G. Bauer, Radość pytania. Wiersze Wisławy Szymborskiej, tłum. Ł. Musiał, Kraków 2007.
W. Szymborska, Milczenie roślin [w:] eadem, Chwila, Kraków 2002, ss. 15‒16. Jeśli nie zaznaczono
inaczej – wszystkie cytaty pochodzą z tego wydania. Wyróżnienia moje – P. R.
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Konieczność rozmowy, którą uwypukla Szymborska, wiąże się z osamotnieniem
ludzkiego podmiotu (warto tu dodać: osamotnieniem i zamknięciem we własnym
języku) i z potrzebą przynależności do większej całości, ekosystemu, co przekłada się
na twierdzenie, że „podróż nasza jest wspólna” (podkreślenie współistnienia, ale także
przemijalności każdego żywego stworzenia) czy wyliczanie podobieństw – „wspólnych tematów” rozmowy:
Nie brakłoby tematów, bo łączy nas wiele.
Ta sama gwiazda trzyma nas w zasięgu.
Rzucamy cienie na tych samych prawach.
Próbujemy coś wiedzieć, każde na swój sposób,
a to, czego nie wiemy, to też podobieństwo.

Istotne w przypadku tej jednej strofy jest użycie czasowników w pierwszej osobie liczby mnogiej i zaimka „my”, wskazujące na to, iż podmiot poetycki pragnie utożsamiać
się ze zbiorowością, przynależeć do niej. Rozgraniczenie jednak powraca w dalszych
wersach, gdy poetka rozważa możliwość – czy raczej niemożliwość – komunikacji
językowej; dostrzega konieczność przydzielenia partnerom rozmowy poszczególnych
funkcji: nadawcy i odbiorcy. Szymborska podkreśla znaczenie wymienności owych
ról – aby doszło do dialogu, nadawca musi równocześnie być odbiorcą (komunikatów
werbalnych bądź niewerbalnych). Samo wskazanie adresata wypowiedzi poetyckiej –
zaangażowanie go w rozmowę bez jego zgody – zapoczątkowuje jedynie pozbawiony
znaczenia monolog, w wyniku którego zatraca się podmiot. Drugą przyczyną zainicjowania rozmowy okazuje się więc konieczność ocalenia podmiotu i ustanowienia relacji z Innym w języku. Podmiot Szymborskiej chce odpowiedzieć na pytania,
z których najważniejsze dla niego brzmi „kim jestem?”:
Objaśnię, jak potrafię, tylko zapytajcie:
co to takiego oglądać oczami,
po co serce mi bije
i czemu moje ciało nie zakorzenione.

Potrzeba zdefiniowania siebie na nowo wobec Innego wpisuje się w refleksję posthumanistyczną. Sztucznie wytworzony podział na świat ludzki i nie-ludzki czyni to, co
pozaludzkie, niedostępnym dla człowieka. Gdy egzystencja zdaje się nierozłącznie
powiązana z językiem (myśleniem i nazywaniem, lecz również i byciem nazwanym),
istnienie człowieka poza systemem symboli i znaków jawi się jako niemożliwość, jak
gdyby negacja języka oznaczała także negację ludzkiego istnienia. Gdy podmiot wypowiada słowa: „macie u mnie imiona […], a ja u was żadnego”, ujawnia potrzebę
posiadania nadanego imienia – bycia zauważonym przez Innego.
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Posthumanistyczna koncepcja podmiotowości relacyjnej zakłada, że – jak pisze
Justyna Schollenberger, dostrzegając zgodność w tej kwestii badaczy takich jak Bruno
Latour, Donna Haraway i Cary Wolfe – „podmiotowość nie jest nam dana »z góry« –
realizuje się wyłącznie w relacji z innymi, także z istotami nie-ludzkimi”6. Oznacza to,
że podmiot może dokonać samookreślenia jedynie w konfrontacji z innym podmiotem. Wiersz Szymborskiej pokazuje jednak, że gotowość podmiotu do nawiązania
relacji z nie-ludzkim Innym sama w sobie jest niewystarczająca, kiedy natrafia na
opór drugiej strony. Chęć rozmowy musi bowiem być obustronna. Aby móc wypowiedzieć siebie, podmiot ludzki czeka na pytanie – pragnie odpowiedzieć Innemu.
Jacques Derrida w L’Animal que donc je suis rozważał różnicę między reakcją a odpowiedzią7. Francuski myśliciel polemizował z tradycją filozoficzną (do przedstawicieli której zaliczył Arystotelesa, Kartezjusza, Immanuela Kanta, Martina Heideggera, Jacques’a Lacana i Emmanuela Levinasa) przyznającą jedynie człowiekowi prawo
do odpowiedzi, interpretowanej jako przejaw zdolności językowej, a więc domenę
„wyłącznie ludzką”. Problem, który zajmował Derridę, dotyczył możliwości udzielenia odpowiedzi przez zwierzę nie-ludzkie, a zatem sformułowania jej poza językiem.
Jeżeli jednak ograniczyć odpowiedź wyłącznie do działania językowego, to czy i pytanie nie powinno wówczas należeć do tej samej sfery? Czy można byłoby wtenczas
odpowiedzieć zwierzęciu (jak czyni to Derrida w swoim eseju) albo roślinie? „Jak
odpowiadać na niestawiane pytania”, zastanawia się Szymborska. Czy można przedstawić nie-ludzkiemu Innemu ludzką perspektywę? Czy człowiek może zaistnieć
w nie-ludzkim, niejęzykowym świecie?
Teza Heideggera, że jedynie człowiek posiada świat, zaś inne byty mogą być
w świat „ubogie” bądź też całkowicie go pozbawione, nawiązuje do teorii Umweltu Jakoba von Uexkülla8. Spostrzeżenia niemieckiego biologa dotyczą unikalnej dla
każdego gatunku zwierząt percepcji „wokółświata”, czyli właśnie Umweltu9. Uexküll
zauważa, że niektóre elementy rzeczywistego świata mogą być dla danego gatunku
nieistotne – nie przynależą wówczas do jego zmysłowego „wokółświata”. Choć biolog
6

7
8
9

J. Schollenberger, Przestrzenie ko-egzystencji – dyskurs posthumanizmu wobec tezy o relacyjnym sposobie
istnienia [w:] Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. Aspekt posthumanistyczny
i transhumanistyczny, t. 2, red. J. Tymieniecka-Suchanek, Katowice 2014, s. 313. O podmiotowości relacyjnej pisze również Rosi Braidotti – por. R. Braidotti, Po człowieku, tłum. J. Bednarek, Warszawa
2014, ss. 121, 124, 139, 346.
Por. J. Derrida, The Animal That Therefore I Am (More to Follow), ed. M.-L. Mallet, transl. D. Wills,
New York 2008, s. 32.
Por. M. Heidegger, The Fundamental Concepts of Metaphysics. World, Finitude, Solitude, transl. W. McNeill, N. Walker, Bloomington–Indianapolis 1995, ss. 261‒264.
Por. J. von Uexküll, Biologia lub fizjologia, tłum. A. Pobojewska, M. Półrola, „Przegląd Filozoficzno-Literacki” 2011, nr 2‒3, ss. 19‒26; idem, A Stroll Through the Worlds of Animals and Men. A Picture Book
of Invisible Worlds, ed. C. Schiller, New York 1957.
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konstruuje tę teorię w oparciu o swoją wiedzę na temat ludzkich i nie-ludzkich zwierząt, oś jego myśli okazuje się istotna również w rozważaniach dotyczących świata
roślin. Te wszak także mogą oddziaływać na swoje otoczenie i w pewnym stopniu
przekształcać je wedle własnych potrzeb.
Szymborska zastanawia się, czy człowiek dla rośliny mógłby być znaczącym Innym,
czy jego istnienie mogłoby być przez inne gatunki w ogóle dostrzeżone. Wykraczając
poza perspektywę antropocentryczną, poetka pragnie się dowiedzieć, w jaki sposób
człowiek mógłby być postrzegany przez nie-ludzki podmiot i czy ów obraz, jeśli taki
istnieje, mógłby być zmieniony, ukształtowany na nowo w podmiototwórczej relacji.
W literaturze nierzadko przyroda ukazywana była jako empatyczna, współodczuwająca, a przez to – współczująca ludzkiemu cierpieniu. Drzewom przypisywano
zdolność obserwacji, pamięć tragicznych wydarzeń oraz rolę nie-ludzkiego świadka.
Po ten literacki motyw sięgnęli między innymi Eliza Orzeszkowa w Gloria victis czy
Jarosław Iwaszkiewicz w Brzezinie10. Warto tu jednak zaznaczyć, że tradycja literacka sprzyja antropomorfizowaniu nie-ludzkich bytów: zwierząt, roślin, materii nieożywionej. Ponadto przypisywane nie-ludzkiemu Innemu poglądy często okazują się
odzwierciedleniem ludzkiego narcyzmu: w centrum świata i w każdym pojedynczym
„wokółświecie” musi znajdować się człowiek, bo czyż mogłoby być inaczej?
Autorka Milczenia roślin, wychodząc poza antropocentryzm, dostrzega przerażającą możliwość, że podmiot ludzki, tak dumny ze swych zdolności językowych, może
łatwo zostać zignorowany przez nie-ludzkie istoty. Dopowiedzieć jednak warto, że
poetka nie bierze w ogóle pod uwagę komunikacji niewerbalnej. Podmiot w jej utworze domaga się relacji w języku – rozmowy – i napotyka na bierny opór drugiej strony,
również odczytywany w kategoriach językowych – milczenie.
Ową postawę nie-ludzkiego Innego Szymborska postrzega jako brak zainteresowania człowiekiem – być może ostentacyjny, być może wynikający ze świadomości
niemożliwości porozumienia. Milczenie ujmowane jest więc w kategorii braku wspólnego języka – pozwalającego zadawać pytania i odpowiadać na te stawiane przez rozmówcę, a także podtrzymywać kontakt z drugą osobą – nie zaś jako pusta przestrzeń
przeznaczona na wypowiedź Innego. Autorka wiersza zaznacza, że rośliny nie słuchają
monologu podmiotu i unieważniają przez to znaczenie kierowanych do nich słów.
Milczenie nie-ludzkiego Innego jest wymowne, nie oznacza stanu apatii czy niezdolności udzielenia odpowiedzi, lecz wyraźną niechęć nawiązania relacji z człowiekiem.

10 O świadectwie drzew i roli nie-ludzkiej pamięci w Gloria victis z perspektywy ekokrytycznej piszą
Anna Barcz i Dariusz Piechota – por. A. Barcz, Realizm ekologiczny. Od ekokrytyki do zookrytyki w literaturze polskiej, Katowice 2016, ss. 195‒205; D. Piechota, Pozytywistów spotkania z naturą. Szkice
ekokrytyczne, Gdańsk 2018, ss. 268‒286.
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Zaskakujące jest to, że w sytuacji lirycznej wykreowanej przez poetkę to podmiot
ludzki – wobec upartego milczenia roślin – jawi się jako słaby i bezsilny. W tradycyjnym ujęciu, w relacji wiedzy–władzy to człowiek byłby stroną dominującą: tym, który nazywa inne byty, a zatem symbolicznie podporządkowuje je sobie. Stwierdzenie
„macie u mnie imiona […], a ja u was żadnego” mogłoby sytuować człowieka w pozycji niemal boskiej (tego, którego imię jest tabu) lub też odrębnej od reszty istnień,
a więc uprzywilejowanej (co na przykład starał się zaznaczyć w swojej klasyfikacji
gatunków Karol Linneusz w Systema naturae…11). W sytuacji braku kontrjęzyka, odmiennej nomenklatury, nazewnictwo wprowadzone przez ludzki podmiot należałoby
uznać za jedyne obowiązujące. Władza ustanowiona za pomocą języka – ludzkiego, a zatem niedostępnego dla innych istot – nad tym, co nie-ludzkie byłaby więc
przejawem skrajnego antropocentryzmu. Ponadto język umożliwiający nazywanie,
nadawanie znaczeń, katalogowanie służy ustanowieniu ludzkiego porządku i ukonstytuowaniu ludzkiego obrazu świata12. Szymborska pisze: „wiem, co listek, co płatek,
kłos, szyszka, łodyga,/ i co się z wami dzieje w kwietniu, a co w grudniu”. W dyskursie Foucaultowskim wytwarzanie wiedzy jest mechanizmem dyscyplinującym, normalizacyjnym13. Wiedza na temat budowy i rozwoju danego gatunku roślin pozwala
przewidywać, co się stanie z konkretnym jego przedstawicielem w poszczególnych
miesiącach i na przestrzeni lat. Równocześnie abstrakcyjny model staje się miernikiem wszelkich odchyleń od „normy”. Niedopowiedzianą kwestią pozostaje tu mechanizm karania za owe „odchylenia”, a więc kształtowania nie-ludzkiego krajobrazu
ręką ludzką. Podmiot wiersza Szymborskiej swoje oddziaływanie ogranicza bowiem
do sfery werbalnej, domaga się interakcji w języku. Ów brak zainteresowania, który widzi w zapamiętałym milczeniu roślin, pragnie przezwyciężyć autoprezentacją:
„objaśnię, jak potrafię, tylko zapytajcie”. Wygląda to niemalże na desperacką próbę
zainteresowania Innego sobą.
Sytuacja ta przypomina poniekąd scenę z innego utworu Szymborskiej, Rozmowy
z kamieniem14. W tomiku Sól, starszym o kilka dekad od Chwili, w której pojawia się
11

Por. M. Ortiz-Robles, Report on the State of the Discipline of Comparative Literature [on-line:] https://
stateofthediscipline.acla.org/entry/comparative-literature-and-animal-studies [ 25.01.2019].
12 O zależnościach między systemem językowym a siedemnasto- i osiemnastowiecznym systemem klasyfikacji roślin pisze Michel Foucault w Słowach i rzeczach. Por. M. Foucault, Słowa i rzeczy. Archeologia nauk humanistycznych, tłum. T. Komendant, Gdańsk 2006, ss. 125‒136, 147‒151.
13 Por. M. P. Markowski, Badania kulturowe [w:] A. Burzyńska, M. P. Markowski, Teorie literatury
XX wieku. Podręcznik, Kraków 2009, ss. 535‒538.
14 O tym wierszu pisali wyczerpująco m.in. Stanisław Balbus, Jerzy Kwiatkowski, Wojciech Ligęza
i Marian Stala. Por. S. Balbus, „Jesteś tylko jedną z rzeczy wielu” („Ja” wobec rzeczy w poezji Szymborskiej) [w:] Człowiek i rzecz. O problemach reifikacji w literaturze, filozofii i sztuce, red. S. Wysłouch,
B. Kaniewska, Poznań 1999, ss. 125‒147; J. Kwiatkowski, Wisława Szymborska [w:] idem, Magia poezji.
O poetach polskich XX wieku, wyb. M. Podraza-Kwiatkowska, A. Łebkowska, posł. M. Stala, Kraków
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Milczenie roślin, podmiot „puka do drzwi kamienia”. Literacki dialog z kamieniem,
twardą i trwałą materią, ukazuje sferę niedostępną ludzkiej percepcji bytu. Kamień
mówi: „Możesz mnie poznać, nie zaznasz mnie nigdy. […] Brak ci zmysłu udziału”15. Prośby okazują się nieskuteczne. Podmiot wiersza spotyka się z odmową – także
wyrażoną w ludzkim języku, a zarazem wskazującą na słabość tegoż języka – kategorycznym stwierdzeniem, że kamień drzwi nie posiada. Sytuacja przedstawiona w wierszu jawi się jako nierozstrzygalna: czy kamień mówi prawdę? Czy można zapukać do
jego drzwi, jeśli ten ich nie posiada? Słowa kamienia są definitywne, kończą wszelką
dyskusję, wymuszają zamilknięcie ludzkiego podmiotu. W tym przypadku cisza, jaka
potem nastaje, wiąże się z porażką językowego przedsięwzięcia. A jednak ta poetycka
rozmowa z kamieniem może się odbyć, podczas gdy późniejsza próba zainicjowania
wymiany myśli z roślinami spełznie na niczym. W jednym z wywiadów z lat dziewięćdziesiątych Szymborska podkreśla ową odczuwaną przez siebie niedostępność roślin:
Ja ciągle krążę koło tego świata, który jest nie tylko nasz, ale jeszcze wielu innych form życia,
i próbuję zrozumieć, jak one nas odbierają. A rośliny, no cóż, dla nich nie istniejemy. One istnieją
same dla siebie.16

Rośliny milczą – nie wypowiadają się w ludzkim języku – czy jednak nie reagują
w żaden sposób na monolog poetki, nie stawiają pytań i nie dostarczają odpowiedzi?
Jak zauważają biolodzy, rośliny mogą komunikować się ze sobą, a także z innymi
gatunkami. Wytwarzają substancje chemiczne, dzięki którym wabią bądź odstraszają
insekty i roślinożerców, jak również informują siebie nawzajem o rozmaitych niebezpieczeństwach17. Leśnik Peter Wohlleben opisuje szczegółowo ową nie-ludzką,
1995, ss. 132‒143; W. Ligęza, Sen kamienia, tautologie natury [w:] idem, Bez rutyny. O poezji Wisławy
Szymborskiej i Zbigniewa Herberta, Kraków 2016, ss. 279‒298; M. Stala, Radość czytania Szymborskiej
[w:] idem, Chwile pewności. 20 szkiców o poezji i krytyce, Kraków 1991, ss. 133‒158.
15 W. Szymborska, Rozmowa z kamieniem [w:] eadem, Wiersze wybrane, Kraków 2010, s. 110.
16 Przytaczam za: A. Bikont, J. Szczęsna, op. cit., s. 211.
17 Pierwsza publikacja na temat komunikowania się roślin ukazała się w 1983 r. Badania dotyczącego
sygnałów zapachowych, które wysyłały zaatakowane przez insekty rośliny, dowodziły, iż sąsiednie
zdrowe rośliny, przechwyciwszy wiadomość o zbliżającym się zagrożeniu, przygotowywały się na atak,
wydzielając substancje chemiczne (fenole i taniny) hamujące rozwój gąsienic (por. D. F. Rhoades,
Responses of Alder and Willow to Attack by Tent Caterpillars and Webworms. Evidence for Pheromonal
Sensitivity of Willows [w:] Plant Resistance to Insects, ed. P. A. Hedin, Washington 1983, ss. 55‒66;
I. T. Baldwin, J. C. Schultz, Rapid Changes in Tree Leaf Chemistry Induced by Damage. Evidence for
Communication Between Plants, „Science” 1983, Iss. 4607, ss. 77‒279). Jednakże, jak relacjonuje Daniel
Chamovitz, reakcje na te pionierskie badania były skrajne: z jednej strony opinia publiczna, powołując się na dowody naukowe, zaczęła skłaniać się ku antropomorfizowaniu roślin, z drugiej zaś strony
środowisko naukowe wciąż pozostawało sceptyczne i odrzucając tezę o zdolnościach komunikacyjnych roślin, próbowało udowodnić, że sygnały zapachowe służą raczej autokomunikacji i są wysyłane
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niewerbalną komunikację i, posuwając się nawet do antropomorfizacji, określa ją mianem „języka drzew”18. Należy jednak zaznaczyć, że antropomorfizacja jest tu ujmowana – podobnie jak w pracach współczesnych etologów, między innymi Marca Bekoffa
czy Fransa de Waala19 – jako translacja, a zatem niedoskonały ze swej natury przekład
tego, co nie-ludzkie na język ludzki, umożliwiający nam zrozumienie odmiennej perspektywy w dostępnych człowiekowi kategoriach poznawczych.
Przedmiotem badań są też zdolności bioakustyczne roślin. Monica Gagliano, Stefano Mancuso i Daniel Robert zauważają, że przekazywanie i odbieranie informacji
dźwiękowych – fal, wibracji – nie wymaga posiadania narządów słuchu i mowy20. Niewątpliwie rośliny mogą wyczuwać dźwięki i wibracje, a zatem w sytuacji odmalowanej w wierszu Szymborskiej są one na swój sposób świadome tego, że człowiek mówi.
Czy do nich konkretnie? A do kogo niby miałby się zwracać w roślinocentrycznym
świecie? Problemem podmiotu lirycznego mierzącego się z Milczeniem roślin wciąż
jednak jest to, na co zwrócił uwagę kamień w Rozmowie: „brak zmysłu udziału”, którego zaledwie „zawiązek” stanowi wyobraźnia.
Odkrywając ograniczenia ludzkiego podmiotu, twórczość Szymborskiej wpisuje
się w nurt posthumanizmu. Jej utwory poświęcone zwierzętom: Zwierzęta cyrkowe
z tomu Dlaczego żyjemy (1952), Dwie małpy Bruegla z tomu Wołanie do Yeti (1957),
Małpa i W rzece Heraklita z tomu Sól (1962), Tarsjusz z tomu Sto pociech (1967), Szkielet jaszczura i Zdumienie z tomu Wszelki wypadek (1972), Psalm, Widziane z góry, Sen
starego żółwia i Eksperyment z tomu Wielka liczba (1976), Monolog psa zaplątanego
w dzieje z tomu Dwukropek (2006), Łańcuchy i Przymus z wydanego już po śmierci
poetki tomu Wystarczy (2012) wskazują na przekroczenie antropocentryzmu i świadczą o żywym zainteresowaniu perspektywą nie-ludzką. Ów wątek podejmuje między
innymi Iwona Gralewicz-Wolny w jednym ze swoich szkiców21. Badaczka, analizując

18
19

20
21

niezależnie od tego, czy w sąsiedztwie znajduje się inna roślina (por. D. Chamowitz, Zmysłowe życie
roślin, tłum. D. Wójtowicz, Warszawa 2013, ss. 44‒55).
P. Wohlleben, Sekretne życie drzew, tłum. E. Kochanowska, Kraków 2016, s. 18. Ową myśl rozwija także
w kolejnej książce – por. idem, Nieznane więzi natury, tłum. E. Kochanowska, Kraków 2017, s. 177.
Por. M. Bekoff, O zakochanych psach i zazdrosnych małpach. Emocjonalne życie zwierząt, tłum. M. Stasińska-Buczak, Kraków 2010; M. Bekoff, J. Pierce, Dzika sprawiedliwość. Moralne życie zwierząt, tłum.
S. Szymański, Kraków 2018; F. de Waal, Małpy i filozofowie. Skąd pochodzi moralność?, tłum. B. Brożek,
M. Furman, Kraków 2013; idem, Bonobo i ateista. W poszukiwaniu humanizmu wśród naczelnych, tłum.
K. Kornas, Kraków 2014; idem, Małpa w każdym z nas. Dlaczego seks, przemoc i życzliwość są częścią
natury człowieka?, tłum. K. Kornas, Kraków 2015; idem, Bystre zwierzę. Czy jesteśmy dość mądrzy, aby
zrozumieć mądrość zwierząt?, tłum. Ł. Lamża, Kraków 2017.
Por. M. Gagliano, S. Mancuso, D. Robert, Towards Understanding Plant Bioacustics, „Trends in Plants
Science” 2012, Iss. 6, s. 323.
Por. I. Gralewicz-Wolny, „Ubyliśmy zwierzętom./ Kto ubędzie nam”. Posthumanizm Wisławy Szymborskiej [w:] Po humanizmie. Od technokrytyki do animal studies, red. Z Ładyga, J. Włodarczyk, Gdańsk
2015. O zwierzęcym wątku w poezji Szymborskiej pisze również Krystyna Pietrych – por. K. Pietrych,
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samo Milczenie roślin, nie uwypukla jednak faktu, iż fauna i flora w poezji Szymborskiej nie mają wcale równego statusu22. Tego zaś, że postawa Szymborskiej wobec
„świata natury” nosi raczej znamiona humanizmu poetki niż jej posthumanizmu, dowodzą z kolei Anna Legeżyńska i Joanna Grądziel-Wójcik23.
Jak zauważa Katarzyna Koza, posthumanistyczne interpretacje twórczości noblistki pojawiają się głównie jako tło dla szerszych ekokrytycznych rozważań24. Warto
tu również dodać, że koncentrują się one bardziej na kwestii zwierzęcej niż roślinnej.
Wątek ekofeminizmu w kontekście tejże poezji przybliża natomiast jedynie Justyna Kostkowska25. Tymczasem ekofeministyczne odczytanie Milczenia roślin pozwala
szerzej ujrzeć kreowaną przez Szymborską posthumanistyczną podmiotowość.
W wierszu tym płeć podmiotu nie zostaje bowiem doprecyzowana. Potrzeba „koniecznej i niemożliwej” rozmowy wypływa z ciekawości podmiotu lirycznego, zaś jego/
jej motywacje są niejasne (chęć intelektualnego poznania Innego? jego empatycznego zrozumienia?). Rośliny nie są ukazane jako źródło wiedzy (o świecie, o sobie,
o człowieku jako Innym), lecz jako niechętni słuchacze, którzy odmawiają ludzkiemu
podmiotowi możliwości wypowiedzenia i przedstawienia siebie. Szymborska równocześnie podtrzymuje i podważa utrwaloną w kulturze Zachodu hierarchię: podmiot
ludzki (jedyny faktyczny podmiot w jej wierszu) próbuje ustawić się w pozycji autorytetu, używa zwrotów „wiem”, „objaśnię”. Rośliny zaś winny wykazać zainteresowanie
rozmową i zadawać pytania o specyfikę ludzkiego istnienia („co to takiego oglądać
oczami,/ po co serce […] bije/ i czemu […] ciało nie zakorzenione”). Opór, który wyrażają poprzez swoje milczenie, wywołuje w podmiocie poczucie krzywdy i rozżalenie.
Wszak wyszedł on jako pierwszy z inicjatywą i to jego ludzka ręka została odtrącona.
Gdy przyjrzeć się bliżej argumentacji, która ma stanowić zachętę do ponadgatunkowego dialogu, można dostrzec, że podobieństwa między człowiekiem a roślinami
wymienione w wierszu nie są aż tak liczne. Primo: „ta sama gwiazda trzyma nas w zasięgu”. Punktem odniesienia jest zatem nieboskłon, a na nim Słońce, niewątpliwie

22
23

24
25

O czym mówią zwierzęta (u) Szymborskiej? [w:] „Niepojęty przypadek”. O poezji Wisławy Szymborskiej,
red. J. Grądziel-Wójcik, K. Skibski, Kraków 2015.
Por. I. Gralewicz-Wolny, Fatyga łodygi. Wobec milczenia roślin [w:] eadem, Poetka i świat. Szkice o twórczości Wisławy Szymborskiej, Katowice 2014, ss. 71‒89.
Por. A. Legeżyńska, Milczenie roślin. Człowiek i natura w poezji Wisławy Szymborskiej [w:] Literatura
polska XX wieku, red. B. Kaniewska, A. Legeżyńska, P. Śliwiński, Poznań 2005; J. Grądziel-Wójcik,
Homo sapiens Innocens. Wisława Szymborska’s (Eco)poetic project, „Pannoniana” 2018, No. 1‒2, ss. 163‒175
[on-line:] https://hrcak.srce.hr/file/303966 [31.01.2019].
Por. K. Koza, Homo sapiens Innocent wprost ze świata zwierząt. Człowiek w relacji z fauną w wierszach Wisławy Szymborskiej [w:] Zazwierzęcenie. O zwierzętach w kulturze i literaturze, red. M. Pranke, Toruń 2018
[on-line:] https://issuu.com/prolog_pismo/docs/zazwierzecenie._o_zwierzetach_w_lit [31.01.2019].
Por. J. Kostkowska „The Sense of Taking Part”. Feminist Environmental Ethics in the Poetry of Wisława
Szymborska, „Slavonica” 2006, No. 2, ss. 149–166.
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ważne dla roślin. Secundo: „rzucamy cienie na tych samych prawach”. Cień może
być istotny dla roślin, ale raczej w kontekście ukrywania się w nim niż jego rzucania.
Ponadto w owym wersie pojawia się sugestia istnienia uniwersalnych praw (w domyśle: praw natury?), którym podlegają zarówno ludzie, jak i gatunki nie-ludzkie.
Tertio: „próbujemy coś wiedzieć, każde na swój sposób,/ a to, czego nie wiemy, to
też podobieństwo”. W ostatnim zdaniu podmiot ludzki przyznaje się do swojej niewiedzy – nawiązując do myśli Sokratejskiej (scio me nihil scire) oświadcza, iż wie, że
jego zdolności poznawcze są ograniczone, a ludzka perspektywa może być zaledwie
jednym z wielu możliwych punktów widzenia.
Podmiot w wierszu pragnie jednak dowiedzieć się czegoś nowego nie o roślinach,
lecz o sobie samym – z perspektywy, która dotychczas była dla niego niedostępna.
Zamierza raczej odpowiadać na pytania, niż samemu je stawiać. Zdawać by się więc
mogło, że postulowane tu przekroczenie antropocentryzmu jest jedynie pozorne; poniekąd obalone zostają stare „prawdy” i podtrzymywane przez tradycję filozoficzną
różnice (ludzki język versus brak ludzkiego języka), jednakże maszyna antropologiczna nadal funkcjonuje na dawnych zasadach26 – odróżnienie się od nie-ludzkich istnień jest dla ludzkiego podmiotu wciąż istotne, choć okazuje się, że granic jest wiele
(nie ma jednej linii oddzielającej ludzkie i nie-ludzkie istnienia, jak twierdzi Derrida27), są one płynne i wyłącznie sytuacyjne.
Poetycki monolog jest przeciwstawiony milczeniu roślin. W Rozmowie z kamieniem przedmiotem dociekań staje się to, co znajduje się we wnętrzu kamienia.
Bodźcem do działania w przestrzeni języka okazuje się ciekawość podmiotu: Innego,
nie-ludzkiego, nieprzedstawialnego. W przypadku Milczenia roślin brak odpowiedzi
zostaje zasugerowany już w tytule wiersza. W kolejnych strofach uwypuklono to, że
nie-ludzki, nie-zwierzęcy Inny nie ma właściwie człowiekowi nic ciekawego do powiedzenia. „Jednostronna znajomość […] rozwija się nie najgorzej”, ludzka wiedza na
temat roślin wydaje się nader szeroka. One zaś nie wykazują zainteresowania człowiekiem (a czyż nie powinny?), nie mają nawet dla niego imienia. Ponadto propozycja
rozmowy pojawia się w kontekście wspólnej podróży (istnienia w czasie i przestrzeni,
bycia-ku-śmierci):
W czasie wspólnych podróży rozmawia się przecież,
wymienia się uwagi choćby o pogodzie
albo o stacjach mijanych w rozpędzie.

26 O niemożności zatrzymania maszyny antropologicznej pisze Giorgio Agamben w The Open. Por.
G. Agamben, The Open. Man and Animal, transl. K. Attell, Stanford 2004, ss. 33‒38.
27 Por. J. Derrida, op. cit., s. 31.
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Poetce zatem chodzi nie tyle o filozoficzną dysputę, ile o samo nawiązanie kontaktu
z nie-ludzkim Innym. Zachęta do powierzchownej, jak mogłoby się wydawać, niezobowiązującej rozmowy podczas podróży sugeruje raczej tematy błahe, choć być może
to jedynie pozór – spostrzeżenia roślin dotyczące pogody zapewne obejmowałyby
kwestie, na które człowiek zwykł nie zwracać większej uwagi, mogłyby więc okazać
się dla niego odkrywcze.
Metafora „rozmowy w podróży” zawiera również w sobie dodatkowo element
pewnej nieuchronności. Przypadkowa relacja między dwojgiem nieznajomych
może opierać się na wspólnym milczeniu lub wspólnej rozmowie. Podmiot wiersza
bierze na siebie ciężar zainicjowania tej ostatniej i natrafia na ścianę ciszy. Sytuacja
ta niewątpliwie wzbudza jego niepokój. Czyżby rośliny były zbyt inne, by móc się
z nimi porozumieć?
Stąd też w następnej strofie wyliczenia podobieństw, obiektywnych, jak można
byłoby sądzić. Szymborska nie doszukuje się bowiem pierwiastka roślinnego w sobie
(zoe, duszy wegetatywnej), ani ludzkiego w roślinach28. Nie antropomorfizuje roślin,
nie dehumanizuje człowieka. Nie dostrzega – jak Kate Soper – podobieństw w przedstawianiu kobiety i „natury” (świata pozaludzkiego): utożsamiania kobiet z naturą czy
feminizowania natury w utworach literackich29. Kwestie genderowe zostają w jej wierszu przemilczane. Z tego, o czym Szymborska nie mówi, można byłoby wywnioskować, że sytuacja w polu języka nie jest jednoznaczna: nie tylko rośliny milczą, milczy
również podmiot ludzki – być może w pewnych kwestiach pod wpływem milczenia
roślin. Czy jest to w jakimś stopniu „zarażenie się” milczeniem, czy też niedomówienia
wynikają ze specyficznej autokreacji podmiotu: marginalizowane i wyciszane są wątki,
które mogłyby zagrozić wytworzonemu obrazowi „idealnego ja”? W wierszu Szymborskiej milczy to, co Inne, roślinne – także w samym podmiocie lirycznym.
Rozmowa, jak się okazuje, jest konieczna, a zarazem niemożliwa także z winy
podmiotu. Choć jest ona „pilna w życiu pospiesznym”, zostaje „odłożona na nigdy”.
Zakończenie wiersza można odczytywać jako sygnał niemożności porozumienia się
z roślinami w ludzkiej mowie. Świat pozaludzki stawia bowiem opór logosowi, nie
odpowiada na apele w ludzkim języku, uderzając tym samym jego podstawę – w jego
funkcję performatywną. Język okazuje się niezdolny do wywołania zmian w świecie, przekształcenia nie-ludzkiego w zrozumiałe, a zatem w jakimś stopniu „ludzkie”.

28 Szerzej o kwestii poszukiwania podobieństw między człowiekiem a roślinami pisze Monika Bakke –
por. M. Bakke, Bio-transfiguracje. Sztuka i estetyka posthumanizmu, Poznań 2010, ss. 132‒145.
29 Por. K. Soper, Naturalized Woman and Feminized Nature [w:] The Green Studies Reader. From Romanticism to Ecocriticism, ed. L. Couple, London–New York 2000, s. 139; eadem, The Idea of Nature [w:]
The Green Studies Reader..., ss. 123‒126.
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Dwa ostatnie wersy otwierają się jednak także na możliwość interpretacji posthumanistycznej. W ludzkim „życiu pospiesznym” nie ma miejsca na rozmowę z roślinami,
„nigdy” może zaś odnosić się do poza-czasu, końca l u d z k i e j egzystencji.
Pisząc o nekrosie, materialnym istnieniu człowieka już po jego śmierci, Ewa
Domańska przedstawia cmentarze jako miejsca, w których przenika się ludzkie
z nie-ludzkim30. Rośliny wyrastają na zwłokach – celowo są nawet wprowadzane
w przestrzeń cmentarza. Badaczka zauważa też, że posadzone drzewa nierzadko
miały maskować miejsca zbrodni31. Wyrosłe na mogiłach, mogą również upamiętniać
zmarłych. Domańska przybliża perspektywę ekologiczno-nekrologiczną, posługując
się przykładem ekopochówków. Samo to zjawisko miałoby wynikać z troski o środowisko naturalne (poczucia „odpowiedzialności za dekompozycję własnego ciała”32),
a także z potrzeby sprawowania przez jednostkę kontroli nad tym, co dzieje się z jej
ciałem po jej śmierci. Symboliczne pojednanie z naturą, powrót do ziemi, może też
przybrać formę projektu postczłowieka. Domańska pisze o trzech wariantach takiego
przeistoczenia: humifikacji (stawaniu-się-ziemią/humusem), dendryfikacji (stawaniu-się-drzewem) i krystalizacji (stawaniu-się-kamieniem/kryształem pamięci)33.
W kontekście poezji Wisławy Szymborskiej można zastanowić się nad figurą
homo dendron, czyli drzewa wyrosłego na prochach istoty ludzkiej34. Przybliżając
projekt biourny (biodegradowalnej urny, w której umieszczono nasiono drzewa),
Domańska zwraca uwagę na to, że topos przemiany w drzewo ma również podłoże kulturowe (opisywana przez Owidiusza metamorfoza nimfy Dafne; drzewo jako
przodek/totem)35. Akt finalnej transgresji człowieka może stwarzać szansę „rozmowy”
z roślinami, już poza ludzkim językiem. Pozytywny aspekt pośmiertnego stawania-się-rośliną należałoby tu skonfrontować z przykładem przytoczonym przez Monikę
Bakke w Bio-transfiguracjach: strachem przed przemianą w „roślinę” (na skutek udaru, choroby, uszkodzenia ciała), który „jest w istocie strachem przed niemożnością
kontrolowania własnego życia, przed staniem się tylko przedłużeniem materii nieożywionej, czyli zredukowaniem do miejsca swego zakorzenienia”36. Ambiwalentne
postrzeganie roślin znajduje swój wyraz w wierszu Szymborskiej – konieczna wszak
rozmowa świadomie będzie odkładana na nigdy. Podmiot ludzki nie jest jeszcze
30 Por. E. Domańska, Nekros. Wprowadzenie do ontologii martwego ciała, Warszawa 2017.
31 Por. ibidem, s. 187. Więcej o krajobrazach śmierci, deathscapes i „skażonych krajobrazach” (termin Martina Pollacka) można przeczytać w: Deathscapes. Spaces for Death, Dying, Mourning and Remembrance,
eds. A. Maddrell, J. D. Sidaway, Surray 2010; M. Pollack, Skażone krajobrazy, tłum. K. Niedenthal,
Wołowiec 2014; T. Cole, Holocaust Landscapes, London–New York 2016.
32 Ibidem, s. 236.
33 Por. ibidem, s. 47.
34 Por. ibidem, s. 75.
35 Por. ibidem, s. 249.
36 M. Bakke, op. cit., s. 135.
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gotów na to, by wysłuchać Innego, by przyjąć jego perspektywę, by utożsamić się
z nim. I o tym milczy poetka – wbrew zamierzeniu zbliżając się jednak do roślin.
Przedstawione w tym artykule rozważania uzupełniają monografię Doroty Wojdy poświęconą zagadnieniu milczenia w poezji Wisławy Szymborskiej, ale z racji
daty wydania (1996) nieuwzględniającą opublikowanego później wiersza Milczenie
roślin37. Omówione z perspektywy posthumanistycznej milczenie nie-ludzkiego,
nie-zwierzęcego Innego dodatkowo zostało tu sproblematyzowane w kontekście
renegocjowania relacji człowieka z nie-ludzkim żywym istnieniem. O tym zaś, że
kwestia ta wymaga jeszcze literackiego przepracowania, dobitnie świadczy odważna
i transgresyjna – a mimo to wciąż zachowawcza pod względem postrzegania roślin –
poezja Wisławy Szymborskiej.

37 Por. D. Wojda, Milczenia słowa. O poezji Wisławy Szymborskiej, Kraków 1996.
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Streszczenie
Artykuł omawia problematykę komunikacji człowieka z nie-ludzkim Innym i milczenia roślin w wierszu Wisławy Szymborskiej. Analizowany z perspektywy ekokrytycznej i posthumanistycznej utwór ukazuje trudności, jakie wiążą się z próbą przezwyciężenia logocentryzmu i antropocentryzmu. Równocześnie ujawnia, jak istotna
dla posthumanistycznego podmiotu jest relacja z nie-ludzkim Innym.

Summary
A Necessary and Impossible Conversation? Milczenie roślin [‘The Silence
of Plants’] – the Poetic Monologue by Wisława Szymborska
The article discusses problems of human communication with the non-human Other and the silence of plants in the poem of Wisława Szymborska. Analyzed from
an ecocritical and posthumanistic perspective, the poem shows the difficulties
associated with an attempt to overcome logocentrism and anthropocentrism. At the
same time, it reveals how important for the posthuman subject is the relationship
with the non-human Other.
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