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Wstęp
Szanowni Czytelnicy!
Z niekłamaną przyjemnością i dumą przedstawiamy Państwu niniejszą książkę,
wieloautorską monografię naukową Dyskurs oswojony. Nauka w zwierciadle popkultury. Stanowi ona zwieńczenie badań nad przenikaniem się dyskursu naukowego i dyskursu popkulturowego, które rozpoczęły się organizacją ogólnopolskiej
studencko-doktorancko-eksperckiej konferencji pod tym samym tytułem. Konferencja odbyła się w dniach 28‒29 listopada 2015 roku w Katedrze Porównawczych
Studiów Cywilizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, zaś w jej trakcie
można było nie tylko poszerzyć swoje naukowe horyzonty, ale także wziąć udział
w wydarzeniu towarzyszącym, grze miejskiej Poszukiwacze zaginionej nauki, która
odbyła się 29 listopada 2015 w centrum Krakowa. W trakcie sympozjum przedstawiciele największych ośrodków akademickich w Polsce pytali o możliwość
i metodologię badań kultury rozrywkowej, dyskutowali nad wzajemnym oddziaływaniem nauki i (pop)kultury oraz zastanawiali się nad łączącym je związkiem.
Jak nauka patrzy na kulturę i popkulturę? Jak kultura widzi naukę? Interakcje
między nauką a kulturą to również główny przedmiot zainteresowania niniejszej
interdyscyplinarnej monografii, w której prezentujemy teksty naukowców o różnorodnych zainteresowaniach i specjalizacjach. Przyglądamy się między innymi
wizjom nauki, uniwersytetu i naukowców prezentowanym w dziełach tworzonych przez osoby niezwiązane ze środowiskiem naukowym oraz metodologii badań nad popkulturą. Monografię otwiera artykuł Katarzyny Żarnowskiej, który
już w tytule (Kiedy nauka dojrzewa do badania popkultury? Przykład problematyki
mangi i anime w polskim środowisku naukowym) porusza ważny problem: kiedy
nauka dojrzewa do badania popkultury? Czy wszystkie dziedziny sztuki – w tym
manga i anime – są traktowane równorzędnie jako przedmiot namysłu akademickiego? Na to pytanie poniekąd opowiada także kolejny artykuł, autorstwa
Magdaleny Wąsowicz, poświęcony musicalowi jako medium pamięci (Musical
jako medium pamięci: Oklahoma!, Elisabeth i Król Stefan) i poszerzający akademicki namysł nad musicalami – ta dziedzina sztuki nie doczekała się jeszcze tak
wielu opracowań naukowych. W kolejnym tekście, zatytułowanym Game Design
Patterns from the University to Design Studio, Marcin Petrowicz bada język wzorców, śledząc koncepcje wzorców projektowych od architektury po projektowanie
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oprogramowania. Następnie Ewa Garstka analizuje obecność naukowców w polskich mediach, proponując jej wstępną kategoryzację w artykule Naukowiec czy
gwiazda popkultury? Wizerunek profesora w mediach – próba typologii. Druga część
monografii, uporządkowana – nieco przewrotnie – w kolejności odwrotnie chronologicznej, została poświęcona literaturze i otwiera ją tekst Jak bardzo cierpliwy
jest papier w fantastycznych światach? autorstwa Marty Błaszkowskiej, który traktuje o odniesieniach do dyskursu naukowego i popularnego w wybranych polskich powieściach fantastycznych, a zwłaszcza o intertekstualnych nawiązaniach
do dzieł, które istnieją tylko w wewnętrznej rzeczywistości utworu. W kolejnym
rozdziale (pt. Science and scientists in „His Dark Materials” by Philip Pullman) Katarzyna Kleczkowska analizuje i interpretuje kreację nauki oraz naukowców w trylogii Pullmana. W trzecim tekście poświęconym literaturze (pt. Miejsce o wielu
twarzach. Oblicza uniwersytetu w literaturze współczesnej) Izabela Pisarek bada wizję uniwersytetu w trzech współczesnych powieściach, odwołując się do My zdies’
emigranty Manueli Gretkowskiej, Lost in translation (Zagubione w przekładzie) Evy
Hoffman oraz Ministerstwa bólu Dubravki Ugrešić. Monografię wieńczy artykuł
zatytułowany »Opowieść o Księciu Promienistym« w szponach popkultury. Czy i jak
badać dzieła dawne w świetle nowych metodologii?, w którym Anna Kuchta i Joanna
Malita-Król zastanawiają się nad metodologią badań nad dziełami sprzed wieków
w kontekście popkultury na przykładzie pierwszej japońskiej powieści.
W tym krótkim wstępie musi znaleźć się również miejsce na podziękowania
– zarówno monografia, zwieńczenie projektu Dyskurs oswojony, jak i konferencja
oraz wydarzenia jej towarzyszące nie mogłyby dojść do skutku bez współpracy
organizatorów i współorganizatorów. W imieniu Redakcji monografii chciałyśmy zatem podziękować pracownikom Katedry Porównawczych Studiów Cywilizacji za nieustające wsparcie tak merytoryczne, jak logistyczne, Kołu Naukowemu Porównawczych Studiów Cywilizacji za wszelaką i zawsze mile widzianą
pomoc, magazynowi antropologiczno-społeczno-kulturowemu „Maska” również
za wsparcie i patronat nad wydarzeniem oraz monografią, komitetowi organizacyjnemu konferencji naukowej Dyskurs oswojony. Nauka w zwierciadle popkultury (M. Błaszkowska, A. Cichy, P. Kalina, K. Kleczkowska, A. Kuchta, J. Malita,
P. Pawlak, I. Pisarek, P. Waczyński, M. Wąsowicz), ekspertom za wykłady otwierające i zamykające konferencję, prelegentom za przygotowanie znakomitych referatów oraz wszystkim uczestnikom konferencji i wydarzeń towarzyszących za
obecność i głębokie dyskusje. Dziękujemy także współautorom niniejszej monografii za owocną współpracę.
Życzymy miłej lektury i dalszych sukcesów w oswajaniu dyskursu!
Anna Kuchta i Joanna Malita-Król

Katarzyna Żarnowska
Uniwersytet Jagielloński

kiedy nauka dojrzewa do badania popkultury?
przykład problematyki mangi i anime
w polskim środowisku naukowym

Nauki humanistyczne badają obecnie wiele różnych przejawów życia społecznego,
kulturowego i duchowego. Refleksja nad rolą oraz znaczeniem kultury towarzyszy
człowiekowi niemal od początków rozwoju myśli filozoficznej. Zmianom ulegają
także pola badawcze owej refleksji, zarówno na skutek pojawiania się nowych
metod analizowania kulturowej rzeczywistości, jak i z powodu powstawania nowych przejawów aktywności kulturowej. Dodatkowy zaś poziom rozważań przynosi także niespotykana nigdy wcześniej globalizacja, która umożliwia wytworom
kultury wyjątkowo łatwy przepływ między społecznościami całego świata, a także
wywieranie wpływu i wzajemne inspirowanie się nawzajem przez różne grupy
twórców i odbiorców.
Postępująca refleksja naukowa w różnych dziedzinach nauk humanistycznych
doprowadziła do objęcia naukowym spojrzeniem życia człowieka i grup ludzi
w możliwie całościowy sposób. Obecnie dotyczy to także tych dziedzin, które przez
wiele wieków pozostawały na uboczu zainteresowań filozofów i badaczy. Kultura
tworzona oraz konsumowana przez wyższe i średnie klasy społeczne, pozostawiona
przez przeszłe pokolenia w postaci literatury, architektury i sztuki, współcześnie
stanowi jedynie część całości dziedzictwa kulturowego, którego inne składowe to
między innymi kultura ludowa, zauważona i doceniona w XIX wieku1. W XX wieku pojawia się pojęcie kultury masowej, interpretowanej jako zarówno efekt, jak
i narzędzie znaczących zmian społecznych, związanych z urbanizacją i uprzemysłowieniem, upadkiem dotychczasowych wzorców moralnych, niekiedy także z rozwojem totalitaryzmów2. Ówczesna refleksja jednak dość często sprowadzała się tylko
1
2

Por. hasło: kultura ludowa, Słownik etnologiczny, red. Z. Staszczak, Warszawa-Poznań 1987, ss. 195–196.
Por. D. Strinati, Wprowadzenie do kultury popularnej, Poznań 1998, s. 17.
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do potępienia bezkrytycznego, masowego konsumowania owej kultury, jej komercjalizacji, zdolności manipulacyjnych, uproszczeń, trywialności i powierzchowności.
Nierzadko tracono z oczu inne aspekty funkcjonowania oraz sukcesy tych przejawów kultury, istotnych dla określenia specyfiki zmian w społeczeństwach podległych gwałtownym przemianom politycznym, gospodarczym i społecznym3.
Kultura popularna, niezupełnie tożsama z kulturą masową, choć często z nią
łączona, także dziś stanowi wyzwanie dla badaczy. Jest to pojęcie bardzo szerokie, a przez to także niezwykle trudne do zdefiniowania, zaś potencjalne próby
całościowego ujęcia zwykle mocno łączą się z wyznawaną przez poszczególnych
teoretyków kultury koncepcją jej podziałów i wartościowania. Jako najbardziej
ostrożne założenie można przyjąć, że kultura popularna to ta część kultury, która
jest ogólnie dostępna wszystkim lub prawie wszystkim, cieszy się zainteresowaniem i sympatią szerokich grup odbiorców, a w jej skład mogą wchodzić różne
zjawiska w różnych miejscach czy różnych czasach4.
W praktyce ów czynnik powszechnej dostępności staje się problematyczny,
gdyż często za kulturę popularną (zwaną też popkulturą) uznaje się zjawisko odbierane przez stosunkowo niewielką grupę konsumentów przy braku zainteresowania reszty społeczeństwa, a czasem w sytuacji powszechnej niechęci lub wrogości wobec niego czy też w ogóle braku świadomości jego istnienia5. Sprofilowanie
i specjalizacja poszczególnych wytworów popkultury, ograniczenie się do pewnych nisz społecznych przy równoczesnej ogromnej ich różnorodności, a także
poniekąd dostosowanie się do wymogów współczesnego rynku stanowią o mocnym uwikłaniu popkultury w realia ekonomiczno-rynkowe, choć w jej zakresie
mieszczą się także zjawiska pozostające całkowicie poza obiegiem finansowym
produkcji i konsumpcji kulturowej. Niewyobrażalny wcześniej, wielokierunkowy
świat relacji tworzenia, współtworzenia i odbioru oraz przekazywania informacji
zwrotnych, jakim stał się dziś Internet, również nadaje nowy wymiar problematyce kultury popularnej. Także gwałtowna zmiana relacji między twórcami i odbiorcami, siła wpływu tych drugich na produkt, który życzą sobie skonsumować
w takiej a nie innej formie, układ znacznie bardziej złożony niż proste „kupić
– nie kupić” to dziś czynniki niezwykle dynamizujące ową sferę kultury. Wielość
przejawów, niszowość i specjalizacja, nacisk na konkurencyjność, a także obecność
technologii coraz bardziej ułatwiającej odbiorcom stanie się twórcami, sprawiają,
iż kulturę popularną niełatwo badać, a jeszcze trudniej ujmować ją całościowo,
ponieważ tym większe jest ryzyko nienadążania za aktualnym stanem rzeczy.
3
4
5

Por. ibidem, s. 24.
Por. ibidem, s. 12.
Przykładem może być opisywana poniżej popkultura japońska, w początkach swej obecności
w Polsce odbierana przez stosunkowo niewielką grupę czytelników/widzów, którzy nierzadko
(dając temu wyraz w licznych listach do redakcji czasopisma Kawaii) uważali swoje hobby za
wyjątkowe i elitarne, a więc niekoniecznie dostępne powszechnie. Brak wiedzy o charakterystyce różnych hobby, a także niechęć czy wrogość stały się zaś udziałem nie tylko początkowej
grupy fanów mangi i anime, ale także na przykład osób grających w gry RPG.
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Aby dane zjawisko mogło podlegać analizie i refleksji naukowej, musi nie tylko
w danym miejscu i czasie zaistnieć, ale także z określonych przyczyn znaleźć się
w kręgu zainteresowań badaczy. Drogi, którymi niektóre dziedziny kultury popularnej docierały do świadomości ludzi nauki, bywały czasem niezwykle wyboiste.
Zdarzało się, iż czynnikiem wzbudzającym zainteresowanie było jedno lub kilka
ekstremalnych wydarzeń, mających w tle element związany z popkulturą. Inny,
dość częsty kontekst to uogólniona krytyka tej sfery kultury, przeciwstawianie ją
tak zwanej kulturze wysokiej lub też związek z negatywnymi przemianami społecznymi zglobalizowanego świata.
Dopiero w ostatnich dekadach widać wyraźny wzrost zainteresowania naukowym ujęciem zjawisk z kręgu szeroko ujmowanej kultury popularnej. Ma to
związek z poszerzaniem się rodzajów jej przekaźników (oprócz telewizji, radia
i prasy olbrzymią rolę w jej rozprzestrzenianiu się odgrywa Internet), ale także
z rozwinięciem się wielu jej przejawów w nowych, niespotykanych dotąd formach.
Samo zaistnienie owych form jako osobnych zjawisk kulturowych stanowi niezwykłą cechę współczesnej, bogatej oferty kulturowej, proponowanej przez światowe media. Zwykle spotyka się to z mocno opóźnioną reakcją świata naukowego.
Analizy, badania, książki i publikacje dotykają problematyki tego typu z pewnym
poślizgiem czasowym, który jednak systematycznie ulega skróceniu, w miarę jak
kolejne pokolenia naukowców, zwłaszcza tych najmłodszych, przystępują do realizowania swoich celów badawczych. Ludzie ci, nierzadko obdarzający jeden lub
kilka przejawów kultury popularnej zainteresowaniem nie tylko naukowym, ale
też fanowskim, tym lepiej zdają sobie sprawę z drzemiącego w tej kulturze potencjału do wyjaśniania zjawisk i problemów w szerszym kontekście społecznym.
Systematycznie wzrasta więc liczba opracowań w tej dziedzinie, zmienia się też
postawa reszty świata naukowego, który dąży wszak do możliwie pełnego opisania
i zrozumienia współczesnej rzeczywistości. Kultura popularna, stanowiąca dzisiaj,
jak nigdy wcześniej, element codzienności olbrzymiej liczby ludzi ze wszystkich
kręgów kulturowych, jest niezbędna, by tę rzeczywistość uchwycić6.
Jednym z niezwykle ciekawych zjawisk z zakresu kultury popularnej, odnoszących sukcesy na całym świecie, jest japoński komiks – manga – oraz jego animowany ekwiwalent – anime. Rozwijały się one równolegle do ich odpowiedników
w zachodnim kręgu kulturowym, czerpiąc z nich zresztą wiele inspiracji, zarówno w kwestiach formalnych, jak i treściowych. Z drugiej strony w przypadku
6

Można interpretować ów proces jako jeszcze jeden przejaw opisywanej przez Henry’ego Jenkinsa konwergencji: procesów łączenia się, wyodrębniania i specjalizowania różnych mediów
i sposobów przekazywania kultury, oraz odbierania, interpretowania i modyfikowania przekazu
przez konsumentów/odbiorców; tutaj świat naukowy, próbujący opisać nowe zjawiska, byłby
analogiczny do korporacji medialnych napędzających ów proces odgórnie, zaś środowiska fanowskie do konsumentów, którzy, wybierając i przekształcając swobodnie przedmiot zainteresowania, wpływają na jego kształt oraz otaczający go kontekst. Tutaj także perspektywa naukowa ulega zjednoczeniu z nową, fanowską, co może przynieść wyjątkowe efekty zarówno dla
nauki, jak i dla rozwoju rzeczonych zjawisk medialnych. Por. H. Jenkins, Kultura konwergencji.
Zderzenie starych i nowych mediów, Warszawa 2007, ss. 23–24.

▫9▫

katarzyna żarnowska

▫

japońskiej odmiany tych mediów widać wyraźnie także specyficznie lokalny rys
rozwojowy, zauważalny nie tylko w czytelnym nawiązywaniu form i technik do
tradycyjnych drzeworytów ukiyo-e (zwłaszcza w najwcześniejszych stadiach tego
procesu czyli w drugiej połowie XIX wieku i na początku wieku XX), ale także
w powszechnym pozytywnym nastawieniu do przekazywania treści w sposób graficzny, obrazkowy. Ma to związek zarówno ze specyfiką samego pisma japońskiego, które w dużej mierze składa się ze znaków piktograficznych i ich pochodnych,
jak i ze znaczącą obecnością obrazów jako form przekazywania treści dosłownych
oraz symbolicznych, kształtowania postaw estetycznych i moralnych w japońskim
społeczeństwie od czasów rozkwitu kultury mieszczańskiej w epoce Edo (od XVI
do połowy XIX wieku). Ukiyo-e, drzeworyty, które stały się już wówczas formą
sztuki, przedstawiały życie codzienne mieszkańców Japonii ze wszystkich warstw
społecznych, portrety pięknych kobiet, wojowników i aktorów teatralnych, a także
pejzaże, studia ptaków, kwiatów oraz wiele innych tematów. Postrzegane były jako
dzieła tanie, łatwo dostępne, a przede wszystkim tworzone przez mieszczan i dla
nich, w opozycji do sztuki arystokratycznej7. Wykształciły też szereg cech formalnych, między innymi operowały wyraźnym konturem i płaską plamą barwną,
co może stanowić łącznik ze współczesną estetyką komiksową. W kategoriach
utrwalonych podziałów na sztukę czy też kulturę wysoką i niską, unikatową i popularną, zjawisko to należałoby przypisać do warstwy niższej, masowej, popularnej. Zarazem jednak współcześni na całym świecie, odkrywając niezwykłe walory
kompozycyjne i estetyczne ukiyo-e, przydają temu zjawisku rangę sztuki wysokiej,
wartej wystawiania w muzeach i galeriach, niezwykle cenionej przez muzealników, kolekcjonerów i widzów. Analogiczną reakcję wywołuje ona w świecie nauki, skłaniając badaczy do analizowania szeregu cech formalnych, estetycznych,
tych związanych z kontekstem społecznym czy z szerszym tłem kultury Japonii.
Niewątpliwie nastąpiła tu zmiana w statusie owych obiektów, z czego częściowo
wynika zainteresowanie ze strony nauk humanistycznych i społecznych8.
Czy możliwe jest analogiczne przesunięcie wobec współczesnego medium obrazkowego, jakim jest komiks i film animowany? Wydaje się, iż powoli ta zmiana
następuje, zarówno przez zmieniające się postawy wobec specyfiki kultury masowej/popularnej, jak i w związku z procesem zanikania stereotypu, według którego
to dzieci są głównymi odbiorcami komiksu, a który pojawiał się regularnie na
przestrzeni lat jego rozwoju9 (choć zawsze było to przesadne zawężenie grona zainteresowanych). O ile analiza treści i form graficznych komiksu amerykańskiego
była przez długie lata przedmiotem refleksji ‒ choć niekoniecznie naukowej, a raczej nastawionej na kontrolę i weryfikację „złego wpływu” na dzieci i młodzież ‒
7
8

9

Por. J. Tubielewicz, Kultura Japonii. Słownik, Warszawa 1996, s. 333.
Jednym z dowodów może być zaistnienie w Krakowie specjalnej przestrzeni muzealnej, poświęconej wystawianiu między innymi drzeworytów japońskich, czyli Muzeum Sztuki i Techniki
Japońskiej Manggha, które gości również niekiedy wystawy dotyczące współczesnej japońskiej
popkultury. Muzeum wydaje również interdyscyplinarne publikacje i katalogi.
Por. J. Szyłak, Komiks: świat przerysowany, Gdańsk 2009, s. 46.
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o tyle komiks japoński stosunkowo późno doczekał się objęcia metodycznym
spojrzeniem naukowym, które, choć zapoczątkowane w Japonii, zainteresowało wkrótce badaczy z innych rejonów świata. Stosunkowo szybko temat podjęli
Amerykanie, między innymi Frederic Schodt, który w 1983 roku wydał pierwszą
książkę poświęconą współczesnej mandze. Mimo iż nie była to publikacja naukowa, dość dobrze systematyzowała ówczesną wiedzę, a dla wielu późniejszych
badaczy popkultury stała się punktem wyjścia i lekturą obowiązkową10. Od lat
dziewięćdziesiątych coraz więcej osób w Japonii i poza nią podejmuje badania
związane z mangą i anime oraz ich fanami. Łączy się to nie tylko z ewolucją
postaw wobec sfery kultury popularnej, ale także z gwałtownym wzrostem popularności samych japońskich komiksów i animacji w USA oraz w Europie. Zaczęły
się one pojawiać sporadycznie w latach osiemdziesiątych (choć odbiorcy często
nie mieli świadomości, z jakiego kraju pochodzi oglądana przez nich w kinie lub
w telewizji animacja), zaś wielki wybuch zainteresowania nastąpił w latach dziewięćdziesiątych, pod wpływem między innymi sukcesów niektórych anime na
światowych festiwalach filmowych. W tej dekadzie telewizje amerykańskie i europejskie zaczęły proponować widzom (acz głównie dzieciom i młodzieży) japońskie seriale animowane, powstawały wydawnictwa oferujące mangi oraz anime na
kasetach VHS, a później na nośnikach cyfrowych. Od połowy lat dziewięćdziesiątych oferta taka pojawiła się także w Polsce.
Wokół tych zjawisk organizowały się grupy ludzi, którzy budowali społeczność odbiorców (przez tworzenie wydawnictw i czasopism specjalistycznych), pomagali fanom działać jako grupa i wspierać się nawzajem (między innymi przez
organizowanie zlotów fanowskich, czyli konwentów, a także tworzenie forów
i stron internetowych poświęconych tej tematyce), a także starali się szerzyć wiedzę o mandze i anime w społeczeństwie, zwalczając równocześnie narosłe wokół
nich stereotypy.
Za coraz wyraźniejszą obecnością tych mediów w Polsce i rozrastającym się
fandomem (społecznością fanów) niekoniecznie podążał wzrost liczby tematów
związanych z japońską popkulturą podejmowanych w świecie akademickim. O ile
od pewnego momentu tematyka ta daje się zauważyć w studenckich referatach czy
pracach dyplomowych, o tyle interesujące jest jej zaistnienie także jako elementu
programu oferowanego przez uczelnie. W tym kontekście ciekawie prezentuje się
dyskusja przeprowadzona na łamach czasopisma Kawaii11 (zajmującego się tematyką mangi i anime oraz publicystyką fanów) dotycząca obecności, czy raczej braku
10

11

Por. F. Schodt, Manga! Manga! The World of Japanese Comics, Tokio 1983, cyt. za: J. Zaremba-Penk, Manga i anime w przestrzeni sztuki [w:] Inspirująca I inspirowana. Popkultura japońska,
red. A. Wosińska, Toruń 2011, ss. 137–138.
Czasopismo Kawaii ukazywało się w latach 1997‒2005, redagowane było przez grupę fanów
wywodzącą się między innymi z redakcji komputerowych czasopism CD-Action, PC-Shareware
i Secret Service, gdzie pisali oni pierwsze na polskim rynku artykuły oraz recenzje poświęcone
mandze i anime. Por. P. Musiałowski, Historia Magazynu Kawaii. Mr Jedi wspomina, „Kompendium Kawaii” 1999, nr 1, ss. 178–179.

▫ 11 ▫

katarzyna żarnowska

▫

tej problematyki na kierunkach japonistycznych na uczelniach w Polsce. Pierwszy
tekst w tym temacie polegał na nakreśleniu realiów studiów japonistycznych, ich
struktury i charakteru oraz wysokich wymagań stawianych potencjalnym japonistom. Miał on na celu zweryfikowanie pewnych mitów i wyobrażeń, krążących
w środowisku fanów, z których znaczna część była w wieku nastoletnim, a więc
blisko decyzji o wyborze odpowiedniego kierunku studiów – japonistyka zaś wielu kojarzyła się z kierunkiem wymarzonym, bardzo mocno łączącym się z ich
pasją. Program takich studiów, nastawiony jednak przede wszystkim na literaturę,
zwłaszcza tę „wysoką”, i język japoński, sprawiał, iż realia studiowania bardzo mocno mogły rozczarowywać tych, którzy chcieli połączyć hobby z dalszą edukacją
i karierą. Artykuł skłaniał więc do głębszego namysłu nad obraniem takiej właśnie
drogi życiowej i zachęcał, by poszukiwać innych źródeł wiedzy związanych z ulubioną dziedziną popkultury – na przykład ucząc się języka japońskiego w ramach
różnych kursów językowych, a niekoniecznie w postaci studiów filologicznych12.
Nieco później na łamach tego samego magazynu pojawił się tekst bezpośrednio omawiający problem obecności tematyki mangi i anime na kierunkach japonistycznych. Wskazywał na sytuacje, gdzie zalecaną taktyką na egzaminach wstępnych (wówczas jeszcze ustnych) było nieprzyznawanie się do znajomości mang
i anime, pomimo tego, iż mogą one stanowić niekiedy nie najgorsze (choć oczywiście niewystarczające) źródło informacji o Japonii. W trakcie studiów również
należało unikać wspominania o swoim hobby, jeśli nie chciało się narazić na niechęć wykładowców i innych studentów. Zdarzały się także, opisane przez studenta
japonistyki ukrywającego się pod pseudonimem, przypadki znacznego deprecjonowania przez wykładowców całej japońskiej twórczości komiksowej, mimo iż stanowi ona znaczną i ważną część tamtejszej kultury. Indagowany student interpretował te zachowania jako część większego trendu, wyraźnego wówczas w polskich
mediach, polegającego na krytykowaniu i deprecjonowaniu całokształtu zjawiska
mangi i anime, często w oparciu o stereotypy i braki w wiedzy (w tym zarówno tej
o komiksie jako takim, jak i tej o japońskim kontekście kulturowym)13.
W odpowiedzi na ten tekst w następnym numerze opublikowano polemikę, która – opisując prawdopodobnie studia japonistyczne na innej uczelni niż
te z pierwszego artykułu – wskazywała na zupełnie odmienne postawy wobec
tego samego problemu. W tym przypadku, o ile nadal nie istniały specjalne kursy
i przedmioty poświęcone popkulturze, o tyle pojawiała się ona w postaci materiałów do tłumaczenia bądź jako temat w luźnych dyskusjach, także z wykładowcami, bez negatywnych reakcji ze strony kadry czy współstudentów. Niektórzy
z prowadzących zajęcia wykazywali wręcz zainteresowanie konkretnymi tytułami
mang i pożyczali je od studentów. Atmosfera była tam więc stosunkowo przyjazna

12
13

Por. Namakemono (pseudonim), Japonistyka?, „Kawaii” 2001, nr 4/5 (31), s. 76.
Por. Doppi-zoku (pseudonim), Japonistyka nienawidzi mangi!, „Kawaii” 2002, nr 2 (36), s. 83.
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wobec sfery popkulturowej, choć same studia pozostawały nadal mocno skoncentrowane na zagadnieniach literackich i językowych14.
Można zauważyć, iż w dziedzinie podejmowania tematów popkultury w ogóle, ale japońskiej w szczególności, dokonała się na polskich uczelniach znacząca
zmiana. Co prawda analiza aktualnego programu studiów japonistycznych wskazuje, iż nadal są one oparte o klasyczną literaturę i językoznawstwo15, natomiast
problematyka kultury japońskiej znakomicie rozwija się na takich kierunkach jak
kulturoznawstwo, gdzie także często istnieje możliwość nauki języka japońskiego, choć w trybie mniej intensywnym niż na filologiach orientalnych. Tu widać
wyraźne zainteresowanie całym zakresem kultury, bez pomijania jej popularnych
aspektów, a kursy w całości poświęcone japońskim komiksom czy animacjom cieszą się ogromną popularnością16.
Z drugiej strony można powiedzieć, iż związki japonistyki z mangą i anime
istniały od dawna – co najmniej od początku obecności mangi na polskim rynku
wydawniczym. Absolwenci studiów japonistycznych zajmowali się tłumaczeniem
mang (choć dwa najwcześniej wydane w Polsce tytuły przetłumaczone zostały
przez Japończyka dopiero uczącego się języka polskiego17), niekiedy sami zakładali wydawnictwa18, czynnie uczestniczyli w funkcjonowaniu społeczności fanowskiej (na przykład publikując artykuły popularyzatorskie na temat kultury i historii
14
15

16

17

18

Por. HANDoppizoku (pseudonim), Japonistyka nienawidzi mangi??? Polemika, „Kawaii” 2002,
nr 3 (37), s. 24.
Źródło: analiza programów studiów japonistycznych znajdujących się w czerwcu 2016 roku na
stronach internetowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwerstytetu Warszawskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu;
w dostępnych programach i harmonogramach zajęć wszystkich czterech filologii japońskich nie
ma ani jednego przedmiotu, który w nazwie odwoływałby się do mangi i anime lub popkultury ogółem; nie wyklucza to jednak podejmowania tej tematyki epizodycznie w ramach innych
przedmiotów lub niewymienionych z nazwy wykładów monograficznych – por. Katedra Orientalistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu [on-line:] http://orient.amu.edu.pl/
index.php/dlastudenta/programstudiow [06.08.2016]; Zakład Japonistyki i Sinologii Uniwersytetu Jagiellońskiego [on-line:] http://www.japonistyka.io.filg.uj.edu.pl/japonistyka [06.08.2016];
Zakład Japonistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu [on-line:] http://www.home.
umk.pl/~pjkj_umk/ [06.08.2016]; Katedra Japonistyki Uniwersytetu Warszawskiego [on-line:]
http://japonistyka.orient.uw.edu.pl/studia/studia-stacjonarne/ [06.08.2016].
Na takich kierunkach Uniwersytetu Jagiellońskiego jak kulturoznawstwo – porównawcze studia cywilizacji, czy kulturoznawstwo Dalekiego Wschodu pojawiały się między innymi kursy:
Anime ‒ historia i współczesność czy Kultura popularna współczesnej Japonii, a także kurs Metody
tłumaczenia japońskich komiksów manga, prowadzony właśnie przez jednego z tłumaczy wydawnictwa Japonica Polonica Fantastica ( J.P.F.).
Tytuły te to: Aż do nieba autorstwa Riyoko Ikedy, wydane w listopadzie 1996 roku, oraz Sailor
Moon / Czarodziejka z Księżyca autorstwa Naoko Takeuchi, wydana w 1997 roku. Tłumaczem
był Shin Yasuda, założyciel wydawnictwa J.P.F., acz miał przy on także polskich współpracowników. W trakcie wydawania serii Sailor Moon zatrudniono jednak profesjonalnego tłumacza,
wówczas jeszcze studenta japonistyki; obecnie pracuje ich tam kilku.
Tak powstało wydawnictwo Waneko, drugie i największe obok J.P.F. na polskim rynku.
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Japonii w czasopiśmie Kawaii ), dzielili się swoją wiedzą, pisząc merytoryczne
posłowia do mang20. Wykładowcy akademiccy, a także doktoranci i studenci kierunków japonistycznych czy kulturoznawczych często uczestniczyli w konwentach
mangi i anime, wygłaszając prelekcje popularyzatorskie na różne tematy związane z Japonią, pomagając fanom japońskiej popkultury uzyskać wiedzę o szerszych
kontekstach kulturowych ich hobby. Istniały tu obustronne oddziaływania – świat
akademicki pomagał w szerzeniu wiedzy i reagował na potrzeby edukacyjne młodzieży, zaś duża liczba fanów i imprez tematycznych w pewnej mierze kształtowała
ofertę edukacyjną związanych z tą problematyką jednostek uniwersyteckich.
Działania tego typu rozwinęły się znacząco, zwłaszcza w momencie powstania
magazynu Torii (kwartalnika wydawanego od 2008 roku, poświęconego kulturze japońskiej, często też poruszającego tematy popkulturowe) oraz wydawnictwa
Kirin (2009 rok), które prezentowało czytelnikom zarówno japońską beletrystykę, jak i książki naukowe, w tym także te ujmujące kulturę popularną w sposób
usystematyzowany i stanowiący dobry punkt wyjścia do dalszych badań21. Część
publikacji to efekty konferencji naukowych, z których niektóre były poświęcone
wyłącznie mandze i anime22. Problematyka związana z tymi mediami pojawia się
także na różnych innych, interdyscyplinarnych i specjalistycznych konferencjach,
pozwalając zarówno uzyskać szerszy obraz ich funkcjonowania w kontekście kulturowym i społecznym, jak i przyjrzeć się spectrum tematów podejmowanych
przez nie często w niezwykle nowatorski sposób.
W ten sposób budowany jest w Polsce zasób literatury naukowej, na którym
bazować mogą kolejne pokolenia badaczy, rozwijający i pogłębiający wiedzę o samym zjawisku, ale też o otaczającym go tle społecznym, zwłaszcza tym przybierającym postać fandomu. Jeszcze do niedawna wszelkie próby naukowego ujęcia
tematu, szczególnie w polskim kontekście, ograniczały się do publicystyki samych
fanów, która jako pół amatorska, pół profesjonalna, a także często emocjonalnie zaangażowana, nie zawsze była wystarczająco rzetelna. Z drugiej strony brak
tłumaczeń najważniejszych dla tego nurtu badań zachodnich publikacji także
nie ułatwiał zmiany sytuacji. Klasyczna literatura japonistyczna obecna w Polsce,
mimo iż realizowała wysokie standardy naukowe, o kulturze popularnej milczała
przez długie lata. W bardzo lubianej i dla wielu osób fundamentalnej publikacji
Jolanty Tubielewicz Kultura Japonii. Słownik hasła „manga” i „anime” nie pojawiają
19

19
20

21

22

Był to między innymi Dariusz Styrna, piszący do tego czasopisma w latach 1997–2003.
Przykładem może być Witold Nowakowski, tłumaczący i komentujący w posłowiu mangi takie
jak Vagabond czy Samotny Wilk i Szczenię (Kozure Ookami), wydawane od 2005 roku przez wydawnictwo Mandragora.
Wydano między innymi takie pozycje jak: Komiks japoński w Polsce. Historia i kontrowersje autorstwa Ewy Witkowskiej (Toruń 2013). Z kolei wydawnictwo Adam Marszałek wydało książkę Anime – w poszukiwaniu istoty fenomenu Marty Okniańskiej (Toruń 2011).
Przykładowo: Studio Ghibli. Miejsce filmu animowanego w japońskiej kulturze, red. M. Lisiecki,
J. Zaremba-Penk, Toruń 2012.
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się w ogóle . Słowo „manga” nie występuje nawet w hasłach o ukiyo-e oraz jednym
z najważniejszych twórców drzeworytów, którym był Katsushika Hokusai, twórca między innymi piętnastotomowej serii szkiców zatytułowanych Manga, od
których współczesny komiks japoński zaczerpnął swoją nazwę24. Z kolei wydany
w 2012 roku podobny słownik Japonia. Leksykon autorstwa Patrycji Niedbalskiej-Asano i Masaru Asano już wspomniane pojęcia uwzględnia, opisując zarówno
genezę tych zjawisk, jak i ich stan współcześnie, oraz wymieniając co ważniejsze
tytuły25. Nieco wcześniej ‒ w 2004 roku ‒ ukazał się dwutomowy Leksykon. Manga
i anime Agnieszki Lech, opisujący pokrótce najważniejsze tytuły w historii japońskiego komiksu i animacji oraz pojęcia i hasła związane z fandomem oraz
jego aktywnością twórczą i społeczną26. Nie zyskał jednak uznania i szerokiego
oddźwięku ani w środowisku fanów, ani wśród badaczy z kręgu akademickiego.
Równolegle w innych publikacjach, zajmujących się ogólnie japońską kulturą, takie pojęcia jak manga i anime zaczynają się powoli pojawiać ‒ i są już nie tylko
wzmianki, ale także jako coraz dokładniejsze opisy27.
Niewątpliwie baza tekstów próbujących uporządkować tę specyficzną popkulturową rzeczywistość powoli, acz systematycznie się rozrasta ‒ od pierwszych
wzmianek medialnych o samym istnieniu zjawiska, przez natężoną krytykę (opartą często o brak wiedzy oraz nieporozumienia na tle różnic i podobieństw kulturowych28) różnego rodzaju gazet lub czasopism, aż do rzetelnych i wyczerpujących
analiz na łamach periodyków na przykład filmoznawczych czy po prostu tekstów
traktujących mangę i anime jako ciekawe przejawy światowej aktywności twórczej. Równolegle ze zwiększoną dostępnością japońskich animacji w telewizji,
kinie, czy poprzez źródła internetowe coraz więcej osób, nie tylko spośród młodzieży, ma możliwość wyrobić sobie opinię na jego temat w sposób bezpośredni,
zaś obfitość możliwych do kupienia mang we własnym języku z roku na rok wzrasta. Można założyć, iż środowisko fanów się rozrasta, choć nigdy dokładnie nie
23

23
24
25
26
27

28

Por. J. Tubielewicz, Kultura Japonii. Słownik, Warszawa 1996.
Por. B. Romanowicz, O komiksie japońskim [w:] Manga, Manggha, manga. Komiksowość i animacja w sztuce japońskiej, Katalog do wystawy, red. B. Romanowicz, Kraków 2001, s. 14.
Por. A. Niedbalska-Asano, M. Asano, Japonia. Leksykon, Warszawa 2012.
Por. A. Lech, Leksykon. Manga i anime, t. 1 i 2, Szczecin 2004.
U Paula Varleya, autora klasycznej Kultury japońskiej, genezie, różnorodności gatunkowej i kontekstowi społecznemu mangi poświęcone zostały cztery strony tekstu – por. P. Varley, Kultura
japońska, Kraków 2006, ss. 337–340.
Jednym z wyjątkowo demonizujących mangę i anime tekstów był artykuł z miesięcznika „Wychowawca”; ostrzegał on przed zgubnym wpływem obcych wartości, agresją, manipulacją i czynnikami związanych z innymi religiami, które rzekomo miały oddziaływać na odbiorców tych mediów, w rezultacie stanowić mogły zagrożenie, przed którym należało głośno ostrzegać młodzież.
Artykuł zniknął z internetowego archiwum miesięcznika, jest jednak dostępny na portalu anime.
com.pl – por. M. Więczkowska, Manga i anime, „Wychowawca” 2005, nr 7/8 (115/116) [za:]
anime.com.pl [on-line:] http://anime.com.pl/Manga_i_anime,text,read,49.html [03.06.2016].
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oszacowano wielkości tej społeczności . Jednak po wzrostach sprzedaży mang, czasopism i książek związanych z japońską popkulturą, jak i japońską kulturą w ogóle, można sądzić, że takich osób przybywa. Część z nich próbuje przełożyć swoje
hobby na wybór kierunku studiów i dalszą aktywność życiową, a zarazem dąży
do tego, by umieć analizować tego typu zjawiska kulturowe z różnych naukowych
punktów widzenia. Poszukuje więc także odpowiedniej do tego celu literatury
naukowej, której oferta również systematycznie rośnie. Zarazem, będąc w trakcie realizacji takiej właśnie ścieżki kariery, często podejmują się oni wygłaszania
referatów, pisania prac zaliczeniowych i dyplomowych, które mniej lub bardziej
łączą się z tym tematem. W ten sposób po pokoleniu osób (niekiedy) dyskryminowanych z powodu takich a nie innych zainteresowań, następuje pokolenie,
które swobodnie może eksplorować ulubioną popkulturową problematykę w ramach badań naukowych, a także dokładać do tej dziedziny nauki kolejne cegiełki,
oferując nowe naukowe i popularyzatorskie publikacje prasowe oraz książkowe.
Na potrzeby określenia tak rozwijającej się aktywności akademickiej z fanowskim
wkładem stworzono pojęcie acafandom, które zwięźle wyraża obydwie składowe
w motywacjach tego typu badaczy, ale nastręcza trudności związanych z należytym rozłożeniem akcentów i współoddziaływaniem na siebie obu perspektyw.
Zarówno ów termin, jak i tworzone na jego wzór kolejne (takie jak scholar-fans
i fan-scholar) wskazują, jak bardzo skomplikowana jest materia podejmowania aktywności naukowej na tematy pokrywające się z prywatną pasją. Z drugiej strony
motywacja i inspiracje badawcze mogą wszak wypływać z wielu różnych źródeł,
a pozytywne nastawienie do przedmiotu badań należy uznawać raczej za zaletę
niż wadę. Problemem może być z kolei potencjalny konflikt między naukowym
a fanowskim podejściem i konieczność wypracowania sposobów jego rozwiązywania30. Niewątpliwie będzie to ważny problem metodologiczny, w miarę jak rola
kultury popularnej we współczesnym świecie będzie rosła, a badania na jej temat
staną się coraz częściej podejmowane właśnie przed fanów-badaczy.
Jeszcze większy stopień zaangażowania się akademii w sferę popkultury został osiągnięty w samej Japonii, która po długim okresie braku refleksji naukowej
szybko nadrobiła straty, angażując nie tylko historyków czy historyków sztuki
29

29

30

Wzrost ten jest widoczny między innymi poprzez liczbę wydawnictw i wydawanych mang,
a także przez znacząco większą liczbę osób uczestniczących w konwentach. Przykładowo
w 2001 roku dwa polskie wydawnictwa wydawały średnio sześć tomików mang na miesiąc
(Kawaii News, „Kawaii” 2001, nr 31, s. 6), obecnie siedem wydawnictw wypuszcza na rynek
w sumie ponad dwadzieścia mang miesięcznie (por. Vulcan (pseudonim), Rynkowe podsumowanie miesiąca - Mangi i Manhwy w lipcu '16, Anime.com.pl, 02.08.2016 [on-line:] http://anime.
com.pl/Rynkowe_podsumowanie_miesiaca_-_Mangi_i_Manhwy_w_lipcu_%2716,news,read,6978.html [10.08.2016]); liczba uczestników konwentów w latach 2000/2001 wynosiła
ok. 200–500 osób w zależności od imprezy, obecnie często sięga tysiąca lub więcej (źródło: informacje uzyskane od organizatorów konwentów Dojicon, Yokkon, Magnificon i innych).
Por. M. Hills, “Proper distance” in the Ethical Positioning of Scholar-Fandoms Between Academics’
and Fans’ Moral Economics? [w:] Fan Culture: Theory/Practise, red. K. Larsen, L. Zubernis, Cambridge 2012, ss. 15–17.
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(wątki łączące współczesny komiks z dawną sztuką drzeworytniczą i malarską
badano jednak wcześniej niż pozostałe zagadnienia31), ale też socjologów, psychologów i innych badaczy. Dowartościowanie mangi jako medium ważnego dla samych
Japończyków, ich kultury i życia codziennego zbiegło się z entuzjastycznym przyjęciem jej na Zachodzie, w efekcie czego mangę i anime uznano w XXI wieku za
istotny produkt eksportowy. Odtąd miały za zadanie (choć robiły to już wcześniej,
bez „rządowego upoważnienia”) kształtować wizerunek Japonii za granicą, szerzyć
wiedzę o jej kulturze i historii, przyciągać turystów i studentów, a poprzez nich
kolejne grupy społeczne, zaś dzięki temu wspierać handel, inwestycje, relacje gospodarcze i polityczne. Doskonale sprawdzają się jako soft power, miękka siła oparta na
atrakcyjności kulturowej, służąca do realizowania konkretnych celów politycznych32.
Popkultura ma więc do wykonania ważne zadania w perspektywie globalnej.
Uznano, że warto ją wspomóc na różne sposoby, między innymi traktując ją jako
ważną i docenianą część kultury, a także kształcąc specjalistów-ekspertów na specjalnych studiach, którym nadano nazwę manga studies. Niektóre uczelnie w Japonii
oferują więc nauczanie na poziomie magisterskim i doktoranckim w zakresie analizy i krytyki twórczości komiksowej oraz procesów jej powstawania i zarządzania
działalnością wydawniczą33. Można przypuszczać, że tego typu inicjatywy przyniosą
w krótkim czasie znaczący wzrost interesujących badań i publikacji na temat popkultury japońskiej, a zarazem posłużą za przykład dobrych praktyk dla podobnych
wyzwań w innych częściach świata. Na japońskim gruncie (przynajmniej na razie
tylko tam) ziściło się więc marzenie fana o podejmowaniu studiów na temat jego
obiektu fanowskiego zainteresowania. Prywatna pasja zdaje się więc łączyć z oficjalną karierą, rzetelna aktywność naukowa z emocjonalnym zaangażowaniem, a nauka
z popkulturą – przy bardzo obiecujących perspektywach na przyszłość.
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Abstract
When does science reaches to the pop cultural research?
The examples of problematic concerning manga and anime
in the Polish academia
In the contemporary world, with the help of science, people try to describe all the
specific fields of everyday life, which includes quite new phenomena, as well as
those formerly treated without serious scientific approach. Sometimes such new
problems require creating new methodology, a new set of terminology and techniques, and the process of building the base of professional journals and books.
The way of including such new issues into the sphere of science progresses with
the increasing importance of these matters in the lifestyle of numerous people
and in the terms of global economy. On the other side of those changes we can
find the people interested in some specific fields, who decide to develop and deepen their knowledge and understanding of their hobbies, quite often in the academic field as well. The young researchers try to connect both – the perspectives
of being a fan and the opportunity to seriously investigate the topic and publish
in science press or books.
Such generation, called aca-fandom, appeared also in Poland in the field of
Japanese popular culture – represented mainly by Japanese comic-boks and animation: manga and anime. Slow but consistent growth of the number of researchers, academic publications, also those for general public, and the increasing
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consciousness of the importance of popular culture, show the general change in
approach of the cultural studies in Poland. That growth does not occur without
problems: the students of Japanese philology on Polish universities quite recently
had to face some persecutions connected with their interest in manga and anime;
those studies also do not offer any courses dedicated to Japanese pop-culture. On
the other side, growing number of cultural studies on various universities provides
the courses and the possibilities to write a thesis about such issues. The society of
fans and the academic environment are connected in many ways: mutual cooperation, inspirations, and resources for both. Also cultural and social researchers and
opportunities to develop their favorite field of knowledge connected to the hobby
should be mentioned.
The rapid change of placing popular culture, and especially Japanese popular
culture, on the map of important problems of the post-modern world is represented also by the fact that Japan acknowledged manga and anime as a significant
export product, and some Japanese universities opened manga studies for future
manga creators, critics and analysts.

Magdalena Wąsowicz
Uniwersytet Jagielloński

musical jako medium pamięci:
oklahoma!, elisabeth i król stefan

1.
Musical to forma teatralna, która od lat bije rekordy popularności. Uznany i lubiany w USA od dawna, w Polsce przyjął się dopiero niedawno, chociaż pierwsze
musicale wystawiano już za czasów PRLu1. Jednak pomimo swojej popularności
– a może z jej powodu – musical jest zazwyczaj pomijany w refleksji akademickiej.
Przez wiele lat, zarówno w Polsce, jak i w Wielkiej Brytanii oraz USA, jedynymi
dostępnymi publikacjami dotyczącymi musicalu były leksykony, albumy i encyklopedie zbierające tytuły oraz podstawowe informacje na temat poszczególnych
spektakli2. Opublikowano też kilkanaście poradników3 oraz opracowań dotyczących historii gatunku4. Brakowało jednak publikacji, które oferowałyby głębszą
refleksję nad musicalem. Dopiero w ostatnich latach ukazały się pozycje pokazujące, że musical może być ciekawym przedmiotem akademickiej refleksji i badań
kulturoznawczych. Zwrócono więc uwagę na sposób, w jaki spektakle musicalowe
odzwierciedlają aktualną sytuację społeczno–polityczną kraju, w którym powstały5,
1
2

3
4

5

Por. J. Mikołajczyk, Musical nad Wisłą. Historia musicalu w Polsce w latach 1957–1989, Gliwice 2010.
Por. m.in. Broadway Musicals. Show by Show, red. S. Green, 2014; K. Bloom; D. Dietz, The Complete Book of 1980s Broadway Musicals, Maryland 2016; D. Hodges, On Broadway. From “Rent” to
“Revolution”, New York 2016; L. Kydryński, Przewodnik operetkowy: operetka, wodewil, musical,
Kraków 1994, etc.
Por. np. A. Frankel, Writing the Broadway Musical, USA 2000.
Por. np. J. Mikołajczyk, op. cit.; E. Mordden, Anything Goes: A History of American Musical Theatre, Oxford, New York 2013; L. Stempel, Showtime. A History of the Broadway Musical Theater,
New York 2010, etc.
Por. Bielacki M., Musical: geneza i rozwój formy dramatyczno-muzycznej, Łódź 1994; L. Macdonald, “Where Do I Go?”: The Commercial Renewal of American Musical, “New England Theatre
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podejmują problem tożsamości indywidualnej i narodowej6 oraz wpisują się
w dyskurs feministyczny7. Nikt jednak nie podjął tematu obecności historii oraz
pamięci kulturowej.
Celem niniejszego artykułu jest uzupełnienie tej luki i przebadanie wybranych
musicali pod kątem koncepcji mediów pamięci. W niniejszym artykule pokażę
więc, jak w wybranych przeze mnie spektaklach konstruowana i reinterpretowana
jest pamięć o ważnych wydarzeniach historycznych. Dalsza część tekstu będzie
składała się z czterech części. W pierwszej krótko przypomnę pojęcie mediów
pamięci i umieszczę musical w kontekście badań nad pamięcią. W drugiej zanalizuję musical Oklahoma!. W trzeciej, by pokazać, że musical nie jest fenomenem
właściwym wyłącznie kulturze amerykańskiej, zajmę się austriackim spektaklem
Elisabeth oraz węgierskim przedstawieniem István, a király (Król Stefan). Czwarta,
najkrótsza część artykułu będzie stanowiła podsumowanie całości.

2.
Pojęcie pamięci zrobiło w ciągu ostatnich lat zawrotną karierę. Założenie Maurice’a Halbwachsa, że społeczeństwa, podobnie jak jednostki, dysponują pamięcią, która kształtowana jest przez zbiorowość i funkcjonuje dzięki komunikacji8,
stała się inspiracją dla badaczy takich jak Jan i Aleida Assmannowie, Astrid Erll,
Pierre Nora czy Paul Connerton. Jakkolwiek naukowcy ci często w różny sposób
ujmują pamięć, zawsze łączy ich przekonanie o tym, że przeszłość jest pewnym
konstruktem społecznym, którego kształt jest negocjowany pomiędzy członkami
danej społeczności. Pamięć o odległych w czasie wydarzeniach, które stanowią
podstawę tożsamości danej zbiorowości, jest przekazywana przez media pamięci,
które mają kluczowy wpływ na kształtowanie kolektywnych wyobrażeń przeszłości. Jak pisze Astrid Erll:
To przez media jednostka uzyskuje dostęp zarówno do typowej dla grupy wiedzy,
jaką są fakty i daty, jak również do „prądów myślenia i doświadczenia”; jednym
słowem: do całości symbolicznie ujętego świata wyobrażonego, który Halbwachs
określa mianem „kolektywnych ram pamięci”9.

Media pamięci umożliwiają więc przekazywanie kolektywnych wyobrażeń na
temat przeszłości. Według Jana Assmanna podstawowym medium pamięci jest

6
7
8
9

Journal” 2010, nr 21, ss. 71‒97; E. A. Wells, West Side Story: Cultural Perspectives on an American
Musical, Plymouth 2011.
Por. R. Knapp, The American Musical and the Formation of National Identity, Princeton 2005;
R. Knapp, The American Musical and the Performance of Personal Identity, Princeton 2009.
Por. S. Wolf, A Problem like Maria: Gender and Sexuality in the American Musical, Michigan 2002;
S. Wolf, Changed for Good. A Feminist History of the Broadway Musical, New York 2011.
Por. M. Halbwachs, Społeczne ramy pamięci, Warszawa 2008.
A. Erll, Literatura jako medium pamięci zbiorowej [w:] Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna
perspektywa niemiecka, red. M. Saryusz-Wolska, Kraków 2009, ss. 233–234.
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pismo , inni badacze zauważyli jednak, że do grupy tej można włączyć również
mowę, obraz, ciało, miejsce i tym podobne11. Każde medium wprowadza wspomnienia w nowe konteksty, dlatego też zwroty w historii pamięci wiążą się zazwyczaj z wynalezieniem nowych mediów: druku (który sprawił, że wiedza o wydarzeniach historycznych stała się bardziej dostępna), fotografii (pozwalającej na
uwiecznienie chwili) czy Internetu12.
Wpływu mediów pamięci zazwyczaj jednak nie wychwytujemy. Dopiero
w momencie, w którym stawiamy opór lub dostrzegamy sprzeczności, pamięciotwórczy charakter książek, filmów czy wystaw muzealnych staje się dla nas
oczywisty13. Wtedy też zauważamy, że przekazywane przez media obrazy przeszłości są subiektywne i emocjonalnie nacechowane. Obrazy te, będące zazwyczaj wyrazem pamięci kulturowej, często przybierają kształt mitycznej opowieści,
której przypisane są głębokie znaczenia symboliczne. Tym samym stanowią one
podstawę tożsamości kulturowej, narodowej bądź religijnej danej zbiorowości14.
W kontekście tematu niniejszego artykułu podkreślić trzeba, że we współczesnym społeczeństwie ogromną rolę w konstruowaniu przeszłości odgrywa kultura
popularna. Astrid Erll zauważa, że warunkiem dostrzeżenia znaczenia literatury
w formowaniu się kultur pamięci jest zdystansowanie się od powszechnego poglądu, że tylko wysoką literaturę można czytać pod kątem pamięci kulturowej15.
Okazuje się, że to „literatura trywialna” (określenie Erll) poprzez umacnianie mitów i przekazywanie schematów typowych dla danej kultury sięga do zasobów
symbolicznych przypisywanych pamięci kulturowej16. Co prawda Erll koncentruje się w swoich rozważaniach na literaturze, jednak jej diagnozę można z powodzeniem rozszerzyć również na inne teksty kultury – w tym na musicale.
Badania nad kolektywnymi obrazami przeszłości koncentrowały się dotąd
głównie na literaturze i filmie. Jednak musical ma również duży potencjał jako
nośnik pamięci kulturowej. Jest on częścią kultury popularnej, która pozwala na
wyrażenie społecznych różnic i manifestowanie społecznej oraz indywidualnej
tożsamości odbiorcy17.
Powyższą diagnozę potwierdza Raymond Knapp. Zauważa on, że amerykański
musical definiuje i formułuje zbiorowe wyobrażenia na temat Ameryki18 – tego,
10

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Por. J. Assmann, Pamięć kulturowa: pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach
starożytnych, Warszawa 2008.
Por. M. Saryusz-Wolska, Spotkania czasu z miejscem. Studia o pamięci i miastach, Warszawa 2011, s. 96.
Por. ibidem, s. 97.
Por. A. Erll, op. cit., s. 224.
O pojęciu pamięci kulturowej i jej charakterystyce zob. J. Assmann, op. cit.
Por. A. Erll, op. cit, s. 233.
Por. ibidem, s. 233.
Por. J. Fiske, Zrozumieć kulturę popularną, Kraków 2010, ss. 36–37.
Por. R. Knapp, The American Musical..., s. 103.
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czym ona jest, czym nie jest, a czym może się stać19. Musicale, jak twierdzi Knapp,
są bardzo efektywne w definiowaniu tożsamości narodowej, gdyż przyciągają do
teatru ściśle określoną grupę osób i przez muzykę zapewniają im bazę wspólnych
doświadczeń wspierającą poczucie bycia członkiem wspólnoty20. Jeśli tematem
tych spektakli jest historia, stają się one pełnoprawnymi mediami pamięci kulturowej, przekazującymi wyobrażenia na temat przeszłości i wpisującymi ją we
współczesne konteksty.
W dalszej części artykułu rozwinę ten wątek, prezentując i omawiając funkcjonowanie pamięci w wybranych spektaklach muzycznych.

3.
Wśród amerykańskich musicali nie brakuje spektakli odnoszących się do ważnych
wydarzeń z historii USA. Wystarczy wymienić tytuły takie jak 1776 (opowiadający o wydarzeniach, które doprowadziły do powstania Deklaracji Niepodległości),
Assassins (opowieść o zamachach na prezydentów USA) czy też Hamilton (historia Alexandra Hamiltona, jednego z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych).
Jednym z najważniejszych spektakli muzycznych odnoszących się do historii, jest
musical Oklahoma! Richarda Rodgersa i Oscara Hammersteina II. Powstanie tego
spektaklu, napisanego na podstawie sztuki Green Grow the Lilacs w roku 1943,
stanowiło jeden z momentów przełomowych w historii musicalu. Pomimo że początkowo spotkał się z ostrą krytyką21, stał się prawdziwym blockbusterem i szybko
zyskał status kultowego. Duże znaczenie miał fakt, że wszystkie elementy spektaklu
– muzyka, choreografia, partie mówione, gra aktorska i scenografia – stanowiły spójną całość. Twórcy, zamiast koncentrować się na rozrywkowym charakterze dzieła,
postanowili stworzyć spektakl opowiadający ważną historię dwojga ludzi i społeczności, w której żyją. Jednak te elementy – nowatorskie jak na ówczesny Broadway
– nie przyniosłyby sukcesu, gdyby nie to, że Oklahoma! jednocześnie odwoływała się
do ważnego, narodowego mitu Ameryki, a zarazem współtworzyła go22.
Fabuła spektaklu rozgrywa się w roku 1906, na terenie tej części Oklahomy,
która określana była jako Indian Territory. Inspiracją dla treści musicalu był historyczny konflikt pomiędzy kowbojami swobodnie wypasającymi bydło a farmerami, którzy zaczęli budować ogrodzenia i utrudniać właścicielom stad ich
dotychczasową działalność23. Fabuła oscyluje wokół miłosnego trójkąta pomiędzy
Laurey Williams, Curlym McLainem i Judym Fry’em, ukazując przy okazji codzienne życie na Dzikim Zachodzie. W Oklahomie! nie ma nadmiernego patosu,
tak charakterystycznego dla musicalu w ówczesnym czasie; jak pisze Bielacki,
19
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Por. ibidem, s. 8.
Por. ibidem.
Por. B. Pitak-Piaskowska, Nie ma żartów, nie ma nóżek, nie ma szans? „Oklahoma!” [w:] Musical:
poszerzanie pola gatunku, red. J. Maleszyńska, J. Roszak, R. Koschany, Poznań 2013, ss. 65–72.
Por. R. Knapp, op. cit., s. 123.
Por. M. Gołębiowski, Musical amerykański na tle kultury popularnej USA, Warszawa 1989, s. 162.
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zastąpiono go „prostotą i naturalnością w ukazywaniu charakterów i sylwetek bohaterów, żyjących na co dzień blisko przyrody”24. Naturalność ta odzwierciedlona
jest w muzyce (dominują proste tematy, zupełnie niepodobne do operetkowych
arii)25, jak również w języku, jakim posługują się bohaterowie, choreografii oraz
prostej scenografii.
Głównym tematem Oklahomy! jest idea Ameryki. Spektakl ten, jak słusznie
stwierdza Andrea Most, opowiada o dojrzewaniu Oklahomy do tego, by stać się
jednym z pełnoprawnych stanów USA26. Stąd też musical kładzie bardzo duży
nacisk na relacje pomiędzy poszczególnymi bohaterami spektaklu, to, jak odnajdują się oni we wspólnocie i radzą sobie z dzielącymi ich różnicami, by stworzyć
skonsolidowaną grupę społeczną, która może stać się częścią społeczeństwa Stanów Zjednoczonych.
Postępowanie głównych postaci jest zawsze umieszczone w kontekście odbierania go przez społeczeństwo. Widać to przede wszystkim w scenach zbiorowych,
na przykład w utworze Kansas City (w którym Will poprzez naukę stepowania
pokazuje pozostałym kowbojom, jak funkcjonować we współczesnym świecie)
czy The Farmer and the Cowman, gdzie skonfliktowani farmerzy i kowboje zaczynają rozumieć, że powinni ze sobą współpracować. Współpraca ta może oznaczać
porzucenie indywidualnych potrzeb na rzecz wspólnego dobra – kowboje decydują się na zmianę trybu życia na osiadły, a dzikie tereny zostają zmienione w pola
uprawne27. Co więcej Laurey i Curly mają świadomość, że ich uczuciowe perypetie rozgrywają się na oczach innych i są umieszczone w pewnym społecznym
kontekście (zobacz: utwór People Will Say We’re In Love). Ta para również musi się
nauczyć, jak pokonać dzielące ich różnice. Ich ślub, jeden z typowych dla musicali
motywów służących pokazaniu, że przezwyciężenie przeciwności jest możliwe28,
oznacza zakończenie procesu unifikacji.
Akcja Oklahomy! rozgrywa się w niemal utopijnym świecie. Spektakl pokazuje
sielankowy, sentymentalny obraz Dzikiego Zachodu, w którym pokonanie różnic
na rzecz stworzenia narodu jest możliwe, a kowboje i farmerzy radośnie akceptują nowy styl życia oraz z niecierpliwością i dumą czekają, aż teren, na którym
żyją, stanie się jednym ze stanów USA. Ludzie z kolei są szczerzy, naturalni, żyją
w zgodzie z naturą i kochają swoją ziemię, co wyrażają w tytułowym utworze,
śpiewając: „We know we belong to the land / And the land we belong to is grand!”
Musical Oklahoma! tworzy więc sentymentalny obraz przeszłości, który, naturalnie, nie ma wiele wspólnego z rzeczywistością historyczną. Równie ważne jak to,
że przyłączenie Oklahomy do Stanów Zjednoczonych jest w musicalu pamiętane
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Por. M. Bielacki, op. cit., s. 81.
Por. ibidem, s. 81.
Por. A. Most, „We Kow We Belong to the Land”: The Theatricality of Assimilation in Rodgers and
Hammerstein’s “Oklahoma!”, „PMLA” 1998, nr 113 (1), s. 79.
Por. ibidem, s. 81.
Por. R. Knapp, op. cit. Pisze też o tym A. Most, op. cit.
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jako radosne wydarzenie, istotne jest to, co w spektaklu zostało przemilczane lub
zapomniane. Nie znajduje się w nim przecież nic, co by tłumaczyło, dlaczego
Oklahoma została przyjęta do Unii dopiero w 1907 roku ‒ a stało się tak, ponieważ obszar ten (którego nazwa oznacza w języku Czoktawów „Czerwoni ludzie”) była tak zwanym Terytorium Indiańskim, na które w latach 1830–1842 siłą
przesiedlono indiańskie plemiona. Jednak na skutek narastającej presji ze strony
białych osadników prezydent Benjamin Harrison ogłosił w 1889 roku, że tereny
te zostaną otwarte dla białych. Oklahoma obciążona jest więc wstydliwą przeszłością związaną z przesiedleniami rdzennej ludności i bezprawnym przywłaszczaniem należącej do nich ziemi29.
W musicalu nie znajdziemy jednak ani jednego czerwonoskórego bohatera.
Wszystkie ślady mogące odnosić się do niechlubnej przeszłości osadników zostały zapomniane i wymazane, tak aby nic nie zakłócało sielankowej wizji Oklahomy i zamieszkujących ją (białych) ludzi. Pominięcie problemu rdzennej ludności
współgra z przewodnim tematem musicalu: usunięciem inności i stworzeniem
jednorodnego społeczeństwa, którego członkowie poświęcają swoją indywidualność dla dobra wspólnoty.
Ponadto warto zauważyć, że musical powstał w roku 1943, czyli w czasie
II wojny światowej. Wprowadzenia wątków dotyczących sytuacji rdzennej ludności Ameryki na terenie Oklahomy mogłoby, jak zauważa Raymond Knapp, budzić
skojarzenia ze sposobem, w jaki naziści traktowali Żydów30. Spektakl, który tworzył sentymentalną wizję Dzikiego Zachodu i przedstawiał społeczność mającą
być dla amerykańskiej widowni wzorcem zachowania, nie mógł takich skojarzeń
wywoływać. Dlatego też losy rdzennej ludności zostały usunięte. Takie postępowanie nie jest niczym nowym w procesie tworzenia się pamięci kulturowej.
Zniekształcanie przeszłości poprzez uwypuklanie pozytywnych epizodów z życia
danej społeczności i pomijanie niewygodnych faktów jest jednym z charakterystycznych elementów tworzenia się tożsamości zbiorowej31. Jak wynika z powyższych rozważań, mechanizm ten wyraźnie pojawił się Oklahomie!, spektaklu, który
często jest nazywany jednym z najbardziej amerykańskich musicali, jakie kiedykolwiek stworzono.

4.
Chociaż musical powstał w USA, to szybko zadomowił się on również w innych
krajach. W większości z nich nie poprzestano na wystawianiu amerykańskich
produkcji, ale zaczęto tworzyć nowe musicale, wzbogacając gatunek o rodzime
treści i lokalny koloryt32. Spektakle muzyczne, które opowiadają o historycznych
29
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Por. R. Knapp, op. cit., s. 124.
Por. ibidem.
Por. M. Saryusz-Wolska, op. cit., s. 32.
Por. M. Bielecki, op. cit., s. 6.
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wydarzeniach, szczególnie często powstają w Austrii, Niemczech i na Węgrzech.
W Austrii i Niemczech33 wystawiono w ostatnich latach wiele tego typu musicali,
na przykład Gustav Klimt, Elisabeth, Mozart, Elisabeth. Die Legende einer Heiligen
(Elisabeth. Legenda o świętej), Bonifatius czy Luther. Rebel Gottes (Luther. Boży buntownik). Na Węgrzech liczba historycznych musicali jest jeszcze większa. Obejmuje ona takie produkcje jak: 56 csepp vér (56 kropli krwi), István, a király (Król
Stefan), Veled, Uram! (Z tobą, mój panie!), Atilla, Isten kardja (Atylla. Miecz boży),
Honfoglalás (Zajęcie ojczyzny), Hét vezér (Siedmiu wodzów).
Musicale tworzone i wystawiane w Niemczech, Austrii i na Węgrzech są doskonałymi przykładami mediów pamięci. Pokazują one zmitologizowany obraz
przeszłości, odwołują się do popularnych wyobrażeń na temat historii i podtrzymują tożsamość narodową poprzez sięganie do kluczowych dla danej społeczności
wydarzeń historycznych. By to udowodnić, zanalizuję w tej części dwa musicale:
Elisabeth oraz István, a király (Król Stefan).
Elisabeth opowiada o życiu cesarzowej Austro–Węgier Elżbiety, znanej jako
Sisi. Widzowie obserwują koleje losu cesarzowej na tle chylącej się ku upadkowi monarchii, a Elżbieta jest w spektaklu pokazana jako uosobienie nastrojów
i lęków epoki fin de siécle. Elisabeth rozbija utarte schematy dotyczące monarchii
austro–węgierskiej (na przykład sielankową wizję tego państwa, wyidealizowany
obraz Franciszka Józefa czy życia wiedeńskiej arystokracji), ale też tworzy nową,
mityczną opowieść o Wiedniu przełomu wieków. To, że musical Elisabeth służy
jako medium pamięci, uwidacznia się również w zmianach, jakie zaszły w węgierskiej wersji spektaklu, o której będzie mowa w dalszej części artykułu.
Tworząc spektakl opowiadający o życiu Sisi, jego twórcy – Michael Kunze
i Sylvester Levay – nie mieli prostego zadania. Postać cesarzowej Austro–Węgier
obrosła licznymi mitami, a wielu odbiorców kojarzy cesarzową Elżbietę głównie dzięki filmom Ernsta Marischki (składają się na nie trzy części zrealizowane
kolejno w latach 1955, 1956 i 1957), które mocno ją idealizują. Celem Kunzego było stworzenie spektaklu, który pokazałby prawdziwą historię cesarzowej34.
Cel ten w dużej mierze osiągnął35, jednak Elisabeth tworzy nowy mit, pokazując
Sisi jako uosobienie nastrojów fin de siécle. Najwyraźniej widać to w jej fascynacji
śmiercią. W spektaklu śmierć jest przedstawiona pod postacią atrakcyjnego mężczyzny36, który zakochuje się w młodej Sisi i podąża za nią krok w krok. Elżbieta
jest nieustannie rozdarta pomiędzy chęcią życia a fascynacją zaświatami. Napięcie pomiędzy bohaterką a Śmiercią, jakie się w wyniku tego rozdarcia rodzi, jest
33
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Omawiam spektakle wystawiane w Austrii i Niemczech razem ze względu na to, że rynek musicalu mocno się w tych dwóch krajach przenika.
Por. wypowiedź Michaela Kunzego w programie musicalu: Elisabeth. Die wahre Geschichte der
Sissi. Programmheft, Solingen 2008, s. 5.
O sposobie, w jaki prawda historyczna została oddana na scenie, pisałam w artykule: M. Wąsowicz, Zwischen Traum und Wirklichkeit: Historia w musicalu „Elisabeth” [w:] (Re)wizje historii
w dyskursie i literaturze, red. D. Guttfeld, A. Sowińska, M. Linke-Ratuszny, Toruń 2014.
W języku niemieckim „śmierć” jest rodzaju męskiego.
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motywem przewodnim spektaklu. Dobrze oddaje on dekadenckie nastroje końca
wieku oraz plagę samobójstw, jaka panowała w Wiedniu w latach osiemdziesiątych XIX wieku37.
Postać Śmierci można interpretować jako symbol fatum wiszącego nad monarchią naddunajską. Wpływa on bowiem na życie najważniejszych bohaterów
spektaklu. Winorośl, która pojawia się na kostiumach wiedeńskiej arystokracji,
akcentuje fakt, że ich czas nieuchronnie zbliża się ku końcowi. To, że monarchia
Austro–Węgierska chyli się ku upadkowi, podkreśla również obecność orszaku
Śmierci, aniołów o czarnych skrzydłach, które pojawiają się w kluczowych momentach musicalu. Sam Śmierć wielokrotnie podkreśla, że Elżbieta jest osobą,
która ciągnie kraj ku zagładzie (na przykład przekonując Franciszka Józefa do
utworzenia monarchii dualistycznej). Śmierć Sisi jest w spektaklu ukazana jako
wyrok dla Austro–Węgier. Związek pomiędzy losem cesarzowej i jej państwa widać też w jednej z ostatnich scen spektaklu (An Deck der sinkenden Welt). W scenie
tej pokazany jest pokład statku, w którego centrum znajdują się Franciszek Józef i umierająca Sisi. Narrator spektaklu tłumaczy, że Austro-Węgry chylą się ku
upadkowi i można je porównać do tonącego okrętu.
Warto ponadto zauważyć, że historia cesarzowej Elżbiety została pokazana
przez pryzmat świadomości współczesnych ludzi. Koleje życia Sisi są opowiadane przez Lucheniego. Prezentuje on wydarzenia z życia Elżbiety i komentuje je,
często w ironiczny sposób odnosząc się do mitów, jakie narosły wokół cesarzowej dzięki filmowi Ernsta Marischki. Lucheni jest więc i uczestnikiem wydarzeń
przedstawionych w musicalu, i człowiekiem dobrze znającym współczesny świat,
pełniącym rolę łącznika pomiędzy przeszłością a teraźniejszością. Spojrzenie
z perspektywy współczesnego świata sprawia, że Sisi urasta w musicalu do roli
prekursorki współczesnych kobiet. W Elisabeth mocno podkreślono jej dbałość
o urodę, obsesyjną chęć zachowania szczupłej sylwetki oraz przede wszystkim
siłę, niezależność i pragnienie samorealizacji. Cechy te sprawiają, że musicalowa
Elżbieta nie potrafi odnaleźć się na wiedeńskim dworze. Michael Kunze pokazał
więc cesarzową przez pryzmat zachowań i aspiracji współczesnych kobiet. Takie
interpretowanie przeszłości w kontekście teraźniejszości, jak już pisałam, jest typowe dla pamięci kulturowej38.
Potencjał musicalu Elisabeth jako medium pamięci jest również widoczny
w wersji węgierskiej, która została wystawiona w roku 1996 i cieszy się taką popularnością, że jest grana w budapeszteńskim Operettszinház do dziś. Sisi jest ważną
postacią nie tylko dla Austrii, ale również dla Węgier, gdzie panowało przekonanie, że to właśnie dzięki wpływowi cesarzowej doszło do utworzenia Austro-Węgier39. Elżbieta nie ukrywała swojej miłości do Węgrów, którzy z kolei darzyli ją
37
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Por. F. Morton, A Nervous Splendour: Vienna 1888/1889, London 1980.
Por. J. Assmann, op. cit.
O zainteresowaniu cesarzowej Elżbiety Węgrami oraz jej wpływie na utworzenie monarchii
dualistycznej – por. B. Hamann, Cesarzowa Elżbieta, Warszawa 2008, ss. 193–238.
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ogromnym szacunkiem . Sympatia ta przetrwała w kulturze węgierskiej, dlatego
też nic dziwnego, że musical opowiadający o życiu cesarzowej został wystawiony
również w Budapeszcie. Zaadaptowano go jednak do potrzeb węgierskiej publiczności, tak aby odnosił się do specyficznego doświadczenia tego społeczeństwa.
W pierwotnej wersji w libretcie było kilka odniesień do Węgier, nie wysuwały
się one jednak na pierwszy plan. W wersji węgierskiej dodano więc postaci węgierskich polityków rozprawiających o szansie, jaką jest dla Węgier ugoda z Austrią i utworzenie monarchii dualistycznej. Znacznie wydłużono również scenę
koronacji Franciszka Józefa i Elżbiety na władców Węgier, dodając do niej dialogi
i wplatając w choreografię elementy charakterystyczne dla węgierskich tańców
ludowych. W połowie drugiego aktu pojawił się również nowy wątek spiskowców
planujących oderwanie Węgier od monarchii i osadzenie na tronie arcyksięcia
Rudolfa, syna Franciszka Józefa i Sisi. Jest to o tyle ważne, że wydarzenia te nie
są potwierdzone źródłami. W wersji wiedeńskiej kładziono nacisk na zgodność
z faktami historycznymi, w związku z czym niewyjaśnione do dziś wydarzenia,
które doprowadziły do samobójstwa syna Elżbiety, przedstawiono raczej mgliście41. W wersji węgierskiej postanowiono pokazać taką wersję wydarzeń, z którą
węgierscy widzowie będą mogli sympatyzować.
Co więcej, reżyser spektaklu zmienił również jego ogólną wymowę. O ile
w Austrii starano się przede wszystkim jak najlepiej oddać atmosferę dziewiętnastowiecznego Wiednia, o tyle na Węgrzech położono nacisk na konflikt Elżbiety
z wiedeńskim dworem oraz jej walkę o wyzwolenie się spod wpływu austriackiej
arystokracji. W ten sposób w spektaklu zbudowano paralelę pomiędzy aspiracjami Sisi a niepodległościowymi dążeniami narodu węgierskiego. Cesarzowa przestała być symbolem monarchii jako takiej – uosabiała już tylko jej część, to jest
Węgry. Interpretacja spektaklu została zatem wpisana w ramy węgierskiej pamięci
dotyczącej cesarzowej Elżbiety postrzeganej jako osoba, która bardziej pasowała
do Węgier niż Wiednia i darzyła Węgrów szczególną sympatią42. Musical Elisabeth został więc tak przekształcony, by mógł promować węgierskie spojrzenie na
dzieje Austro-Węgier.
Tak daleko idące zmiany w strukturze Elisabeth nie dziwią, gdy przyjrzymy się
musicalom tworzonym na potrzeby węgierskiej publiczności. Ten gatunek cieszy
się na Węgrzech bardzo dużą popularnością, a spektakle opowiadające o ważnych
wydarzeniach z przeszłości kraju są bardzo liczne. Najważniejszy z nich to chyba
40
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Por. ibidem.
Okoliczności samobójstwa arcyksięcia Rudolfa i jego kochanki, Mary Vetsery, do dziś budzą
kontrowersje historyków. Większość z nich upatruje przyczyn w charakterze arcyksięcia, jego
poglądach (stojących w sprzeczności z poglądami Franciszka Józefa) i rozwijającej się chorobie.
Część jednak spekuluje, że arcyksiążę popełnił samobójstwo z powodu oskarżeń o kontakt ze
środowiskami planującymi oderwanie Węgier od monarchii i osadzenie go na węgierskim tronie
jako króla – co oznaczało zdradę stanu. Więcej na ten temat – por. B. Hamann, Cesarzowa...;
eadem, Kronprinz Rudolf. Ein Leben, Wien 2005.
Por. B. Hamann, Cesarzowa...
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István, a király (Król Stefan), który powstał w roku 1983 i jest wystawiany do
dzisiaj. Opowiada on o walce o władzę, jaka rozegrała się pomiędzy Stefanem
I Świętym i jego wujem, Koppánym, który sprzeciwiał się chrystianizacji kraju43.
Wydarzenia te są pretekstem do opowiedzenia o wartościach istotnych dla węgierskiej kultury oraz skomentowania bieżącej sytuacji politycznej.
Wydarzenia przedstawione w spektaklu – konieczność zjednoczenia rozbitych
węgierskich plemion i scentralizowania państwa – budzą skojarzenia z sytuacją
Węgier w latach osiemdziesiątych. W tym czasie kraj zmagał się z poważnym
kryzysem gospodarczym. By mu zaradzić, sekretarz generalny Węgierskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej János Kádár wprowadzał coraz więcej ekonomicznych i politycznych restrykcji, które miały doprowadzić do scentralizowania
państwa. Wymowa István, a király współgrała więc z polityką rządu44. Głównych
bohaterów spektaklu można interpretować jako postaci symbolizujące Jánosa
Kádara (Stefan) i węgierskie społeczeństwo (Koppány). Postawa Koppányego –
szanującego tradycję, kochającego ponad wszystko wolność i niezgadzającego się
na obecność niemieckich żołnierzy na Węgrzech (to najprawdopodobniej aluzja
do stacjonujących na Węgrzech w latach osiemdziesiątych sił zbrojnych Związku
Radzieckiego) – jest zbieżna z poglądami i wartościami węgierskiego społeczeństwa. Co więcej, jego postać budzi skojarzenia z buntownikami biorącymi udział
w powstaniach narodowych (zwłaszcza z roku 1848 i 1956). Najwyraźniej jest to
widoczne w pierwszej piosence-manifeście z II aktu, kiedy Koppány przemawia
do swoich popleczników. W refrenie śpiewanego przez niego utworu znajduje się
niemal dosłowny cytat z Pieśni Nardowej Sándora Petöfiego, która została napisana z okazji wybuchu węgierskiej Wiosny Ludów w 1848 roku. To, że Koppány
się nią posługuje, sankcjonuje go jako prawdziwego bohatera, który podejmuje
beznadziejną walkę o wolność. Interesujące jest to, że żadnego z antagonistów nie
można oceniać w kategoriach dobra i zła. Obydwaj są patriotami kierującymi się
interesem państwa – powodem ich konfliktu są odmienne wizje jego przyszłości.
István, a király prowokuje więc do dwóch całkowicie przeciwstawnych interpretacji. Można widzieć go jako spektakl wspierający aktualną politykę komunistycznego rządu węgierskiego, ale także jako strategię oporu wobec oficjalnej władzy.
Pomimo tego, że musical ten wyraźnie nawiązuje do sytuacji Węgier z lat
osiemdziesiątych, to jest on na tyle uniwersalny, że z dużym powodzeniem jest
grany do dzisiaj. Przede wszystkim opowiada o wydarzeniu, które stanowi jeden
z fundamentów węgierskiej tożsamości narodowej: o chrystianizacji i zjednoczeniu kraju. Ponadto, jak pisałam, odwołuje się do tradycji powstańczej, która jest
na Węgrzech bardzo ważna. Spektakl jest więc przepełniony elementami, które
stanowią o węgierskiej tożsamości narodowej ‒ pojawiają się mit założycielski,
chrześcijańskie podstawy państwa węgierskiego, rozdarcie pomiędzy tradycją
43
44

O konflikcie pomiędzy Stefanem I Świętym a Koppánym – por. W. Felczak, Historia Węgier,
Wrocław 1983, ss. 22–24.
Por. K. Milun, Rock Music and National Identity in Hungary, „Surfaces” 1991, nr 1 [on-line:]
http://www.pum.umontreal.ca/revues/surfaces/vol1/milun.html [29.05.2016].
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a nowoczesnością, przywiązanie do historii powstańczej i pamięć o pogańskich
wierzeniach. Dzięki temu Istvan, a király stał się spektaklem kultowym, który
doczekał się kilkunastu różnych produkcji.
Istvan, a király jest dziełem, które w skuteczny sposób konstruuje i interpretuje
przeszłość, wpisując ją w nowe konteksty oraz kreując zbiorowe wyobrażenie na
temat przeszłości. Z perspektywy pamięci kulturowej niezwykle istotne jest to, że
spektakl ten buduje również tożsamość narodową. Plenerowe pokazy, które odbywają się między innymi 20 sierpnia, w ramach obchodów Dnia Świętego Stefana,
są często okazją do manifestacji uczuć patriotycznych. Na nagraniach ze spektakli
widać, że część widzów przynosi ze sobą flagi węgierskie i płacze w trakcie spektaklu, zwłaszcza w czasie finału II aktu, gdy grana jest melodia węgierskiego hymnu. Reakcje te pokazują, że motywy obecne w Istvan, a király mocno oddziałują na
emocje węgierskiej publiczności.

5.
W niniejszym artykule zaprezentowałam trzy spektakle z trzech różnych krajów.
Pierwszy z nich, Oklahoma!, pokazuje przyłączenie terytorium tytułowego stanu
do Stanów Zjednoczonych jako radosne wydarzenie, pomijając losy rdzennej ludności. Kreuje on sentymentalny obraz Dzikiego Zachodu i propaguje wizję społeczeństwa, którego członkowie pokonują dzielące ich różnice na rzecz stworzenia
większej organizacji społecznej – narodu. Drugi musical, Elisabeth, krytykuje mity
narosłe wokół Austro-Węgier i postaci Sisi, sam jednak kreuje nowy mit, zgodnie
z którym cesarzowa Elżbieta urasta do rangi symbolu epoki fin de siècle. Umieszcza on również Sisi w nowym kontekście, pokazując ją jako osobę, która wykazywała ambicje i dążenia współczesnych kobiet. Trzeci spektakl, István, a kiraly,
wykorzystuje historię jako pretekst do opowiedzenia o wartościach ważnych dla
węgierskiej kultury i skomentowania bieżących wydarzeń politycznych.
Omówione przykłady pokazują, że musical to nie tylko błahe spektakle rozrywkowe, ale również ambitne i ciekawe produkcje, mogące ujawniać zbiorowe wyobrażenia na temat przeszłości. Ze względu na swoją popularność musical stanowi
więc doskonałe medium pamięci. W niniejszym artykule zostały przedstawione
tylko trzy, najbardziej według mnie wyraziste, spektakle, ale oczywiście przykłady
można by mnożyć. Problem związków pomiędzy historią, pamięcią i teatrem muzycznym wymaga dalszych badań, które mogą przynieść bardzo ciekawe wyniki.
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Abstract
Musical

Memory: Oklahoma!, Elisabeth
King Stephen
Musical has been around for decades, but until recently books which dealt with
musical were limited to encyclopedias or these describing the history of the genre.
New approaches appeared only recently (e.g. Wolf, Knapp). Still, nobody has noticed that musicals are often concerned with collective memory. In this article,
I analyze musical as a medium of memory. I begin with describing the concept
of a medium of memory and then I move to an analysis of the selected examples.
I interpret Oklahoma!, and conclude how, in this case, it is important to pay attention not only to events which are remembered (the establishment of Oklahoma
as the 46th state in the Union) but also to things which were then forgotten (the
status of Native Americans). Next, I analyze musical Elisabeth which describes
the life of empress Elisabeth (also known as Sisi). The musical shows Sisi as a personification of fin de siécle and thus creates a new myth. I also draw attention to
the changes that the musical underwent in its Hungarian version. Finally, I move
to an analysis of Hungarian musical István, a király (King Stephen) and describe
how the plot refers to Hungarian culture and political situation of Hungary in
the early 80s.
as a

Medium

of

and

Marcin Petrowicz

Uniwersytet Jagielloński

game design patterns
from the university to design studio

In 1977 Austrian architect Christopher Alexander published his best known
book A Pattern Language1. The concept presented nearly 40 years ago, inspired
computer scientists and programmers alike, leading to the creation of design pattern language for object-oriented programming. However, despite its popularity
the project was not recognized and accepted as a practical tool for architects. Years
later, when the video game industry was in need of a formal language to describe
the craft, an idea to use pattern language appeared. Two game researchers – Staffan Björk and Jussi Holopainen conceived a collection of design patterns2. But,
when it inspired game studies researchers for some time, the ideadid not gain the
attention of the wide game industry community. Despite the partial failure of
adapting pattern language to video game design some researchers, like Joris Dormans3, and designers, like Raph Koster4, work towards the creation of a formal
pattern-like language of gameplay.
The following paper examines different concepts of design pattern languages
from the original one in architecture, through the most popular pattern concepts
in object-oriented programming to Björk’s and Holopainen’s work in the field of
video game design. The focal point of analysis and comparison will be the languages’ foundations and assumptions, single design pattern structure, and level of
abstraction. Beside the internal structure of each pattern language, the reception
1
2
3
4

C. Alexander, S. Ishikawa, M. Silverstein, A Pattern Language: Towns, Buildings, Construction,
New York 1977.
S. Björk, J. Holopainen, Patterns in Game Design, Hingham 2005.
J. Dormans, Engineering Emergence. Applied Theory for Game Design, 2012 [on-line:] http://www.
jorisdormans.nl/pdf/dormans_engineering_emergence.pdf [30.04.2016].
R. Koster, Grammar of Gameplay. Game Atoms: Can Games Be Diagrammed?, 2005 [on-line:]
http://www.raphkoster.com/gaming/atof/grammarofgameplay.pdf [30.04.2016].
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in the professional community will also be examined. The central issues addressed
in this paper are the characteristics of specific pattern languages that made them
popular and useful or led them to be rejected by the industry. After this comparison, both shortcomings of Björk’s
���������������������������������������������������
and Holopainen’s concept and possible solutions for similar future theories will be examined.

Patterns

in architecture

Born in 1936 in Vienna, Christopher Alexander is mainly an architecture theorist
and practitioner. During his education at Cambridge and Harvard universities, he
was also interested in physics and mathematics, from which he obtained a Master’s degree. His interests in disciplines other than architecture allowed him to
work in a very diverse range of academic contexts, from transportation theory and
computer science to cognitive studies. Alexander’s study background of different
systems must have been the inspiration for the creation of generative grammar for
architecture – the pattern language.
Published in 1977 by Alexander and his collaborators – Sara Ishikawa and
Murray Silverstein, A Pattern Language: Towns, Buildings, Construction is the second in a series of books released by Center for Environmental Structure. It was
followed by The Timeless Way of Building5, which is the philosophical and aesthetic
introduction to the pattern language, even though it was released in 1979. The
“timeless way”, mentioned in the title, is a method that once grasped and understood can be implemented to produce beautiful buildings in every style, culture
or place it is built in. The starting point for the creation of patterns is “a central
quality which is the root criterion of life and spirit in a man, a tow, a building or
a wilderness. This quality is objective and precise, but it cannot be named”6. The
first book in the series, that actually describes the pattern language in action, is The
Oregon Experiment7 that introduces the process of campus community planning
at the University of Oregon. After series of student protests, university authorities, in a conciliatory gesture towards the community, employed the radical architecture professor from University of Berkeley to solve the problem . Alexander’s
task was to create a process in which the community could design its own urban
environment by itself. He prepared the list of good practices and patterns to facilitate the process of community planning as a tool for making this seemingly
anarchist act of creation a bit more sensible.

The

structure of the pattern language

The Pattern Language consists of more than 250 patterns divided into three categories – towns, building and construction, ranging from general patterns as 26.
5
6
7

C. Alexander, The Timeless Way of Building, New York 1979.
Ibidem, p. 19.
Idem, The Oregon Experiment, New York 1975.
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Life Cycle to more particular solutions as 201. Waist-High Shelf9. Every pattern
is presented as a pair of commonly occurring problem and a universal solution
that meets the requirements of the timeless way of building, one that brings us
closer to the quality without a name. For example pattern number 201 describes
the problem of “daily »traffic«” of the objects which are handled most often that
occurs in every house and every workplace. “Unless such things are immediately
at hand (...) [MP – they] are forgotten, misplaced”10. To transform this part of our
daily routine into the form of architecture the author proposes building waisthigh shelves in every main room where people spend their time.
Looking at the structure of any given pattern we observe that its starting point
is usually some kind of human behaviour, need or characteristic. Then all the
features and forces acting on the object in question are discussed. Afterwards the
best configuration of parameters is chosen in a way to lead to the desired qualities
described in Timeless Way of Building. Next is “solution – the heart of the pattern
– which describes the field of physical and social relationships which are required
to solve the stated problem”11. Finally, every pattern ends with a list of other patterns related to the described issue. Another interesting feature of Alexander’s
language is the supposed reliability of every pattern. Author, being aware of his
own shortcomings, marked the patterns with two, one or no asterisks. Two asterisks indicate that the pattern summarizes “a property common to all possible ways
of solving the stated problem”12, one asterisk marks patterns whichwere designed
into this general direction of invariant solution, but can be improved, while no
asterisk informs the reader that the described solution is only one specific way of
solving the problem and it can be improved upon.
8

Reception
Despite Christopher Alexander is a successful and influential architect, his pattern language is not as important concept in designing buildings process as in the
world ������������������������������������������������������������������������
of software design. Nikos A. Salingaros, a proponent of Alexander’s patterns, observes that “pattern languages encapsulate human experience, and help
us cope with complexity in our environment”13. However the language “has been
appreciated by only a few practitioners” and “because of misunderstandings, they
[MP – patterns] have not played a wide role in architectural design”14. The question
8
9
10
11
12
13
14

C. Alexander, S. Ishikawa, M. Silverstein, op. cit., pp. 139‒145.
Ibidem, pp. 922‒923.
Ibidem, p. 922.
C. Alexander, S. Ishikawa, M. Silverstein, op. cit., p. xi.
Ibidem, p. xiv.
N. A. Salingaros, The Structure Of Pattern Languages, “Architectural Research Quarterly” 2000,
vol. 4, no. 2, p. 18.
Ibidem.
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is: what makes probably the most successful book on architectural concept more
popular amongst layman than professional architects15?
As it was presented by Kimberly Dovey in the article on The Pattern Language and its Enemies, the critique of Alexander’s language can be grouped in four
categories: political, ideological, epistemological and aesthetical16. The first two
acknowledge that the potential drawbacks of Pattern Languages are anchored in
theoretical discourses of the 1960’ – Lévi-Strauss’ structuralism and counterculture’s fascination with the East. The Taoist “quality without a name” strictly opposes the Western philosophy with its dualism and empiricism, while many patterns openly oppose consumerism and capitalism17. The epistemological criticism
points to the questionable assurance that pattern solutions are absolutely right
(at least with two asterisks patterns). The last type of opponents, as presented by
Kimberly Dovey, raise the issue that the pattern language is permeated by ’form
follows function’ mindset, which is a principle of specific movement namely modernist architecture18. While this could have been a popular concept in the first
half of the 20th century, it has lost its popularity in the second half, especially
amongst postmodernist architects. What is more, most patterns go against economic determinants of the building industry. It is difficult, or even impossible,
to accord the goal of achieving best living quality by means of patterns with the
goal of increasing income for the developer’s company. While there are different
arguments against those criticisms19, the main answer to the opponent’s concerns
is the renunciation of Alexander’s absolutism. If one would read Pattern Language
as a programme of specific style or fashion of designing, then that simple act of
relativism would make some patterns much more acceptable. On the other hand,
the absolutism and universal idea behind the concept is exactly what makes it to
be an inspiring and convincing method.

Patterns

in software design

Ten years after the publication of The Pattern Language it caught attention of two
prominent software engineers – Kent Beck and Ward Cunningham. Beck is the
creator of extreme programming – a software development method maintained
in agile paradigm and a pioneer of a commercial application of the Smalltalk
programming language. He later worked with Erich Gamma, creating JUnit –
15

16
17
18
19

See: T. Erickson, Lingua Francae for Design: Sacred Places and Pattern Languages, “Proceedings
of the ACM Conference on Designing Interactive Systems 2000” New York 2000 [on-line:]
http://www.pliant.org/personal/Tom_Erickson/LinguaFranca_DIS2000.html [30.04.2016].
K. Dovey, The Pattern Language and its Enemies, “Design Studies” 1990, vol. 11, p. 4.
C. Alexander, S. Ishikawa, M. Silverstein, op. cit., p. 393.
See: L. Sullivan, The Tall Office Building Artistically Considered, “Lippincott’s Monthly Magazine”, March 1896.
See: T. Turner, City as landscape: A Post Post-Modern View of Design and Planning, Abingdon
1996, pp. 24–27.
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an important testing framework for Java. Cunningham is also an extreme programming pioneer and the programmer who developed the first wiki. Actually,
the purpose of the predecessor of Wikipedia was to “create an environment where
we might link together each other’s experience to discover the pattern language
of programming”20. Beck and Cunningham started exploring the possibilities of
adapting pattern design methods to software development in 1987, when they
presented the idea of Using Pattern Languages for Object-Oriented Programs21 at
the OOPSLA conference. Beck and Cunningham continued their work on software design patterns for a few years more, but it was not until the 1994 that the
concept gained popularity also in computer science and software development. In
1994 the so-called Gang of Four – Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson
and John Vlissides published the book entitled Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software22. The first part of the publication is devoted to good
practices in object-oriented programming, then it introduces the concept of software patterns.The second half of Design Patterns… is devoted to the description
of 23 classic software design patterns. Probably, it can be perceived as the most
important publication that made the pattern language concept famous outside
the architecture and design fields.

Software

patterns specifics

Similarly to its prototypical architectural counterparts the software development
patterns are the best known solutions to typically occurring problems. The patterns are not specific to a particular programming language, but, as the book title
states, they were developed with an object-oriented paradigm in mind. The structure of the software design patterns is a developed version of the architectural
patterns. Each entry consists of a name, intent, other names of the pattern, motivation for using, the situation in which the pattern can be applied, the structure,
participants – classes and objects participating in a pattern, collaborations between the participants, consequences, characteristics of implementation, sample
code, known uses and related patterns. However, similar to Alexander’s patterns,
software design patterns had some differences occurring as a result of being born
in a completely different design system.
Gang of Four patterns were prescriptive and proven to be working in much
stronger sense than architectural patterns. It was not a matter of ideological
choice, but a characteristic of working with logical and quantifiable algorithms.
20
21

22

B. Venners, Exploring with Wiki. A Converstaion with Ward Cunningham, Part I, 2003 [on-line:]
http://www.artima.com/intv/wiki.html [30.04.2016].
K. Beck, W. Cunningham, Using Pattern Languages for Object-Oriented Programs, Object-Oriented Programming, Systems, Languages & Applications conference 1987 [on-line:] http://
c2.com/doc/oopsla87.html [30.04.2016].
E. Gamma, R. Helm, R. Johnson, J. Vissides, Design patterns: Elements of reusable object-oriented
software, Reading 1995.
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Being effective – meaning faster, or less memory consuming – was the goal of
every pattern or, as the authors wrote, “design patterns make it easier to reuse successful designs [...], design patterns help a designer get a design »right« faster”23.
As the software development is a vast field of knowledge no one would try, as
Alexander and his collaborators did, to build a complete or even nearly finished
list of patterns. That is why Cunningham created wiki to accumulate patterns
and experiences of many programmers, and that is why the book by Gang of Four
presents only 23 patterns. Itss goal was to show and describe a framework for
software design which can be developed by other computer scientist afterwards.

Reception

in software development

The concept of design patterns in software development and computer science
was very well received, as the popularity of the aforementioned book shows. It was
adapted to many more specific domains of software development and different
kind of programming languages. Patterns have been used practically in many professional contexts because for those, who master them, they offer great rewards.
They speed up the development, give effective, reliable and proven solutions and
what is more, improve code readability. Although software design patterns have
its critics. Most of them concentrate on the fact that the problems presented in
the patterns could be easily solved or omitted by simply changing the programming environment24. Despite some criticism there are no significant arguments to
support the view that creating patterns for software development is a professionally worthless endeavour.

Patterns

in game design

Beginning of the 21st century was marked by a major shift in the game industry.
Increased access to broadband internet connection, a new type of video game motion controller and transformation of advanced mobile phones into smartphones
led to, so-called, casual revolution25. New, casual genres of games were created
for the group of consumers that would never before call themselves gamers (for
example Bejeweled (PopCap Games, 2001), Wii Play (Nintendo, 2006), Mystery
Case Files: Huntsville (Big Fish Studios, 2005) ). The increasing amount of new
clients and the expansion of hardcore consumer base both led to a great growth
of the video game market. Rapid advancement of the electronic game industry
resulted in increased demand for new methods of game development, not only
technological, but also theoretical. Requests for game designing tools, theoretical
23
24

25

Ibidem, p. 12.
See: P. Norvig, Design Patterns in Dynamic Programming, 1996 [on-line:] http://www.norvig.
com/design-patterns/design-patterns.pdf [30.04.2016]; J. Hannemann, G. Kiczales, Design
pattern implementation in Java and AspectJ, “ACM Sigplan Notices” 2002, vol. 37. no. 11.
See: J. Juul, A casual revolution: Reinventing video games and their players, Cambridge 2009.
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language in particular, appeared in 1999, when Doug Church stated that “the
primary inhibitor of design evolution is the lack of a common design vocabulary”26. In response to that both researchers and practitioners published papers27
and books28 which aimed in delivering requested design theories, tools and vocabulary. It was not long before someone proposed to use the designing patterns
that were already a familiar concept for many games programmers29. The concept
was adopted by the game studies and then developed by aforementioned scholars
- Staffan Björk and Jussi Holopainen. In their book the researchers present game
component framework – a model for structural analysis of a video game, then they
proceed to describe the modified concept of design patterns. However, the main
part of the publication is a collection of nearly 300 patterns.

Game

design patterns specifics

Reflecting upon Christopher Alexander’s language and application of patterns
to software development Björk and Holopainen implement necessary changes
to pattern method. They present three arguments against the problem-solution
structure: it “creates a risk of viewing patterns as a method for only removing
unwanted effects of a design rather than tools to support creative design work”30, many identified patterns consist problems that are related to other patterns
that describe the solutions and “the effect of introducing, removing, or modifying
a game design pattern in a game affected many different aspects of the gameplay,
making game design patterns imprecise tools for solving problems mechanically”31. In place of the previous structure, authors propose cause and consequence
categories describing the conditions for utilizing the pattern and the potential
effects on the entire designed system. As a result of those reflections, the basic
game designing pattern template consists of: a name, core definition, general description, usage of the pattern, consequences, relations and references. The scope
of patterns varies from very general like Game World32 or Avatars33 to more specific
26
27

28
29

30
31
32
33

D. Church, Formal Abstract Design Tools, 1999 [on-line:] http://www.gamasutra.com/view/feature/131764/formal_abstract_design_tools.php [30.04.2016]
J. P. Zagal, M. Mateas, C. Fernandez-Vara, B. Hochhalter, N. Lichti, Towards an Ontological
Language for Game Analysis [in:] Changing Views: Worlds in Play, Selected Papers of DIGRA 2005,
ed. S. de Castell, J. Jenson, Vancouver 2005, pp. 3‒14.
K. Salen, E. Zimmerman, Rules of play: Game design fundamentals, Cambridge 2003.
S. Chen, D. Brown, The Architecture of Level Design, 2001 [on-line:] http://www.gamasutra.
com/resource_guide/20010716/chen_pfv.htm [30.04.2016]; B. Kreimeier, The Case for Game
Design Patterns, 2002 [on-line:] http://www.gamasutra.com/view/feature/132649/the_case_
for_game_design_patterns.php?print=1 [30.04.2016].
S. Björk, J. Holopainen, op. cit., p. 34.
Ibidem.
Ibidem, pp. 55–58.
Ibidem, pp. 77–79.
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as Cut Scenes or Easter Eggs . Most of the patterns are well established or at least recognizable concepts in game design. The content of each pattern blends the
description with emphasis on relations to other patterns and offers general advice
for using each structure in game design.
34

35

Reception

in game studies and design

The reception of Björk’s and Holopainen’s work in the game design community
was rather reluctant. To this day there is no evidence of a well-known game designed with the help of this concept. A quick search on Gamasutra, an important
game development web portal founded in 1997, gives few entries related to the
subject. On the other hand, it is nearly impossible to examine to what extent
the book Patterns in Game Design fulfilled the goal of creating and popularizing
a common language for game design analysis. The game design pattern framework is the most popular one among the members of the game studies community. Within academic context, the framework was developed and applied to more
specific game design issues, including: FPS level design36, NPC design37 or even
unethical design38.

Summary
The above comparison of three design pattern methods shows that it was most
successful in the industry where the results can be easily measured – namely in
programming. Thus, maybe it is not the most appropriate method for more open-ended or “creative” endeavours like a game or architecture design. The first language the Alexander’s framework was successful as an idea that inspired many
theoreticians, academics and spreaded to other disciplines, but was not applied
in its own field. In comparison, the second language is arguably the most popular language. A great deal of the programmer’s work is finding solutions for
well defined, precise problems, and that is where patterns can be really helpful.
It was not only replicated in many specific areas of computer science, but also
served as a helpful tool for professional work. The third language left the problem-solution structure in an attempt to cater game designers and answer their
needs for the lingua franca. Instead, it was mostly ignored by game developers, but
34
35
36
37
38

Ibidem, pp. 233–234.
Ibidem, pp. 235–236.
K. Hullett, J. Whitehead, Design Patterns in FPS Levels [in:] Proceedings of Foundations of Digital
Games Conference, Montreal 2010.
Lankoski P., Character-Driven Game Design – A Design Approach and Its Foundations in Character Engagement, Jyväskylä 2010.
J. P. Zagal, S. Björk S., C. Lewis, Dark patterns in the design of games, 2013 [on-line:] http://soda.
swedish-ict.se/5588/1/DarkPatterns.1.1.6_cameraready.pdf [30.04.2016].
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nonetheless accepted by the research community leading to the development of
patterns concept.
What are the reasons for this distribution of recognition among professional
groups? Is it mainly due to differences between architecture, programming and
game design? Or is it a matter of choosing the right method for each discipline?
Another explanation could be that the appreaciation of pattern methods in each
discipline depends on the assumptions and theoretical foundations of each design
language.

From

university halls to design studios

In all three cases pattern languages were developed in academic context, but also
a professional adaptation was intended. Christopher Alexander had the possibility of working with his pattern method himself many times during his practice as
an architect, notably while planning for the University of Oregon. In comparison,
computer science and software development are strongly linked, as in cases of
OOPSLA conference, where the software design patterns were presented for the
first time. While working on the concept, Beck and Cunningham could not have
done this without really getting to the code. Whereas the authors of game design
patterns were involved in the development of few game titles, they were primarily
game researchers, not designers.
As we can see, the transfer from the university walls to development studio
was largely dependent on the discipline context, but it was also related to the discipline specifics. While comparing architecture, software development and game
design, what is beyond the scope of this paper, basic differences can be noted. Architecture, as understood in Alexander’s book, is an activity aimed at planning the
most comfortable and functional building for its users. As a result, austrian architect’s pattern language is prescriptive and aims at describing how to achieve quality without a name through designing the physical environment in which we live.
In software development efficiency is the key, either in the sense of development
speed, memory efficiency of the program or even elegance and the simplicity of
the code. For this reason software patterns form a collection of best solutions for
popular problems, a collection of accumulated knowledge for developers obtained
from more advanced and experienced colleagues. It aims at giving a mechanical
resolution of rational software design problem. Moreover, it names these repeatable and recognizable patterns. Game design is comparable to architecture. It is
a creative discipline in which the vast variety of project types seemingly excludes
the possibility to write down common qualities for all those projects. It can be
done in form of Alexander’s quality without a name but that is not what Björk
and Holopainen have chosen. Instead, they abandoned the prescriptive aspect and
concentrated on creating a common language for game design. After comparing
the three frameworks, it could be simplified as follows: the Alexander’s design
language is theory and design method for planning buildings in a strictly defined
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paradigm,while software design pattern language is a collection of helpful tools
for developers and game design pattern language is a dictionary for comprehension and discussing the formal aspects of gameplay.
The remaining questions are: how can we improve game design patterns in
order to make it useful for game designers? Is it valuable and practical method
for game design and should be further developed or abandoned? Joris Dormans
in his paper Make Design Patterns Work39 confronts both of those problems. He
proposes four guidelines that future game design patterns creators should follow:
pattern language should have an ideal exemplar of what it means to be a good
game, patterns should be insightful and informative rather than just descriptive,
patterns should be presented as problem-solution pairs, and relations between
patterns should be flexible, as well as plentiful to accommodate different kinds
of games40. To some extent Dormans’ observations and opinions are accurate. He
states that the problem-solution structure of a pattern makes the language a prescriptive. Without this distinction of quality in game design we cannot hope for
design patterns to be anything more than a collection of definitions. This of course
forces the first guideline – the creation of the idea of a model game. Game design is a vast discipline containing both rules for making engaging experience in
tile-matching puzzle game like Bejeweled (PopCap Games, 2001) and advice for
creating believable military simulations like America’s Army (United States Army,
2002). Therefore, it is very hard and not efficient to create an ideal exemplar for all
those games; a better approach would be to build this kind of model for a specific
genre or type of game. Game design patterns made for one specific area of design
could be much more practical in use, as most video games of the same genre share
similar or the same design goals. Thus, rather than creating an enormous library
of hundreds patterns for all video games researchers should concentrate on writing them for specific types of games. Furthermore, this method could be adapted
by game development studios or publishers specializing in one genre or even one
franchise of games, like Ubisoft with their Assasin’s Creed series (2007-2015) or
Inifinity Ward, Treyarch and Sledgehammer Games studios responsible for Call of
Duty series. For sure similar methods and documents are being produced in those
companies, but it does not exclude the possibility for game researchers to support their pursuits with their academic publications. The comparison of pattern
languages leads to the conclusion that while there is little sense in writing general
language of design patterns, we should strive to make our particular, specific, local
languages. As a final comment I propose a paraphrased quotation of Alexander’s
thought – “In a healthy game culture there will be as many patterns languages as
there are games - even though these languages are shared and similar”41.
39
40
41

J. Dormans, Make Design Patterns Work, 2013 [on-line:] http://www.jorisdormans.nl/pdf/making-design-patterns-work-dormans.pdf [30.04.2016]
Ibidem, p. 4.
C. Alexander, S. Ishikawa, M. Silverstein, op. cit., p. xvi.
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Abstract
Game design patterns from the university to design studio
In 1977 Austrian architect Christopher Alexander published his best known
book A Pattern Language. The concept presented nearly 40 years ago inspired
computer scientists and programmers alike, leading to the creation of design
pattern language for object-oriented programming. Yet, despite the popularity
it failed to gain such recognition and acceptance as a practical tool in its own
field – architecture. Years later, when the video game industry started to feel the
need for a formal language to describe gameplay, an idea to use pattern language
appeared. Two game researchers – Staffan Björk and Jussi Holopainen studied
and conceived a collection of design patterns. While it inspired game studies
circles for some time it did not grab the attention of the wide game industry
community.
Following paper examines different concepts of design pattern languages
from the original one in architecture, to most popular pattern concept in objectoriented programming and to Björk’s and Holopainen’s work in the field of video
game design. The focal point of analysis and comparison will be the languages
foundations and assumptions, single design pattern structure, and level of abstraction. Beside the internal structure of each pattern language, the reception
in the professional community will be examined. The central issue addressed in
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this paper are the characteristics of specific pattern languages that made them
popular and useful or not. After this comparison, both shortcomings of Björk’s
and Holopainen’s concept and possible solutions for similar future theories will
be examined.

Ewa Garstka

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

naukowiec czy gwiazda popkultury?
wizerunek profesora w mediach –
próba typologii

Wprowadzenie
Współczesna kultura popularna w znacznym stopniu opiera się na zdobyczach
technologii. Szeroka oferta mass mediów powoduje, że określone obrazy mogą
docierać do najdalszych zakątków globu. Telewizja, prasa i Internet codziennie
produkują ogromne ilości treści, które trafiają do odbiorców. Szklany ekran projektuje wizerunki osób, które dzięki temu stają się popularne i rozpoznawalne.
Niniejszy artykuł odnosi się do powszechnego zjawiska występowania naukowców w telewizji. Profesorowie i doktorzy stają się w konsekwencji osobami rozpoznawalnymi w sferze publicznej. Czy tym samym wizerunek naukowca i nauki
w mediach zmienia się? Jak nazwać występujących w telewizji w charakterze ekspertów pracowników naukowych? Czy za sprawą częstej obecności w studiach
nagraniowych stają się oni celebrytami, a nawet gwiazdami popkultury? Poniższy
artykuł, będący efektem obserwacji czynionych na potrzeby konferencji Dyskurs
Oswojony. Nauka w zwierciadle (pop)kultury (28–29 listopada 2015 r., Kraków),
zorganizowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim, wpisuje się w nurt polemiki na
temat dyskursu naukowego w mediach.
Obserwacji poddano wybrane programy nadawane przez telewizję publiczną (TVP Info, TVP Polonia) oraz komercyjną (TVN, TVN24, TVN Meteo).
Te programy to między innymi: „Minęła 20-sta” (TVP Info), „Fakty po faktach”
(TVN 24), „Maja w Ogrodzie” (TVN Meteo), „Dzień dobry TVN” (TVN) oraz
„Słownik polsko@polski” (TVP Polonia). Dodatkowym źródłem stał się też spot
będący elementem kampanii Ministerstwa Środowiska pod tytułem Wyłączamy
prąd. Włączamy oszczędzanie, emitowany w telewizji w październiku 2012 roku.
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Celem badań był opis wizerunku naukowców pojawiających się w mediach oraz
stworzenie uproszczonej typologii, która stać się może przyczynkiem do szerszych i bardziej wyczerpujących badań na temat nauki w przestrzeni telewizyjnej.
W związku z tym wykorzystana została jakościowa analiza treści oraz dyskursu.
Badano audycje o charakterze informacyjnym, publicystycznym, rozrywkowym
i popularnonaukowym, skierowane tym samym do różnych grup docelowych. Programy informacyjne oraz publicystyczne w szczególności winny dbać o rzetelność
i bezstronność przekazu, a tezy głoszone przez debatujących gości o odmiennych
poglądach powinny być rzeczowo argumentowane. Tak zwane programy śniadaniowe realizują natomiast nieco odmienne cele – mają między innymi zapewniać
rozrywkę, informować widzów o życiu celebrytów czy udzielać porad dotyczących
różnych sfer życia. W zależności od charakteru audycji kontekst w jakim wypowiadają się naukowcy jest różny.

Celebryta

czy autorytet?

Współczesna telewizja oferuje widzom ogromny wybór programów rozrywkowych i informacyjnych. Rzeczywistość, w której żyjemy, przesiąknięta jest obecnością środków masowego przekazu, umożliwiających ciągłe informowanie, ale
też niejako formowanie człowieka1. Gwałtowny rozwój programów typu infotainment2, które oferują dostęp do informacji przez całą dobę, jest niewątpliwie
jednym z wyznaczników telewizji XXI wieku. Czasy Polskiej Rzeczpospolitej
Ludowej, udostępniającej widzom tylko kilka kanałów i jeden główny program
informacyjny, dawno przeszły do historii. Jedyny słuszny przekaz w pełni kontrolowany przez Partię ustąpił miejsca obecnemu stanowi rzeczy. Ogromne zróżnicowanie form dyskursu informacyjnego to cecha współczesnych mediów3. Kanały
telewizyjne, które charakteryzują się specyficznym sposobem opisywania i tłumaczenia rzeczywistości, ostatnio stworzyły nową formę: tak zwane „cybersalony”4,
czyli grupy dyskusyjne złożone z ekspertów, naukowców i „zwyczajnych” ludzi
– przedstawicieli publiczności. Każda redakcja posiada bazę nazwisk fachowców,
do których zwraca się z prośbą o komentarz dotyczący bieżących wydarzeń. Naukowcy zasiadający w eksperckich lożach dyskutują na antenie na temat zachodzących zmian politycznych, demograficznych czy społecznych. Ich twarze stają
się coraz bardziej rozpoznawalne.
Słowo „celebryta” jest w języku polskim relatywnie nowe. Statystyki portalu
Google odnotowują nagłe zainteresowanie tym pojęciem dopiero od 2009 roku5.
Odnosi się ono do osób, które znane są z tego, że pojawiają się w mediach,
1
2
3
4
5

Por. M. Tanaś, Kultura i język mediów, Kraków 2007, s. 201.
Por. S. Allan, Kultura newsów, tłum. A. Sokołowska, Kraków 2004, s. 1.
Por. ibidem.
Ibidem.
Por. Zainteresowanie w ujęciu czasowym, hasło: celebryta, Google Trends [on-line:] http://www.
google.com/trends/explore#q=celebryta [01.06.2016].
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występują w telewizji, uczestniczą w spotkaniach towarzyskich, na których pojawiają się fotoreporterzy. Termin ten szybko upowszechnił się zarówno w mediach,
jak i w naukowym dyskursie, gdzie stał się przedmiotem badań o charakterze socjologicznym, medioznawczym czy kulturoznawczym6. Należy zauważyć, że o ile
w Polsce pojęcie to posiada zabarwienie pejoratywne, o tyle w Stanach Zjednoczonych – kraju uchodzącym za kolebkę tego zjawiska – takiej konotacji nie
ma. Celebryta nie jest kojarzony z żadnym konkretnym zawodem, a publiczność
zna go jedynie przez to, że bywa i występuje w mediach. Inna jest sytuacja profesorów czy doktorów pojawiających się w programach informacyjnych; z racji
swego tytułu posiadają niekwestionowany dorobek naukowy i jednocześnie zazwyczaj prowadzą aktywną pracę akademicką. Niewątpliwą i bezsprzeczną zaletą
audycji z przedstawicielami środowiska akademickiego powinno być podniesienie
poziomu dyskusji i w konsekwencji dyskursu publicznego, dotyczącego polityki
i bieżących wydarzeń społeczno-gospodarczych. Jednak obserwując niektóre audycje, trudno nie odnieść wrażenia, że nie zawsze udaje się zachować odpowiedni poziom debaty. Bywa, że cenieni profesorowie podczas rozmowy zachowują
się emocjonalnie i impulsywnie, podnoszą głos bądź w emocjach przedwcześnie
opuszczają studio nagraniowe. Przykładem potwierdzającym powyższe słowa
może być dyskusja, jaka miała miejsce 12 marca 2011 roku w programie „Fakty
po Faktach” w TVN24 pomiędzy specjalistą od energetyki jądrowej, profesorem
Władysławem Mielczarskim, a fizykiem, profesorem Łukaszem Turskim. Rozmówcy w końcowych minutach programu zaczęli opuszczać studio, zanim prowadząca ich pożegnała. Mielczarski zwrócił się do Turskiego: „Pan mi coś zarzuca,
że ja coś mówię. Proszę pana, kto panu dał tytuł. Kto panu dał tytuł, wieśniakowi
jednemu”7. Specjaliści nie kryli wzajemnej niechęci, która narastała aż do końca
audycji. Kolejną nietypową sytuacją zakończyła się też dyskusja pomiędzy profesor Jadwigą Staniszkis a profesorem Ireneuszem Krzemińskim, do której doszło w studiu programu „Fakty po Faktach” 13 czerwca 2010 roku. Socjolodzy,
oceniając bieżącą politykę, nie mogli się porozumieć. Staniszkis opuściła studio
w trakcie trwania programu, stwierdzając, iż z jej rozmówcą nie da się dyskutować.
Powyższe zachowania zaliczane są do ekscesów, jednak przynoszą rozgłos
stacji i samemu naukowcowi. Niezależny ekspert, którym miał być pracownik
naukowy, swoim zachowaniem może przyczynić się do wzrostu zainteresowania
danym programem, nie dodając dyskusji oczekiwanego elementu powagi.
Tezy głoszone przez pracowników naukowych podczas audycji powinny nosić
znamiona fachowości. Używane specjalistyczne terminy dodają autentyzmu głoszonym poglądom i budują zaufanie odbiorców. Język staje się istotną wartością
i elementem wyróżniającym, co wiąże się z lingwocentrycznością polskiej kultury8.
6
7
8

Por. T. Olczyk, Celebrytyzacja polityki w opiniach wyborców, „Political Preferences” 2014, nr 8, s. 161.
Nagranie rozmowy dostępne jest na stronie stacji TVN24 [on-line:] http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/kto-panu-dal-tytul-wiesniakowi-jednemu,164427.html [20.08.2016].
Por. M. Tanaś, op. cit., s. 30.
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Naukowiec budzi zaufanie, co potwierdzają liczne badania dotyczące społecznej
wiarygodności poszczególnych profesji. Według raportu dotyczącego prestiżu zawodów przeprowadzonego przez CBOS w roku 2013 największym uznaniem
cieszy się zawód strażaka (87% deklaracji), a zaraz po nim – profesor uniwersytetu
(82% deklaracji)9. Profesja ta kojarzona jest z eksperckim charakterem pracy –
konotuje wysoki prestiż społeczny i niezależność intelektualną. Tytuł naukowy
wiąże się z autorytetem.
Trzeba zauważyć, iż podobnie jak wiadomości, tak i eksperci – jako ich współtwórcy – mogą, świadomie lub nie, stać się narzędziem kształtowania bieżącej polityki. Media informacyjne posiadają ogromną moc w przestrzeni dyskursywnej10.
Naukowcy winni zatem unikać sytuacji, w których zostają utożsamieni z poglądami głoszonymi w konkretnych mediach. Często zostają bowiem wykorzystani
jako forma uwiarygodnienia aktualnych przekazów. Ważne jest, aby zachowali
poczucie odpowiedzialności i rzetelności w ramach przysługujących im kompetencji naukowych i nie stawali się ekspertami „od wszystkiego”. W kwestiach innych niż te bezpośrednio związane z ich profesją udzielają bowiem odpowiedzi
jako zwykli obywatele11.
Na potrzeby niniejszego artykułu powstała zatem klasyfikacja typów naukowców występujących w telewizji, która stać się może przyczynkiem do dalszych poszukiwań badawczych dotyczących obrazu nauki w mediach. Kategoryzacja ta ma
charakter wstępny, nie jest ekskluzywna i rozłączna. Liczne są bowiem przykłady
osób migrujących z jednej grupy do drugiej, poszerzających wachlarz ról pełnionych w sferze publicznej. Kategoryzacja ta przedstawia się następująco:
1. gadające głowy;
2. naukowcy, którzy zostali politykami;
3. gwiazdy telewizji.

Gadające

głowy

Do pierwszej z grup należą osobistości świata akademickiego, które są częstymi
gośćmi audycji telewizyjnych i radiowych. Z dużą częstotliwością zapraszani są
jako eksperci w różnych dziedzinach, nie tylko tych, z którymi wiąże się ich kariera
naukowa. Dziennikarze zadają im pytania dotyczące bieżących wydarzeń, często
tak, by weszli w polemikę z innymi gośćmi. W tej kategorii przodują socjologowie, ekonomiści, politolodzy, mniej licznie pojawiają się kulturoznawcy, historycy
czy medioznawcy. Liczba ekspertów stale rośnie, gdyż każdy kanał informacyjny
czy program publicystyczny posiada swoje kontakty, po które sięga w konkretnych
9
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Por. Prestiż zawodów. Komunikat z badań, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa
2013, ss. 1–2.
S. Allan, op. cit., s. 3.
Zob. M. Molęda-Zdziech, Czas celebrytów. Mediatyzacja życia publicznego, Warszawa 2013; Celebryta w roli intelektualisty, z dr Małgorzatą Molędą-Zdziech rozmawia Kacper Leśniewicz,
„Przegląd”, 14-20.10. 2013.

▫ 52 ▫

dyskurs oswojony

▫

sytuacjach. TVP Info, TVN24, Polsat News, TV Republika czy TV Trwam mają
swoich stałych bywalców, którzy wypowiadają się na tematy społeczne, polityczne
czy ekonomiczne. Wymienienie wszystkich nazwisk, które można by umieścić
w tej grupie, jest niemożliwe, jednak w kontekście analizy codziennych programów publicystycznych należy zwrócić uwagę na takich profesorów jak: Jadwiga
Staniszkis12, Andrzej Rychard13, Leszek Bugaj14, Witold Modzelewski15, Wiesław
Godzic16, Tomasz Nałęcz17, Janusz Czapiński18, Henryk Domański19, Antoni Dudek20 i wielu innych. Jak wspomniano wyżej, nie sposób stworzyć zamkniętej listy
naukowców bywających w programach telewizyjnych, gdyż codziennie omawiane
są w nich różne problemy i odpowiednio do nich zapraszani są rozmaici specjaliści. Pracownik naukowy jako znawca dziedziny dodaje swą obecnością prestiżu
i wiarygodności danemu tematowi. Profesorowie tworzący w telewizji eksperckie
loże uwiarygodniają używane w przekazie tezy, korzystając ze swojego niewątpliwego autorytetu i zaufania społecznego.
Warto zauważyć, iż nauka za sprawą mediów masowych staje się pośrednio
częścią popkultury. Programy telewizyjne, w których występują wszystkowiedzący celebryci, stoją w opozycji do ogromnej oferty programów niszowych i informacyjnych. Obok często krytykowanych za niski poziom audycji rozrywkowych
w ramówkach obecne są też audycje publicystyczne goszczące doktorów prawa
czy profesorów nauk ścisłych. Niezwykle istotna w tym kontekście staje się kwestia autorytetu danego naukowca. Ważne jest, by wizerunek profesora nie był wykorzystywany w sposób propagandowy. Obserwacje licznych programów prowadzą jednak do zgoła innych spostrzeżeń – ukazują częste angażowanie się ludzi
nauki w sferę polityki i zacieranie granicy między wiedzą a poglądami. W istocie
nie jest to problem tak rzadki, jak można by oczekiwać, gdyż nawet wielu publicystom trudno oddzielić własne poglądy od przekazywanych informacji. Mimo to
z pewnością nie należy nadużywać naukowego autorytetu, by wypowiadać się publicznie na tematy, które nie są związane bezpośrednio z dziedziną będącą polem
zainteresowań naukowca, ani podkreślać eksperckiego charakteru swojej wypowiedzi posiadanym tytułem naukowym. Nie traci zatem na aktualności praca Floriana Znanieckiego z 1936 roku Społeczne role uczonych, w której przypominane
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Socjolog, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, częsty gość programu „Fakty po Faktach” w TVN24.
Socjolog, profesor IFiS PAN, gość programów: „Minęła 20-sta” w TVP Info i „Fakty po Faktach”
w TVN24.
Profesor nadzwyczajny w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN.
Prawnik, profesor nauk prawnych, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Warszawskiego.
Filmoznawca, medioznawcza, socjolog, profesor nauk humanistycznych, SWPS w Warszawie.
Historyk, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego.
Psycholog społeczny, nauczyciel akademicki, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego.
Socjolog, profesor nauk humanistycznych, dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej
Akademii Nauk.
Politolog, profesor nauk humanistycznych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie.
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są doniosłe zadania stojące przed przekazującymi wiedzę. Są to między innymi
służba prawdzie na drodze poznania, diagnozowanie rzeczywistości, a następnie
praca na rzecz rozwoju, poprzez budowanie przyszłości opartej na swoistym twórczym wizjonerstwie21. Zdaniem Znanieckiego powinnością naukowca winien być
perfekcjonizm w sztuce myślenia oraz niezależność badawcza. Rzetelna wiedza,
która opisuje rzeczywistość w sposób obiektywny, powinna wyznaczać fundament
pod głębszą interpretację ogólnego oglądu. Naukowiec musi chronić naukę przed
iluzjami i utopiami22. Powyższe konstatacje implikują kolejne istotne wątki związane z medialnymi występami pracowników naukowych. Są to, wspomniane już,
nadużywanie naukowego autorytetu w niegodnych celach oraz traktowanie go
jako ostatecznego argumentu w dyskusji poprzez kreowanie swoistego autorytetu
dyżurnego. Termin ten odnosić się może do naukowców, którzy bardzo często pojawiają się w programach telewizyjnych i zajmują stanowisko w dyskusjach dotyczących wielu różnorakich kwestii. Takie zachowanie obniża w konsekwencji status
dyskusji i nie przynosi niczego dobrego ani środowisku naukowemu, ani debacie
publicznej. W pełni uzasadnione zatem staje się rozumienie takich sytuacji analogicznie do argumentum ad verecundiam Artura Schopenhauera, który w Erystyce,
czyli sztuce prowadzenia sporów z 1830 roku podjął problematykę autorytetów.
Jego zdaniem samo przywołanie argumentu odwołującego się do poważania i autorytetu de facto staje się próbą ucieczki od trudu osobistego myślenia i sądzenia23.
Zabiegi prezentowane przez Schopenhauera obrazują, w jaki sposób można prowadzić pozorną dyskusję. Co istotne, współcześnie pozwalają one na łatwą manipulację opinią publiczną. Jak pisze za Schopenhauerem Mariusz Sztaba: „Doprawdy nie ma tak absurdalnego poglądu, którego by ludzie nie przyjęli jako własny,
o ile tylko potrafi im się wmówić, że pogląd ten został przyjęty przez ogół […]”24.
Analizowana powyżej kategoria naukowców opiera się na swoim specjalistycznym autorytecie. Przykłady naukowców są jednak przypadkami autorytetu
funkcjonalnego w zakresie określonego typu wiedzy; poza nią takiego autorytetu już nie powinni oni posiadać. Istnieje jednak silna pokusa, by występujących
w telewizji profesorów kreować na specjalistów od wszystkich zagadnień oraz
traktować ich jako stałych i uniwersalnych gości programów publicystycznych czy
informacyjnych.

21
22
23
24

Por. F. Znaniecki, Społeczne role uczonych, Warszawa 2011; idem, Ludzie teraźniejsi i cywilizacja
przyszłości, Warszawa 2001.
Por. idem, Społeczne..., idem, Ludzie...
Por. A. Schopenchauer , Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów, tłum. T. Kotarbiński, Warszawa 2012.
M. Sztaba, Problem z medialnymi wypowiedziami naukowców, „Tygodnik Katolicki Niedziela”
[on-line:] www.niedziela.pl/artykul/7104/Problem-z-medialnymi-wypowiedziami [02.03.2016].
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Nauka

w służbie polityki

Kolejną liczną i potencjalnie interesującą dla politologów, socjologów i badaczy
kultury grupą są naukowcy, którzy kolejny etap swojej kariery związali z aktywną
działalnością polityczną, zostając posłami lub ministrami, co implikuje ich częste
bywanie w studiu telewizyjnym i radiowym. Podobnie jak w przypadku poprzedniej kategorii, również tutaj przykładów jest wiele; co więcej, jest to grupa bardzo
zmienna. Liczna grupa polityków posiadających tytuł doktora, doktora habilitowanego bądź profesora może pochwalić się imponującym dorobkiem naukowym, dlatego też nie dziwi fakt, iż po sejmowej kadencji wracają oni do pracy na
uczelni. Według informacji podanych przez Polską Agencję Prasową w wyborach
do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej przeprowadzonych 25 października
2015 roku na nowych posłów i senatorów wybrano 29 nauczycieli akademickich25.
Najliczniej reprezentowanymi w sejmie profesjami są ekonomiści (50), prawnicy
(49), inżynierowie (38) i nauczyciele (33). Naukowcy są dla partii cennymi członkami – podnoszą jej kompetencje i poprawiają wizerunek formacji traktowanej
jako organizacja skupiająca w swych szeregach licznych profesjonalistów. Niemniej jednak zauważyć należy, iż po każdej stronie sceny politycznej pojawiają się
jednostki, które potraktować można jako nietypowy ‒ choć wdzięczny ‒ materiał
do badań dotyczących na przykład kultury czy dyskursu politycznego. Na polskiej
scenie politycznej na przestrzeni lat pojawiali się naukowcy, którzy skupiali wokół
siebie uwagę mediów.
Kariera Jana Hartmana, filozofa i bioetyka, który w latach 2003–2011 był
członkiem Komitetu Nauk Filozoficznych PAN, a w roku 2011 objął stanowisko profesora zwyczajnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, często była powiązana
z polityką. W 2011 roku kandydował w wyborach parlamentarnych z list Sojuszu
Lewicy Demokratycznej26, w 2012 roku rozpoczął współpracę z Ruchem Palikota, a następnie z Europą Plus (jako przewodniczący krajowej rady politycznej).
Zasłynął kontrowersyjnymi wystąpieniami i publikacjami, za które w roku 2014
został usunięty z partii Twój Ruch (bulwersujący artykuł dotyczący tabu kazirodztwa, który został opublikowany i usunięty z bloga profesora). Władze Uniwersytetu Jagiellońskiego po tej publikacji w specjalnym oświadczeniu odcięły się
od Jana Hartmana27. Innymi przykładami osób należących do tej kategorii są też
posłanka Krystyna Pawłowicz z Prawa i Sprawiedliwości oraz Stefan Niesiołowski z Platformy Obywatelskiej. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż oboje posiadają
w swoim dorobku liczne spotkania z sejmową Komisją Etyki Poselskiej, co z racji
25

26
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Por. J. Maletka, Zawód: poseł. Ale nie tylko. Do Sejmu licznie weszli także ekonomiści, prawnicy i inżynierowie, Kurier PAP [on-line:] http://www.kurier.pap.pl/depesza/158342/Zawod-posel--Alenie-tylko--Do-Sejmu-licznie-weszli-takze-ekonomisci--prawnicy-i-inzynierowie [27.07.2016].
Oficjalna strona internetowa Państwowej Komisji Wyborczej [on-line:] http://www.wybory2011.
pkw.gov.pl/cpr/sjm-13/pl/efb73638-2379-4d35-98dd-e772d5905d3d.html [05.11.2015].
Oświadczenie władz UJ w sprawie wypowiedzi prof. Jana Hartmana [on-line:] http://www.cm-uj.krakow.pl/index.php/cm/ogloszenie/4489 [27.07.2016].
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posiadanych tytułów naukowych może budzić pewien niesmak. Posłanka z zawodu jest prawnikiem i nauczycielem akademickim, doktorem habilitowanym
nauk prawnych. Była pracownikiem naukowo-dydaktycznym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i współpracowała z Instytutem
Nauk Prawnych PAN28, w latach 2007–2011 roku zajmowała stanowisko profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Warszawskiego, a w latach 2011–2012 – była
profesorem nadzwyczajnym na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie29. Profesor wykłada też w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Ostrołęce30. Krystyna Pawłowicz w swej poselskiej karierze kilkakrotnie
została ukarana zwróceniem uwagi bądź upomnieniem przez Komisję Etyki
Poselskiej. Kary dotyczyły kontrowersyjnych wypowiedzi i zachowania między
innymi podczas obrad Sejmu 24 października 2012 roku, dotyczących projektu
ustawy o zmianie ustawy o planowaniu rodziny31, słów wypowiedzianych w „Tak
jest” w TVN24 (25 stycznia 2013 roku), w Klubie Gazety Polskiej w Mińsku
Mazowieckim (wrzesień 2012 roku)32 czy głośnej wypowiedzi dla dziennika „Super Express” (9 grudnia 2013 roku), w której posłanka „nie zachowała należytej staranności, używając słownictwa nieparlamentarnego w kontekście symbolu
Unii Europejskiej”33. Pawłowicz nazwała w wywiadzie europejską flagę „szmatą”.
Upomnienia dotyczyły również wystąpienia na antenie telewizji „Superstacja”
(8 maja 2014 roku), które odnosiło się do profesora Władysława Bartoszewskiego: „Siedzi w fotelu jak przed egzekucją na krześle elektrycznym i to już chyba
po wykonaniu wyroku, bo wszystkie światła jakieś pogaszone dziwnie”34. Tego
samego dnia komisja rozpatrzyła wniosek dotyczący wypowiedzi Pawłowicz na
temat działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2013 ‒ podczas posiedzenia Sejmu posłanka utrudniała prowadzenie obrad mówiąc: „Spadaj człowieku.
Nie odzywać się, powinniście wszyscy zrzec się mandatu. Chłopie, siedź cicho”35.
W grudniu 2014 roku Krystyna Pawłowicz została ponownie ukarana w związku
28
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Druk sejmowy nr 3573 z biogramami kandydatów do Trybunału Konstytucyjnego z 5 listopada
2010 [on-line:] http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/wgdruku/3573/$file/3573.pdf [01.06.2016].
Oficjalna strona internetowa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
[on-line:] http://www.uksw.edu.pl [02.08.2016].
Oficjalna strona internetowa prof. Krystyny Pawłowicz [on-line:] http://www.krystynapawlowicz.pl/index.php/o-mnie/ [02.08.2016].
Uchwała nr 17/VII Komisji Etyki Poselskiej z dnia 21 listopada 2012 r. [on-line:] http://orka.
sejm.gov.pl/opinie7.nsf/dok?OpenAgent&eps_u17 [15.08.2016].
Uchwała nr 22/VII Komisji Etyki Poselskiej z dnia 4 kwietnia 2013 r. [on-line:] http://orka.
sejm.gov.pl/opinie7.nsf/dok?OpenAgent&eps_u22 [15.08.2016].
Uchwała nr 34/VII Komisji Etyki Poselskiej z dnia 7 maja 2014 r. [on-line:] http://orka.sejm.
gov.pl/opinie7.nsf/dok?OpenAgent&eps_u34 [15.08.2016].
Uchwała nr 41/VII Komisji Etyki Poselskiej z dnia 13 lipca 2014 r. [on-line:] http://orka.sejm.
gov.pl/opinie7.nsf/dok?OpenAgent&eps_u41 [15.08.2016]
Uchwała nr 42/VII Komisji Etyki Poselskiej z dnia 23 lipca 2014 r. [on-line:] http://orka.sejm.
gov.pl/opinie7.nsf/dok?OpenAgent&eps_u42 [15.08.2016]
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z jej słowami dotyczącymi pracy Komisji Etyki Poselskiej: „Głęboko lekceważę jej
postanowienia. Ona ma na celu jedynie gnębienie opozycyjnych posłów”36.
Poseł Platformy Obywatelskiej Stefan Niesiołowski, słynący z wyrazistego
sposobu wyrażania własnych opinii, profesor nauk biologicznych (specjalizacja:
entomologia), wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego37, ukarany został przez Komisję dwukrotnie. 28 września 2012 roku na antenie Superstacji oraz TVN24
stwierdził: „Pisowska tłuszcza wyła w kościele w kilku przypadkach, […] pisowski
motłoch wył w kościele…”. Według orzeczenia poseł naruszył tym samym zasadę
dbałości o dobre imię Sejmu38. Komisja udzieliła mu też upomnienia 18 maja
2016 roku za publiczne wypowiedzi dla serwisu Telewizja Polska 24: „Oczekuję reakcji Komisji Weneckiej i Parlamentu Europejskiego, w konsekwencji
sankcji dla PiS-owskiego reżimu”; „Mam nadzieję, że sankcje odbiją się na
reżimie PiS-owskim”; „Proszę europejskich komisarzy i wszystkich eurodeputowanych, polityków Parlamentu Europejskiego, by nie dali się oszukać
PiS-owskiej propagandzie, by bronili wolności, prawdy i demokracji w Polsce”
oraz „Sankcje nałożone na reżim PiS są dobre dla Polski. Reżim Kaczyńskiego
to nie Polska – to PiS-owska dyktatura, nie wahajcie się. Wszystkie sankcje,
które osłabiają reżim, są dobre dla Polski. Im więcej, tym lepiej”39.
Naukowcy będący członkami partii bywają dla niej silnym oparciem merytorycznym, poprawiają jej wizerunek, powodując, iż zyskuje ona specjalistów w różnych dziedzinach dotyczących społeczeństwa, ekonomii czy gospodarki. Pozostaje jednak otwartym pytanie, jak środowisko akademickie odnosi się do takich
osób. Nierzadko generują one problem ze względu na przykład na swoje kontrowersyjne wypowiedzi, które mogą rzutować na opinię o jednostce dydaktycznej, z której dany naukowiec pochodzi. Podobnie jak w przypadku poprzedniej
kategorii, także politycy, wygłaszając swoje prywatne i subiektywne opinie, mogą
ulegać pokusie nadawania swoim słowom rangi naukowych ekspertyz. Jest to niebezpieczne, gdyż naukowiec będący specjalistą w danej dziedzinie wcale nie musi
być autorytetem w innej, jednak często swym tytułem stara się nadać powagę
i ważność prywatnym osądom. 16 listopada 2015 roku profesor Piotr Gliński, socjolog, profesor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki, były przewodniczący Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, zawodowo związany z Instytutem
Filozofii i Socjologii PAN, objął stanowisko wicepremiera oraz ministra kultury
i dziedzictwa narodowego. W tym samym miesiącu zmierzyć musiał się z medialnym zamieszaniem i protestem wokół spektaklu wystawianego we wrocławskim
36
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Uchwała nr 48/VII Komisji Etyki Poselskiej z dnia 17 grudnia 2014 r. [on-line] http://orka.
sejm.gov.pl/opinie7.nsf/dok?OpenAgent&eps_u48 [15.08.2016].
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Teatrze Polskim pod tytułem Śmierć i dziewczyna. Ministerstwo Kultury nakazało
wstrzymanie przygotowań do premiery ze względu na podane przez teatr i reżysera informacje o pojawieniu się elementów pornografii w spektaklu. Intencją
Piotra Glińskiego, jak mówi, nie było ingerowanie w wolność wypowiedzi i jakość
spektaklu. tylko wstrzymanie premiery, w której miała pojawić się pornografia40.
Wokół przedstawienia wrocławskiego teatru powstał jednak społeczny protest,
którego uczestnicy zarzucili ministrowi cenzurowanie wypowiedzi artystycznych.
Profesor Gliński spotkał się wówczas z wieloma krytycznymi uwagami, które dotyczyły jego kompetencji w sferze kultury i sztuki. Dla osób wywodzących się ze
środowiska akademickiego takie publiczne podważanie autorytetu może być dotkliwym ciosem. Naukowcy przeświadczeni o posiadaniu dużego dorobku naukowego niejednokrotnie mają wysokie poczucie własnej wartości, co może sprzyjać też niechęci do podporządkowywania się w partii innym osobom, zwłaszcza
nieposiadającym tytułów naukowych. Indywidualizm w wodzowskich partiach
politycznych nie jest jednak cechą pożądaną, zatem niektórzy przedstawiciele
środowiska naukowego (także ci przywiązani do obiektywnego charakteru pracy
naukowej) niekoniecznie czują motywację do pozostania w ich składzie.

Naukowe

gwiazdy telewizji

Ostatnią grupą, o jakiej należy wspomnieć w tym artykule, są naukowcy, którzy
dzięki swej pracy stali się prawdziwymi gwiazdami niektórych stacji. Posiadają
one swoje własne programy, są zapraszani do telewizji śniadaniowej, występują w reklamach. Cieszą się też dużą sympatią społeczną. Tu należy wspomnieć
nazwiska takich profesorów, jak Jan Miodek, Jerzy Bralczyk, Zbigniew Lew-Starowicz, a także na przykład specjalistów od medycyny i chirurgii estetycznej
dr. Marka Szczyta oraz dr. Krzysztofa Gojdzia. Wszyscy oni są częstymi gośćmi
stacji telewizyjnych, ale w odróżnieniu od ekspertów z dwóch pierwszych grup
rzadko zajmują się sprawami związanymi z gospodarką, ekonomią czy polityką. Nie są utożsamiani przez Polaków z żadną opcją polityczną. Swój kapitał
społeczny zebrali dzięki poświęceniu sprawom dotyczącym ludzkich, zwykłych
spraw. Profesor Miodek41 uczy Polaków poprawnego używania języka polskiego, profesor Bralczykopowiada w stacji TVN Meteo o swoim ogrodzie, a wraz
z Lwem-Starowiczem w kampanii Ministerstwa Środowiska nakłaniał Polaków
do oszczędzania prądu.
Profesor Jan Miodek od 1987 do 2007 roku prowadził program „Ojczyzna
polszczyzna” emitowany w Telewizji Polskiej (TVP2, TVP Polonia). Naukowiec
w każdym odcinku odnosił się do konkretnych problemów języka polskiego. Od
2009 roku na antenie TVP Polonia emitowany jest program „Słownik polsko@
polski”, który oparty jest o interaktywną formę kontaktu z telewidzem. Widzowie
40
41

„Minęła dwudziesta”, 23.11.2015, TVP Info.
Polski językoznawca, profesor i dyrektor Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, członek Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk i Rady Języka Polskiego.
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z każdego zakątka świata mogą za pomocą komunikatora internetowego Skype
bądź e-maili zadawać profesorowi pytania dotyczące zawiłości języka ojczystego. Profesor, prowadząc powyższe audycje, dał się poznać jako doskonały mówca,
który przez kilka minut potrafi opowiadać o związkach frazeologicznych czy archaizmach. Dzwoniący do studia zawsze odnoszą się do prowadzącego z dużym
szacunkiem i sympatią. Da się odczuć, że profesor posiada autorytet. Studio stylizowane na bibliotekę, profesorski gabinet lub uczelniane pomieszczenie sprzyja
budowaniu takiego wizerunku.
Mniej oficjalne oblicze przedstawił widzom profesor Jan Bralczyk42, występując w jednym z odcinków programu „Maja w ogrodzie” w TVN Meteo (odc. 371
z kwietnia 2012 roku). Wraz z żoną (psycholog doktor Lucyną Kirwil) odkryli
przed prowadzącą część swojej prywatności: zdradzili widzom jak wyglądają ich
ogród i życie codzienne, chwalili się też imponującą kolekcją wydań Pana Tadeusza w różnych językach świata. Profesor tym samym zbudował wizerunek siebie
jako miłej, ciepłej i sympatycznej osoby. Podobnie zadziałał spot Ministerstwa
Środowiska będący elementem kampanii Wyłączamy prąd. Włączamy oszczędzanie
emitowany w telewizji w październiku 2012 roku. Profesorowie Bralczyk i Lew-Starowicz, siedząc nad brzegiem rzeki, zachęcali w nim Polaków do oszczędzania
energii elektrycznej i pieniędzy. Zostają przyłapani w nieformalnej sytuacji prywatnej rozmowy przy kawie, w której prezentują się jako osoby budzące zaufanie.
Sam Lew-Starowicz bywa też częstym gościem tak zwanych programów śniadaniowych, w których zazwyczaj panuje pogodna i swobodna atmosfera. Kiedy do
programu zapraszany jest naukowiec lub ekspert, często po krótkiej rozmowie
z gospodarzami gość odpowiada dodatkowo na pytania telewidzów. Widz dzięki
temu ma poczucie, że bierze udział w naukowej dyskusji, której powagi dodaje
autorytet profesora czy doktora.
Życiorysy naukowców wskazanych powyżej nie są kontrowersyjne dla opinii
publicznej. Również sympatia dla lekarzy związanych z tematyką poprawiania
urody nie jest niczym dziwnym. Liczne programy telewizyjne, w których kobiety
i mężczyźni poddają się operacjom plastycznym, są traktowane jako rodzaj terapii
dla tych, którzy mają niskie poczucie własnej wartości. W takiej sytuacji doktor
medycyny estetycznej traktowany jest jako ten, który niesie pomoc i ulgę w dotychczasowym, nieszczęśliwym życiu, gdyż to jego uważa się za lekarza wyciągającego rękę do ludzi z problemami43.

Podsumowanie
Powyższa typologia medialnych wizerunków naukowców została skonstruowana
w oparciu o zestawienie wybranych przykładów. Nie jest ona wyczerpująca i ekskluzywna, gdyż w przypadku wielu osób ze świata nauki trudno o jednoznaczną
42
43

Językoznawca, profesor nauk humanistycznych, zawodowo związany z SWPS w Warszawie i UW.
Przykładem mogą być programy dr. Marka Szczyta czy dr. Krzysztofa Gojdzia emitowane na
antenie stacji TVN i TVN Style.
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klasyfikację. Są to też kwestie zmienne – liczne egzemplifikacje obrazują jak
z „niezależnego eksperta” można stać się posłem czy senatorem, by za jakiś czas
znów powrócić na uniwersytet. Niniejszy artykuł jest głosem w dyskusji dotyczącej wizerunku naukowca w mediach oraz prowokuje do refleksji nad zmianami
w obrębie tego fascynującego zjawiska. Postawione we wstępie pytanie o to, czy
niektóre osobowości można nazwać naukowymi celebrytami, pozostaje otwarte.
Bez wątpienia jednak postaci przedstawione na łamach tego tekstu potwierdzają
tezę, iż występowanie naukowców w telewizji sprzyja popularyzacji nauki. Niektórzy pracownicy naukowi stają się tym samym gwiazdami popkultury, przyczyniając się do zmiany wizerunku profesora i doktora w opinii publicznej. Naukowcy
nie są już dla odbiorców odciętymi od świata i przeciętnego człowieka „starszymi
panami z siwymi włosami”, lecz posiadają konkretne twarze oraz własne, nierzadko kontrowersyjne poglądy lub refleksje. Potwierdzeniem powyższych słów jest na
przykład kariera medialna dr. Gojdzia, który jest częstym gościem pism i portali
plotkarskich, takich jak Pudelek.pl44. Poza tym ten lekarz medycyny estetycznej sam
za pośrednictwem portali społecznościowych i mediów dzieli się z Polakami między
innymi wspomnieniami dawnej miłości, zdjęciami z dalekich wyjazdów, znajomościami ze świata show biznesu czy publicznie komentuje wygląd znanych kobiet.
Media przyczyniają się zatem do zmiany postrzegania zawodu naukowca i pozycji profesora, choć szacunek oraz zaufanie społeczne w stosunku do tej profesji
nadal nie słabną. Przykłady ekspertów zapraszanych do telewizji pokazują, jak
bardzo popularne wyobrażenie może kłócić się z rzeczywistością. Można uznać,
że większa częstotliwość pojawiania się naukowców w mediach jest pozytywnym zjawiskiem, gdyż niesie za sobą szansę na podprawienie jakości dyskusji,
wzbogaca język dyskursu oraz w pewnym stopniu sprzyja popularyzacji nauki. To
zjawisko niesie jednak ze sobą pewne ryzyko, wynikające między innymi z nadużywania autorytetu oraz pokusy manipulowania opinią publiczną dla osiągnięcia
prywatnych celów. Również przy ocenie tabloidyzacji mediów warto pamiętać, że
chyba jeszcze nigdy wcześniej w telewizji nie pojawiało się tak wielu ludzi nauki
‒ czy to w roli ekspertów, czy też polityków. Jak wspomniano powyżej, otwartym pozostaje pytanie o celebrytyzm naukowy. Popularne rozumienie terminu
„celebryta” umieszcza w jego ramach znaczeniowych osoby, która nie uprawiają
żadnego konkretnego zawodu, a profesorowie zazwyczaj pracują na uczelniach
i publikują wyniki swojej działalności naukowej, a udział w programach telewizyjnych w dużej mierze traktują tylko jako dodatkową aktywność. W fenomenie
celebrytyzmu nie należy więc dostrzegać czegoś nagannego ‒ pod warunkiem, że
naukowiec spełnia w sposób należyty swoje obowiązki, to jest poddaje stałemu
oglądowi i krytyce własne koncepcje oraz prowadzone badania. Na podkreślenie zasługuje też problem autopromocji badacza, który, żyjąc we współczesnym
świecie zdominowanym przez mass media, powinien posiadać wysoko rozwinięte
44

Wyniki wyszukiwania hasła: Gojdź, Pudelek.pl [on-line:] www.pudelek.pl/szukaj/gojd%C5%BA/
[02.08.2016].
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zdolności autoprezentacji i przekazywania efektów swojej pracy. Rozwój mediów
i możliwość przyspieszenia przepływu informacji dzięki nowoczesnym technologiom dostarczyły również środowisku akademickiemu nowe narzędzia poznania45. Warto z nich umiejętnie korzystać, gdyż telewizja nie zawsze może sprzyjać
promowaniu polskiej nauki.

Bibliografia
Allan S., Kultura newsów, tłum. A. Sokołowska, Kraków 2004.
Celebryta w roli intelektualisty, z dr Małgorzatą Molędą-Zdziech rozmawia Kacper
Leśniewicz, „Przegląd” 2013, 14–20.10.2013.
Dąbrowski T. J., Rola mediów w kształtowaniu wizerunku, „Marketing i Rynek”
2013, nr 9.
Godzic W., Znani z tego, że są znani, Warszawa 2007.
Maletka J., Zawód: poseł. Ale nie tylko. Do Sejmu licznie weszli także ekonomiści,
prawnicy i inżynierowie, Kurier PAP [on-line:] http://www.kurier.pap.pl/
depesza/158342/Zawod-posel--Ale-nie-tylko--Do-Sejmu-licznie-weszlitakze-ekonomisci--prawnicy-i-inzynierowie [27.07.2016].
Molęda-Zdziech M., Czas celebrytów. Mediatyzacja życia publicznego, Warszawa 2013.
Oficjalna strona internetowa Krystyny Pawłowicz [on-line:] http://www.krystynapawlowicz.pl/index.php/o-mnie/ [02.08.2016].
Oficjalna strona internetowa Państwowej Komisji Wyborczej [on-line:] http://
www.wybory2011.pkw.gov.pl/cpr/sjm-13/pl/efb73638-2379-4d35-98dde772d5905d3d.html [05.11.2015].
Oficjalna strona internetowa Stefana Niesiołowskiego [on-line:] http://www.
stefan-niesiolowski.pl/ [02.08.2016].
Oficjalna strona internetowa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie [on-line:] http://www.uksw.edu.pl [02.08.2016].
Olczyk T., Celebrytyzacja polityki w opiniach wyborców, „Political Preferences”
2014, nr 8.
Oświadczenie władz UJ w sprawie wypowiedzi prof. Jana Hartmana [on-line:]
http://www.cm-uj.krakow.pl/index.php/cm/ogloszenie/4489 [27.07.2016].
Prestiż zawodów. Komunikat z badań, Centrum Badania Opinii Społecznej,
Warszawa 2013.
Schopenchauer A., Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów, tłum. T. Kotarbiński,
Warszawa 2012.
45

M. Tanaś, op. cit., s. 135.

▫ 61 ▫

ewa garstka

▫

Sztaba M., Problem z medialnymi wypowiedziami naukowców, „Tygodnik Katolicki
Niedziela” [on-line:] http://www.niedziela.pl/artykul/7104/Problem-z-medialnymi-wypowiedziami [02.03.2016].
Tanaś M., Kultura i język mediów, Kraków 2007.
Znaniecki F., Społeczne role uczonych, Warszawa 2011.
Znaniecki F., Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości, Warszawa 1974.
Dodatkowe

dane

Wyniki wyszukiwania hasła: Gojdź, Pudelek.pl [on-line:] www.pudelek.pl/szukaj/
gojd%C5%BA/ [02.08.2016].
Zainteresowanie w ujęciu czasowym, hasło: celebryta, Google Trends [on-line:]
http://www.google.com/trends/explore#q=celebryta [01.06.2016].
Uchwały Sejmowe
Uchwała nr 16/VII Komisji Etyki Poselskiej z dnia 21 listopada 2012 r. [on-line:]
orka.sejm.gov.pl/opinie7.nsf/dok?OpenAgent&eps_u16 [15.08.2016].
Uchwała nr 17/VII Komisji Etyki Poselskiej z dnia 21 listopada 2012 r. [on-line:]
orka.sejm.gov.pl/opinie7.nsf/dok?OpenAgent&eps_u17 [15.08.2016].
Uchwała nr 22/VII Komisji Etyki Poselskiej z dnia 4 kwietnia 2013 r. [on-line:]
http://orka.sejm.gov.pl/opinie7.nsf/dok?OpenAgent&eps_u22 [15.08.2016].
Uchwała nr 34/VII Komisji Etyki Poselskiej z dnia 7 maja 2014 r. [on-line:] orka.
sejm.gov.pl/opinie7.nsf/dok?OpenAgent&eps_u34 [15.08.2016].
Uchwała nr 41/VII Komisji Etyki Poselskiej z dnia 13 lipca 2014 r. [on-line:]
orka.sejm.gov.pl/opinie7.nsf/dok?OpenAgent&eps_u41 [15.08.2016].
Uchwała nr 42/VII Komisji Etyki Poselskiej z dnia 23 lipca 2014 r. [on-line:]
orka.sejm.gov.pl/opinie7.nsf/dok?OpenAgent&eps_u42 [15.08.2016].
Uchwała nr 48/VII Komisji Etyki Poselskiej z dnia 17 grudnia 2014 r. [on-line]
orka.sejm.gov.pl/opinie7.nsf/dok?OpenAgent&eps_u48 [15.08.2016].
Uchwała nr 16/VIII Komisji Etyki Poselskiej z dnia 18 maja 2016 r. [on-line:]
orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/dok?OpenAgent&eps_u6 [15.08.2016].

Abstract
A scientist or a pop star? The image of the professor in the media
It is not surprising that from the covers of magazines the celebrities, “famous people that are known”, gaze on us –. This specific group can raise sales or audience
enjoying a television program. Increasingly, next to them appear scientists who
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comment current social and political events. Programs and news channels, which
are undoubtedly a part of pop culture, host in their studies doctors of law, university professors or scientists from the Polish Academy of Sciences. The professors
can be also recognized as a co-hosts of the programs (prof. Miodek), frequent
guests of particular channels (e.g. prof. Staniszkis, prof. Środa, prof. Rychard) or
somebody who has green fingers (prof. Bralczyk). As a part of television and science constellation appear sociologists, as wella as political scientists, but there are
also economists and media experts. They become recognizable and gain authority,
what can be later used to winin political battles. In the presented paper the author
focused on describing his observations. He is searching for the answer to the
question: How these phenomena could be named? Does the scientist gain any
befits from visiting television studio or maybe, in the era of globalization and
mass media, the visual performance becomes a duty of every scientist?

Marta Błaszkowska

Uniwersytet Jagielloński

jak bardzo cierpliwy jest papier
w fantastycznych światach?

Zagadnienie intertekstualności, stanowiące przedmiot zainteresowania wielu dwudziesto- i dwudziestopierwszowiecznych badaczy, zdaje się leżeć u podstaw współczesnego myślenia o literaturze. Skoro dzieło bowiem jest elementem
„przestrzeni intertekstualnej, obejmującej nie tylko inne dzieła, ale także pozaliterackie formy wypowiedzi”1, to nie można analizować tekstu, nie sytuując go
wobec innych tekstów2. Te niemalże oczywiste dzisiaj stwierdzenia reprezentują
nurt myślenia o utworze jako o żywym, pulsującym znaczeniami elemencie sieci
wzajemnych odniesień, która nieustannie uzupełnia się o nowe konteksty.
Śledzenie tego rodzaju powiązań nie polega jednak, co istotne, jedynie na ich
odkrywaniu i wyszczególnianiu – jak konkretyzuje Julia Kristeva, nie należy koncentrować się jednak wyłącznie na źródłach, tylko na znaczeniu elementów zapożyczonych, na ich miejscu w strukturze dzieła i ich roli3. Warte podkreślenia
staje się to zwłaszcza w sytuacji, gdy w obrębie utworu znajdują się odniesienia do
tekstów, które w rzeczywistości pozaliterackiej nie istnieją. Poszukiwanie źródła
intertekstualnego odwołania staje się więc bezzasadne, bo mieści się ono wyłącznie w wyobraźni autora, a jedynym punktem odniesienia jest wewnętrzny świat
tekstu. Zabieg taki spotyka się nierzadko – jednym z najczęściej chyba przywoływanych przykładów jego zastosowania jest pełen dwuznaczności i rzeczywisto-fikcyjnych przemieszań zbiór opowiadań Fikcje autorstwa Jorge Louisa Borgesa.
Znajdujące się w Fikcjach opisy nieistniejących książek i nawiązania do nich są
zwykle przez badaczy interpretowane jako budujące metafikcyjność, dzięki której
1
2

3

J. Sławiński, Intertekstualność [w:] Słownik terminów literackich, red. M. Głowiński et al., Wrocław 1988, s. 201.
Tezę taką sformułowała Julia Kristeva w książce Semeiotikè. Recherches pour une sémanalyse, Paryż
1969; w podanym brzmieniu przywołuje ją Michał Głowiński w rozdziale poświęconym intertekstualności: por. M. Głowiński, O intertekstualności [w:] Poetyka i okolice, Warszawa 1992, s. 87.
Por. J. Kristeva, Semeiotikè…, s. 16.
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twórczość pisarza sytuuje się w nurcie prekursorów postmodernizmu4; funkcja
ta niewątpliwie może być dostrzeżona również w niektórych innych utworach,
wykorzystujących podobne strategie. Jednakże w dalszej części niniejszego tekstu
punkt ciężkości zostanie przesunięty w nieco inne miejsce: przedmiotem zainteresowania będą użycia odwołań do tekstów pisanych – książkowych i prasowych
– w utworach klasyfikowanych domyślnie jako „fantastyczne”.
Zbiór ten jest o tyle szczególny, że w przypadku każdego z tych utworów wspomniany wyżej wewnętrzny świat tekstu odbiega (mniej lub bardziej) od rzeczywistości empirycznej i jako całość jest efektem światotwórstwa, literackiej kreacji.
Pojawiać się więc może w tym przypadku napięcie wynikające z przemieszania
dwóch porządków: utwory przywoływane w fantastycznych tekstach mogą pochodzić ze świata wykreowanego (a więc być fikcyjne dla czytelnika) i odwrotnie
– mogą wywodzić z empirii (a więc być realne dla czytelnika, ale za to zewnętrzne
wobec fikcyjnego świata). W każdym z tych przypadków owa wspomniana wyżej
„przestrzeń intertekstualna” nabiera szczególnego, niejako transświatowego charakteru, co prowokuje do postulowanego przez Kristevą poszukiwania nie źródeł
konkretnych elementów międzytekstowej sieci, ale ich miejsca w „semantycznym
wyposażeniu” utworu. Poniżej omówione zostaną przede wszystkim odwołania
do tekstów istniejących wyłącznie w obrębie świata utworu; nawiązania takie, jak
się zdaje, często służą mniej lub bardziej konkretnemu sięgnięciu do dyskursu
naukowego. Według klasycznych rozróżnień dyskurs ten jest oczywiście inspiracją i przedmiotem zainteresowania fantastyki naukowej5, jednakże należy chyba
uznać – szczególnie wziąwszy pod uwagę komplikacje wynikające z prób zbyt
drobiazgowego dzielenia współczesnej fantastyki na gatunki – że odniesienia do
niego pojawiają się w tekstach fantastycznych różnego rodzaju.
Jedną z bardziej oczywistych motywacji wprowadzania do utworu fragmentów
pochodzących z fikcyjnych tekstów jest próba wytłumaczenia za ich pomocą reguł
funkcjonowania świata przedstawionego. Zabieg ten pojawia się przede wszystkim w klasycznej literaturze science fiction – wynika to w dużej mierze z założenia,
że sytuacją typową dla fabuł fantastycznonaukowych jest „kontakt z nieznanym
i niezrozumiałym otoczeniem”. Tego rodzaju sytuacje fabularne zwykle doprowadzają bohatera do prób szukania informacji na temat zastanego problemu i sposobów jego rozwiązania w bibliotekach czy katalogach. Co ważne, równocześnie
te działania postaci budują wiedzę czytelnika na temat fikcyjnego świata – i to
nawet wtedy, gdy sam bohater z tymże światem jest zasadniczo, na poziomie ogólnym, zaznajomiony, napotykając tylko pewne trudności wynikłe z nowej sytuacji.
4
5

Interesującą analizę metafikcyjności w Fikcjach przedstawia na przykład R. Słodczyk, Oblicza
metafikcji ‒ na przykładzie Fikcji Borgesa, „Tekstualia” 2006, nr 4 (7).
To właśnie odwołania do dyskursu naukowego zwykło się tradycyjnie wskazywać jako cechę
dystynktywną science fiction – por. np. R. Handke, O pewnym materii pomieszaniu, czyli między baśnią a science fiction, „Teksty” 1975, nr 5(23), s. 55 („Science fiction zachowuje tożsamość tylko pod
warunkiem nadawania swym zmyśleniom najsłabszych choćby pozorów naukowości i zaopatrywania wszystkich prezentowanych cudowności w naukowe i technologiczne pseudomotywacje”).
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Dzieje się tak chociażby w Solaris Stanisława Lema: chociaż Kris Kelvin zna
oczywiście główne zasady działania swojego świata i wie sporo o planecie Solaris,
poszukując informacji na temat zastanych tam fenomenów, trafia do biblioteki,
która, jak raczej zgodnie uznają badacze literatury Lema, interpretowana być powinna jako metafora nauki jako takiej6. Biblioteka ta, jak zaznacza Piotr Michałowski, podobna jest w swej idei do Borgesowskiej Biblioteki Babel i „reprezentuje albo aktualny stan wiedzy, obejmujący wszystkie dziedziny, albo wykracza poza
jego zakres, a poszerzona o niedokonane jeszcze odkrycia, wyznacza hipotetyczne
granice poznania”7. Dzięki temu, że bohater przegląda książki, również czytelnik
uzyskuje dostęp do wiedzy o świecie.
W utworach fantastycznych encyklopedyczna funkcja, jaką pełnią książki istniejące tylko w świecie utworu, przejmowana być może również przez czasopisma – interesującym przykładem jest opowiadanie Marka S. Huberatha Absolutny
powiernik Alfreda Dyjaka. Głównym wątkiem tego tekstu jest nabieranie przez
bohatera świadomości, że otaczający go świat jest konstruktem odtworzonym
z wyobrażeń Dyjaka przez pozaziemską inteligencję, próbującą zrozumieć powód
całkowitej i niespodziewanej zagłady ludzkości. Przez większość czasu Alfred –
a raczej to, co po nim zostało i jest wykorzystywane przez tytułowego Powiernika
do eksperymentalnego programu – nie ma o tym pojęcia. Elementy prawdziwej
wiedzy o świecie zdobywa przede wszystkim drogą empiryczną – gdy zauważa
nieścisłości w budowie świata i zachwiania praw logiki i fizyki, próbuje wszystkich
niezrozumiałych rzeczy dotknąć i je zbadać:
Dyjak zdołał ponowić próbę. Jedną ręką trzymał ją nadal, drugą zaś wsadził w ten
jej rozmazany policzek. Tym razem nie omylił się. Jego dłoń przeniknęła do wnętrza
głowy nieznajomej. Wyczuł też od wewnątrz jej włosy, ciepłą skórę twarzy, nawet
poruszającą się szybko, wklęsłą i wilgotną gałkę oczną. Cofnął z obrzydzeniem rękę
i odepchnął dziewczynę8.

Zacząwszy snuć hipotezy na temat swojej roli w tej rzeczywistości – a wreszcie
uznając się za jej stwórcę – zdaje się nie zauważać, że wokół znajduje się więcej tropów i wyjaśnień, na które cały czas, jakby przypadkowo, natrafia. Szczególnie wyrazisty w tym względzie jest właśnie moment czytania przez niego czasopisma naukowego, które wprowadzone tu zostaje ewidentnie jako element dyskursu naukowego:
Dyjak kartkował czasopismo, ale co innego rzuciło mu się w oczy. Na stronach
poświęconych przedrukom przeczytał tytuł: „Wskrzeszanie jaźni – przedłużanie
6

7
8

M. Płaza, O poznaniu w twórczości Stanisława Lema, Wrocław 2006, s. 380. Płaza obszernie
interpretuje motyw biblioteki w Solaris i Powrocie z gwiazd, referując też rozważania, jakie poczynili na ten temat np. Jerzy Jarzębski i Istvan Csicsery-Ronay Jr.
P. Michałowski, Babel XXI wieku. Biblioteka Stanisława Lema i Jorge Luisa Borgesa [w:] Stanisław Lem. Pisarz, myśliciel, człowiek, red. J. Jarzębski, A. Sulikowski, Kraków 2003, s. 337.
M. S. Huberath, Absolutny powiernik Alfreda Dyjaka [w:] idem, Balsam długiego pożegnania,
Kraków 2006, s. 135.
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istnienia”. Było tam napisane, że ślady przebiegów prądów czynnościowych kory
mózgowej w sprzyjających warunkach zostają zapisane jako stabilna modyfikacja
struktury tkanki kostnej formującej sklepienie czaszki. […] Następnie autor snuł
rozważania, że analiza mikroskopowych defektów struktury kostnej czaszki pozwoli
czytać myśli9.

Chociaż Dyjak jawnie odrzuca tę teorię („To jakieś brednie – skwitował i wyrzucił »Problemy« za siebie”10), to właśnie ona okazuje się zgodna z faktami. Wiedza
na temat świata zostaje więc przekazana, chociaż w sposób pośredni i dwuznaczny – encyklopedyczny charakter prasowej wzmianki zostaje na chwilę podważony
przez bohatera, ale rehabilituje go rozwój akcji.
W Lodzie Jacka Dukaja wprowadzenie tego rodzaju elementów również służy zaprezentowaniu informacji na temat powieściowej rzeczywistości. Wyraźnie
widać jednak, że o ile w Absolutnym powierniku… encyklopedyczna wzmianka zamieszczona była w czasopiśmie, którego naukowy charakter mógł służyć jako pewnego rodzaju wskaźnik prawdziwości, o tyle tutaj cytowane fragmenty pochodzą
z rozpraw filozoficznych pisanych głównego bohatera, Benedykta Gierosławskiego, i jego kolegów. Przedstawiane w nich przemyślenia z gruntu nie przystają do
tego, co bohaterowie mogą o świecie usłyszeć za pośrednictwem dyskursu oficjalnego – zarówno przez fakt istnienia cenzury, która z powodzeniem blokuje obieg
większości informacji, jak i z uwagi na to, że empiryczne poznanie rzeczywistości
skutkuje otrzymaniem nieprawidłowego jej obrazu, co w całej powieści Dukaja
jest mocno akcentowane. Rozprawy poświęcone są przede wszystkim kwestiom
logiki; ich zasadniczą część zajmują odniesienia do tekstów Tadeusza Kotarbińskiego i Jana Łukasiewicza ‒ odwołanie do prac tych polskich filozofów i logików
wyraźnie wprowadza napięcie między rzeczywistością powieści a rzeczywistością
znaną czytelnikowi. Dodatkowo podkreśla je jeszcze fakt, że jednym z przyjaciół
Gierosławskiego i jego współpracowników jest Alfred Tajtelbaum – jako postać
rzeczywista znany raczej jako Alfred Tarski, twórca semantycznej definicji prawdy.
To właśnie kategoria prawdy jest zresztą podstawowym przedmiotem rozważań bohaterów. Fragmenty – fikcyjnej z punktu widzenia czytelnika – rozprawy
Gierosławskiego wprowadzają elementy wiedzy o świecie powieści: zarysowują koncept istnienia „logiki Zimy”, która opiera się na opozycji „jedynoprawdy”
i fałszu, niedopuszczającej zmiany ani niedopowiedzenia, oraz „logiki Lata”, pozwalającego na wszelką chwiejność, płynność i możliwość. Te rozgraniczenia oraz
zagadnienia istnienia, nieistnienia i postulowanej przez Kotarbińskiego „trzeciej
możliwości” okazują się niezwykle istotne dla dalszego rozwoju fabuły. Wiążą się
bowiem z szeregiem problemów ujawniających się stopniowo podczas wędrówki
z Kraju Lata do Kraju Zimy – nadrzędnym z nich jest konieczność dookreślenia
tożsamości głównego bohatera, która na pokrytej lodem Syberii musi być absolutnie oczywista:
9
10

Ibidem, s. 141.
Ibidem, s. 142.
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cała ta wielomiesięczna podróż do raditielia była niczym innym jak matematyczną redukcją do jedynoprawdy Benedykta Gierosławskiego: najpierw, w Ekspresie
Transsyberyjskim, odcięło się wszystkich fałszywych Benedyktów Gierosławskich,
wszystkie kłamstwa, któremi się żyło w Lecie […]; potem, w Irkucku, odcięło się
wszystkie nadzieje przyszłości Benedykta Gierosławskiego, wszelkich innych możliwych Benedyktów Gierosławskich […]11.

Rosnąca stopniowo świadomość Benedykta Gierosławskiego zdaje się działać
na rzecz potwierdzenia i uprawomocnienia hipotez, które w początkowych rozdziałach powieści podane są w ramie logicznego traktatu. Sam Benedykt, czytając
własne zapiski, odnosi się do nich momentami krytycznie – podobnie jak Alfred
Dyjak, odrzucając te pomysły jako niesłuszne i mało prawdopodobne:
Uniosłem do oczu pierwszą stronę. W niniejszej pracy staramy się pokazać, że nie są
słuszne nietylko logiczne ujęcia prawdy i fałszu wychodzące z myśli starożytnych, ale zarówno słuszne nie są ich formułowania nowe. Pokazaliśmy, że nasze również niewiele
wartają. Uchyliłem pogrzebaczem drzwiczki pieca i cisnąłem zeszyt w żar. Drugi –
poznałem po kleksie na okładce – był brudnopisem mojej nieukończonej polemiki
z Kotarbińskim; w myślach zwałem go „Księgą Zmarłych”. Czy prawdziwie „pozycja
umarłego jest tak silna, że wyrugować go z przeszłości ludzie nie mogą, chociażby wszyscy
o nim umyślnie zapomnieli”? W jakim więc sensie „istnieje” to, co już nie istnieje? Czy
wszystkie twierdzenia o przeszłości są w sposób konieczny albo prawdziwe, albo fałszywe?12

Dyskurs naukowy, służąc w tym przypadku podważeniu dominującej wizji świata i umożliwiając wprowadzenie elementu filozoficznej dyskusji, pokazuje raczej
niepewność i wątpliwości niż obiektywne prawdy. Prezentowane za jego pomocą stwierdzenia na temat rzeczywistości mogą zostać potwierdzone lub obalone
w toku doświadczenia.
Odwołania do fikcyjnych dla czytelnika tekstów pisanych mogą jednak stanowić element zabiegu odwrotnego – wprowadzenia do utworu dyskursu popularnego. By osiągnąć taki efekt wykorzystywane są przede wszystkim cytaty z prasy
codziennej, które zasadniczo wprowadzają informacje dotyczące elementów akcji
i bieżących wydarzeń ze świata wykreowanego w utworze – co szczególnie dobrze sprawdza się w momentach, kiedy główny bohater nie jest w stanie w tych
wydarzeniach uczestniczyć, a są one istotne z punktu widzenia fabuły. Cytaty
takie mogą przybierać różną formę i służyć różnym celom. Pierwszym z nich jest
niewątpliwie cel propagandowy: prasa doskonale sprawdza się jako nośnik zalecanych do propagowania idei, a forma artykułu umożliwia wprowadzenie elementów manipulacji. Sytuacja taka uwidacznia się w scenie z Lodu, kiedy Gierosławski
w jednej z irkuckich gazet znajduje artykuł, który prezentuje polityczne pomysły
na przyszłość Syberii:

11
12

J. Dukaj, Lód, Kraków 2009, s. 895.
Ibidem, s. 50.
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W artykule pt. Dlaczego Zjednoczone Stany Syberyjskie powstać muszą niejaki Pawłowski
(podpisany jako profesor Uniwersytetu Tomskiego) wykładał konieczność ustanowienia
niepodległości kolonij syberyjskich wobec potęg imperjalistycznych Wielkiej Ziemi. „Wielką
Ziemią” nazywano tu chyba Rosję europejską. Pawłowski („patrjota syberyjski”, cokolwiek to znaczyło) przedstawiał bilans handlowy i inwestycyjny prowincyj syberyjskich
oraz rażąco niesprawiedliwą strukturę wydatków budżetowych Imperjum13.

Tekst jest wyraźnie podporządkowany tezie; jej poparciu mają służyć z jednej
strony konkretne dane – które pewnie trudno byłoby obalić czytelnikowi gazety –
i autorytet „profesora Uniwersytetu Tomskiego”, z drugiej natomiast, w warstwie
językowej, nacechowane emocjonalnie określenia: zarówno pozytywne („patrjota
syberjski”), jak i negatywne („potęgi imperialistyczne”).
Artykuły prasowe mogą również pokazywać sposoby oswajania przez bohaterów obcych dla nich – i potencjalnie niebezpiecznych – zjawisk czy sytuacji. W Lodzie dotyczy to przede wszystkim postaci Nikoli Tesli, zajmującego się badaniami
dla większości powieściowego społeczeństwa zupełnie niezrozumiałymi. Dyskurs
popularny prezentuje więc jego osobę jako czarodzieja („»Gołos Bajkała« reprodukował zdjęcie doktora podpisane: Czarodziej w laboratorjum w Colorado Springs”14)
czy potężnego badacza, którego umiejętności wykraczają poza typowe zdolności
ludzkie („artykuł ów był zatytułowany: Doktor gromowładny przybywa do Irkucka!”15). Tego rodzaju nagłówkom towarzyszą zdjęcia, na których Tesla albo stoi
„dumnie z rękoma zaciśniętemi na igłach piorunowodów, w krzaczastej aureoli
miljonwoltowego wyładowania”16, albo też siedzi, „spokojnie czytając książkę, pod
grubemi jak pniaki i długiemi na kilkadziesiąt arszynów wężami białych wyładowań”17. Wszystko to ma podkreślić jego nieludzkie moce panowania nad elektrycznością – a w konsekwencji wzbudzić u czytelnika gazety podziw i niedowierzanie,
ale równocześnie oswoić go z postacią naukowca, ujmując ją w ramy zrozumiałej
kliszy kulturowej. W podobnej funkcji pojawiają się także wzmianki o zjawiskach
związanych z Lodem (ruchy Lutych, umiejscowienie ich gniazd). Gazety łączą
w tym przypadku informację o zagrażających obywatelom zjawiskach z popularnymi prasowymi formami rozrywkowymi, takimi jak loterie czy horoskopy:
W „Nowostiach” zamieszczano uliczne spisy zalodzonych budynków, a także „horoskopy szamańskie”, to znaczy przepowiednie burjackich głaszatajów dotyczące
ruchów lutych w najbliższych dniach. […] Sobotni dodatek ilustrowany „Irkutskich
Nowosti” zamieszczał również notowania loteryj gieologicznych, za gniazda i soplicowa obstawione daleko od Dróg płacono w stosunku jeden do dwustu, jeden do
dwustu czterdziestu18.
13
14
15
16
17
18

Ibidem, ss. 442‒443.
Ibidem, s. 479.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem, ss. 444‒445.
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Lód zawiera również fragmenty artykułów prasowych, których podstawowym zadaniem jest manipulowanie emocjami czytelnika. Gierosławski, przeglądając gazetę, trafia na liczne teksty napisane „w tonie ekscytującej sensacji”19; jeden z nich
dotyczy na przykład aktualnego wydarzenia, jakie miało miejsce w Irkucku:
A znowuż niejacy państwo Tolek, para komunistów tomskich, ujawnieni zostają
jako prowokatorzy ochrany. Czy jednak prowokacją było i samo małżeństwo? Pani
Tolek, oddana zupełnie rewolucji, nie mogła przeboleć zdrady męża i w przystępie melancholji odebrała sobie życie za pomocą szydełka stalowego20.

Tekst ewidentnie ma służyć wzbudzeniu sensacji – wskazuje na to zarówno uwypuklenie mogących zainteresować żądnego ciekawostek czytelnika, szczegółów,
takich jak to, za pomocą jakiego narzędzia popełnione zostało samobójstwo, jak
i przede wszystkim dramatyczny ton, jakim opisano wydarzenia. Pani Tolek, „oddana zupełnie rewolucji”, bez żadnych wątpliwości „nie mogła przeboleć zdrady
męża”, a przyczyną jej tragicznej decyzji był „przystęp melancholji”. Podobnie
emocjonalny, choć mniej sensacyjny, jest fragment artykułu cytowanego w opowiadaniu Huberatha Ostatni, którzy wyszli z raju:
W Mazatlan, w stanie Stary Meksyk, podpalono dom, w którym zakwaterowano rodziny emigrantów przybyłych jednym z ostatnich statków. Większość z przybyłych
stanowili bardzo poważnie okaleczeni wskutek trudnej podróży. Mocno ograniczona
zdolność poruszania się emigrantów spowodowała, że aż szesnaścioro z nich spłonęło
żywcem, a troje nadal walczy ze śmiercią w miejskim szpitalu w Mazatlan. Siedem
osób zostało wyniesionych z płomieni dzięki bohaterskiej akcji straży pożarnej21.

Tekst ten nie ma, oczywiście, tak brukowego charakteru, jak artykulik przywoływany w Lodzie. Jednak i tu ewidentnie chodzi o poruszenie czytelnika gazety:
świadczy o tym przede wszystkim to, jakie informacje zostały szczególnie uwypuklone. Po pierwsze ofiary pożaru były okaleczone i zmęczone po podróży; po
drugie nie mogły się swobodnie poruszać; w wydarzeniu zginęło „aż sześcioro
z nich”, płonąc żywcem, a akcja straży pożarnej była „bohaterska”. Wszystko to
składa się na obraz tragedii, który ma wywołać szok i wzbudzić gorące emocje.
Wskazane powyżej przykłady wpisują się dość klarownie w podziały na dyskurs naukowy lub popularny, z których każdy spełnia inne funkcje. Aby uzupełnić
ten zarys obrazu zastosowania w fantastyce cytatów z tekstów istniejących jedynie
w świecie przedstawionym, warto jednak zanalizować także sytuacje pograniczne,
takie, gdy elementy dyskursu popularnego lub naukowego funkcjonują w sposób
inny niż typowy. Szczególnie interesujące w tym kontekście okazują się tak zwany
cykl wiedźmiński Andrzeja Sapkowskiego i powieść Gniazdo światów Huberatha.
19
20
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Ibidem, s. 445.
Ibidem, s. 442.
M. S. Huberath, Ostatni, którzy wyszli z raju [w:] idem, Balsam długiego pożegnania, Kraków
2006, s. 291.
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Temat intertekstualności w książkach Sapkowskiego pojawił się już w licznych
opracowaniach22; chociaż te odniesienia międzytekstowe ocenia się różnie23 i wskazuje się rozmaite ich funkcje, nie ulega wątpliwości, że „skoro […] mamy do czynienia
z pisarstwem »cudzożywnym«, to pewnie dlatego, że właśnie tak miało być i było
również zamiarem pisarza, abyśmy na to zwrócili uwagę”24. W sadze wiedźmińskiej
autor wykorzystuje – szczególnie jako motta poszczególnych rozdziałów ‒ fragmenty
tekstów zarówno istniejących w rzeczywistości czytelnika, jak i tych funkcjonujących
jedynie w powieściowym uniwersum; w obu przypadkach mogą to być teksty funkcjonujące jako elementy dyskursu tak naukowego, jak i popularnego. Co interesujące,
wszystkie te cytaty służą zasadniczo opisaniu świata przedstawionego – dotyczą istot
żyjących w uniwersum, wydarzeń z jego historii czy praw w nim obowiązujących.
Trudno jednak określić ten zabieg jako klasyczne przekazywanie informacji. Charakterystyczne jest bowiem to, że nawet jeżeli wzmianki umieszczane w mottach mają
charakter encyklopedyczny, w żaden sposób nie stanowi to o ich prawdziwości. Przeciwnie, wielokrotnie fabuła rozdziału może przeczyć zawartym w cytacie treściom
albo przynajmniej wzbudzać w czytelniku wątpliwości. Ma to miejsce chociażby
w przypadku opisu wampira, w którym zaznaczono, że potwór ten „pierwsze życie
utraciwszy, drugiego w nocnej porze używa. Wychodzi z grobu przy świetle księżyca
i jeno za śladem jego promieni postępować może”25. Tymczasem Emiel Regis, jeden
z bohaterów cyklu, sam będący wampirem, niejednokrotnie obala – i swoim zachowaniem, i w rozmowach z towarzyszami ‒ popularne mity dotyczące tych stworzeń;
porusza się również za dnia, nie żywi się krwią (która, jak zaznacza, działa na wampiry
podobnie jak alkohol), nie przystaje też do innych potocznych wyobrażeń.
Motta rozdziałów mogą też ze sobą polemizować, czasem niebezpośrednio
(jak wtedy, gdy przedstawiają po prostu dwie wersje jakiejś opowieści), czasem
natomiast wprost:
[…] Jezioro to, zwące się Tam Mira, czarnym jest otoczone lasem, a u północnego
jego krańca baszta owa tajemna wznosić się jakoby miała, Wieżycą Jaskółki nazywana, w elfów zaś mowie: Tor Zireael. […]
Buyvid Backhuysen, Peregrynacje po szlakach i miejscach magicznych
22

23
24
25

Dla przykładu wskazać można artykuł K. Uniłowskiego Łorginalność, czyli coś się kończy, coś
się zaczyna („FA-art” 2003, nr 61 [on-line:] https://www.fa-art.pl/artykul.php?id_artykulu=5&szablon= [01.06.2016]) czy książkę K. Kaczor Geralt, czarownice i wampir. Recykling kulturowy Andrzeja Sapkowskiego (Gdańsk 2006), a także liczne teksty rozproszone w czasopismach
(również fanowskich) i monografiach (np. M. Szyjewski, Intertekstualność Kopciuszka, „Fahrenheit” 2006, nr 50 [on-line:] http://www.fahrenheit.net.pl/archiwum/f50/14.html [01.06.2016];
M. Roszczynialska, Wielogatunkowość „Sagi o wiedźminie" Andrzeja Sapkowskiego, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria” 2002, nr 1; M. Kuster, Sylwa,
palimpsest, intertekst. Modele zapożyczeń intertekstualnych w „Sadze o Wiedźminie” [w:] Wiedźmin
– bohater masowej wyobraźni, red. R. Dudziński et al., Wrocław 2015 i inni).
Uniłowski nazywa je na przykład „łopatologiczną intertekstualnością dla ubogich” – K. Uniłowski, op. cit.
Ibidem.
A. Sapkowski, Chrzest ognia, Warszawa 1996, s. 140.
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Ta książka to od początku do końca humbug. Ruiny nad jeziorem Tam Mira były
wielokrotnie badane. Nie są magiczne, wbrew enuncjacjom B. Backhuysena nie
mogą tedy być pozostałością legendarnej Wieży Jaskółki.
Ars Magica, Ed. XIV26

Sylwiczność27 uwidaczniająca się w książkach Sapkowskiego nie służy więc de facto przedstawieniu pełnego obrazu świata. Owszem, cytaty mogą pomagać w uzupełnianiu luk fabularnych, ale zawsze wiąże się to z ryzykiem, że takie uzupełnienie nie będzie prawdziwe czy nawet wiarygodne. Należy więc uznać to raczej
za rodzaj postmodernistycznej gry z tekstem i z czytelnikiem, który ostatecznie,
dostając liczne treści różnego rodzaju, może złożyć z nich taką wizję niektórych
wydarzeń, jaką uzna za najbardziej dla niego przekonującą, nie mając przy tym
szans na potwierdzenie jej lub obalenie.
Gniazdo światów wykorzystuje natomiast z powodzeniem figurę mise-en-abyme:
konstrukcję artystyczną polegającą na wpisaniu w ramy utworu innego, wewnętrznego tekstu, w różnym stopniu związanego z okalającą go strukturą28. Fabuła powieści Huberatha początkowo zdaje się koncentrować wyłącznie na postaciach
Gaveina (Dave’a) i jego żony, Ra Mahleiné, którzy zostają rozdzieleni podczas
podróży między krainami, na które podzielony jest świat przedstawiony w utworze, a następnie muszą poradzić sobie z funkcjonowaniem w warunkach odmiennych niż te, do których przywykli. Ta dość typowa dla literatury fantastycznej
sytuacja szybko okazuje się jednak pretekstowa: rzeczywistym tematem utworu
jest bowiem zagadnienie możliwości istnienia światów równoległych, a raczej, jak
sugeruje tytuł, zagnieżdżonych jeden w drugim. Z każdą z takich rzeczywistości
bohaterowie ‒ a wraz z nimi czytelnik ‒ zapoznają się poprzez czytanie książek
opisujących kolejne światy zamieszkiwane przez kolejne postaci, również czytające; na najgłębszym poziomie znajduje się tak zwany Superświat „-1”, którego
„jedyny Mieszkaniec […] jest zarówno Autorem, jak i Czytelnikiem, czyli Twórcą
i zarazem Animatorem, jest nieśmiertelny, poza czasem, oraz jest wszędzie, na
nim kończy się hierarchia autorów i bohaterów książek”29. Motyw książki umożliwia więc poznanie zasad rządzących światem utworu – w tym przypadku: układem takich światów, z których każdy wewnętrzny przypomina kopię zewnętrz-

26
27

28
29

Idem, Wieża Jaskółki, Warszawa 1997, s. 299.
Używam tego pojęcia za S. Skwarczyńską, która zaznacza, że cechami struktury sylwicznej są
m.in. wielość jednostek literackich wchodzących w skład zbioru, różność ich treści, formy i rodzaju, oraz niewspółmierność podejmowanej tematyki; por. S. Skwarczyńska, Kariera literacka
form rodzajowych bloku silva [w:] eadem, Wokół teatru i literatury. Studia i szkice, Warszawa 1970,
ss. 182–202); R. Nycz, Sylwy współczesne wobec literackości [w:] Studia o narracji, red. J. Błoński,
J. Jaworski, J. Sławiński, Wrocław 1982.
Por. P. Pietrzak, Opowiadanie w opowiadaniu. Mise en abyme i narratologia [w:] Opowiadanie
w perspektywie badań porównawczych, red. Z. Mitosek, Kraków 2004, s. 188.
M. S. Huberath, Gniazdo światów, Warszawa 1998, s. 266.
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nego ; przedmiot, stanowiąc pewnego rodzaju metaforę struktury zewnętrznej,
wywołuje mise-en-abyme31. Jednakże same książki nie zawierają spisu wspomnianych zasad ani w żaden sposób nie podają wiedzy o nich. Zdobycie informacji
o konstrukcji przedstawionej rzeczywistości umożliwiają notatki i przemyślenia
bohaterów, którzy, sami złożywszy z dostępnych wskazówek jakiś korpus wiedzy,
udostępniają go innym. Dodatkowo książki mają charakter bynajmniej nie naukowy – to właściwie powieści, opisujące, jak się zdaje, raczej przypadkowe sceny
z życia mieszkańców poszczególnych światów. Teksty o charakterze pozornie typowo popularnym stają się więc pretekstem do naukowego poznania.
Domykając ten – z pewnością nie wyczerpujący tematu – przegląd, należy
jeszcze zadać pytanie o cele, jakie mogą przyświecać zastosowaniu w utworach
cytatów z innych – a przede wszystkim: nieistniejących w rzeczywistości czytelnika – tekstów, i jakie efekty za pomocą takiego zabiegu można osiągnąć. Należy,
jak się zdaje, podzielić je na dwie grupy: jedna dotyczy wewnętrznej struktury
przedstawionej w utworze rzeczywistości oraz miejsca zajmowanego w niej przez
protagonistę/protagonistów, druga natomiast odnosi się do czytelnika. Bohater,
który styka się z przejawami dyskursu naukowego, jest zwykle wyposażony w stosunkowo niewielką wiedzę o świecie. W kontakcie ze źródłami wiedzy o charakterze encyklopedycznym – w postaci czy to książek, czy też naukowych artykułów,
traktatów, esejów – zdobywa podbudowę teoretyczną, konieczną do chociażby
próby zrozumienia rzeczywistości, która go otacza. Czytelnik, natykając się na
takie fikcyjne źródło naukowe, zdobywa tego rodzaju wiedzę razem z bohaterem,
porządkując informacje na temat świata utworu. Z kolei bohaterowie obcujący
z przejawami dyskursu popularnego dysponują stosunkowo dużym zasobem wiadomości na temat świata, z czym często łączy się pewien poziom samoświadomości. Dzięki temu możliwe jest przybranie przez nich postawy w przynajmniej
w jakimś stopniu krytycznej i obnażenie mechanizmów, za pomocą których cytowane teksty popularne miałyby zadziałać propagandowo, oswoić odbiorców
z jakimś problemem lub wpłynąć na ich emocje. Dla czytelnika zabieg taki nie
stanowi bogatego źródła wiedzy o świecie – musi być ona pozyskiwana skądinąd,
a wtręty z dyskursu popularnego służą głównie podbudowaniu kolorytu, wytworzeniu aspektu humorystycznego lub, w najlepszym wypadku, nie zawsze do końca wiarygodnemu uzupełnieniu niewielkich luk w fabule.
Niewątpliwie literatura fantastyczna sięga po odniesienia intertekstualne chętnie i często, wpisując się w większości swych przejawów w założenie, że „każdy
tekst jest zbudowany z mozaiki cytatów”32. Strategie zasadzające się na umieszczeniu w toku narracji fragmentów zaczerpniętych z tekstów funkcjonujących
30

30
31
32

Por. A. Szczepan, Ucieczka języka z referencji, czyli o doświadczeniu przestrzeni w powieściach Robbe-Grilleta, „Interlinie” 2011, nr 1.
Por. L. Hutcheon, Narcissistic Narrative: the Metafictional Paradox, London – New York 1984;
J. Ricardou, Le Nouveau Roman, Paris 1973, s. 55.
J. Kristeva, Słowo, dialog i powieść [w:] Bachtin. Dialog – język – kultura, red. E. Czaplejewicz,
E. Kasperski, Warszawa 1983, s. 396.
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jedynie w świecie przedstawionym jest na tym tle zabiegiem, który, przy całym
swym zakorzenieniu w tradycji mówienia o fikcyjnej rzeczywistości, może dodatkowo kierować myśli w stronę kategorii takich jak chociażby gra z czytelnikiem.
Jednak niezależnie od konkretnych interpretacji tego typu zabiegów z całą pewnością podkreślają one, że w istocie tekst, również literacki, jest na różnych poziomach, jak pisał Roland Barthes, „tkanką cytatów, pochodzących z nieskończenie
wielu zakątków kultury”33.
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Abstract
How long is it before the newspaper in the fantasy world blushes?
Strategies based on the use of fragments coming from books, newspapers or
magazines seem to be something quite usual in fantastic literature. Their presence in eg. science fiction may be connected with the necessity to explain the
rules governing a created world and to present this world to the characters (and
readers) meticulously. The aim of this paper is to analyse the situations in which
intertextual references relate to the texts being the elements of academic/scientific
or popular science discourse and existing only in the created world, in his internal
reality. Presented analysis, based on the examples from novels and short stories
written by Jacek Dukaj, Marek S. Huberath and Andrzej Sapkowski, shows some
possible function of these techniques.

Katarzyna Kleczkowska
Uniwersytet Jagielloński

science and scientists in his dark materials
by

philip pullman

One of the first impressions we have while reading Northern Lights, the first volume of His Dark Materials trilogy, is the difficulty to determine where and when
the story takes place. On the one hand, the world in which Lyra Belacqua grew
up is confusingly similar to England, with Oxford as the place where the action
begins. On the other hand, it is a world full of daemons, anachronistic social relations and devices which are either peculiar, like alethiometer, or obsolete, like zeppelins. When we finally discover that the book shows neither the past nor future,
but an alternative world, these differences become even more evident, especially
when comparing it to William Parry’s world. This one, described in the second
novel, The Subtle Knife, can be identified as our own world.
Although the presence of daemons significantly differentiates Lyra’s world
from the world in which Will lives, the stages of scientific and technological development are also important factors enabling readers to distinguish worlds of the
multiverse created by Philip Pullman. In four main worlds in which the action of
the trilogy takes place – Will’s world, Lyra’s world, mulefa’s world, and the world of
Cittàgazze – the difference between the stages of scientific advancement is evident.
Lyra’s world resembles the European nineteenth century, mulefa’s world is in the
primitive stage of development with a wheel as the main scientific invention, while
in the technologically advanced world of Cittàgazze the philosophers created the
most sophisticated device of the whole multiverse – the Subtle Knife that can rip
through the fabric between worlds and hereby enable inhabitants of Cittàgazze to
steal scientific inventions from other worlds, especially that of Will’s.
What is more, many episodes of the trilogy directly relate to science. Lyra grew
up in an environment of scholars at Jordan College in Oxford, and at the end of
the last novel she chooses an academic career. Dr. Mary Malone, one of the main
characters of the trilogy, who helps Lyra understand the phenomenon of Dust,
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is also a scientist. Even Dust itself, the central theme of the book, has also a scientific association as its concept is inspired by the dark matter, the hypothetical
matter known by the modern physics. Therefore science in His Dark Materials seems to have more important function than to be only a literary background of the
basic story about Lyra as the new Eve. The topic of this chapter is to analyse the
image of science in the trilogy, especially concentrating on the relations between
science and the Church, main scientists and the idea of the multiverse and Dust.
The main aim of the analysis is to indicate the function of science described by
Philip Pullman’s in his trilogy.

Science

and

Church

in

His Dark Materials

The characteristic feature of Northern Lights is the steampunk background1. Lyra’s world resembles Europe in the Victorian era, described in similar way in the
adventure and science fiction novels by Jules Verne and Herbert George Wells2.
In Northern Lights people travel in balloons and zeppelins instead of aeroplanes.
Electricity is already known and called anbaricity (from English amber instead of
Greek elektron) but it is mostly used for lamps. Similarly to the social relations in the
nineteenth century people are divided into different social classes which are difficult
to change as the position in the society is symbolized by the form of the daemon.
For example, all servants’ daemons have a canine form, and even among them there
are superior and inferior breeds symbolizing the hierarchy among servants3.
On the contrary, the technological development of Will’s universe corresponds
with our own world in the 90s, when the trilogy was firstly published. With the
exception of the research on the dark matter, Philip Pullman endowed Will’s
universe with the stage of knowledge of our own world. In fact no other universe
described in His Dark Materials has higher level of science (although it does not
mean that more developed worlds do not exist). It is clearly indicated that the
universes of Lyra and Will are very similar in geographical and biological way, but
taking into account the scientific development, Lyra’s world is obsolete.
It could be assigned to a mere literary convention, but other features of Lyra’s
universe suggest additional interpretation. Northern Lights describes a world that
is kept in order by a church known as the Magisterium. In Lyra’s universe science is not practised freely, what makes this world less developed than the one of
Will’. As we can learn from the first book of the trilogy, “since Pope John Calvin
1

2
3

See e.g. S. Barfield, M. Colebrook, Revitalizing the Old Machines of a Neo-Victorian London:
Reading the Cultural Transformations of Steampunk and Victoriana [in:] Critical Perspectives on
Philip Pullman’s His Dark Materials: Essays on the Novels, the Film and the Stage Productions,
ed. S. Barfield, K. Cox, London 2011, p. 75 ff.
M. Rogoż, Fantastycznie obecne. Anglojęzyczne bestsellerowe cykle powieściowe dla dzieci i młodzieży we współczesnej polskiej przestrzeni medialnej, Kraków 2015, p. 196.
M. Hines, Second Nature: Daemons and Ideology in The Golden Compass [in:] His Dark Materials
Illuminated: Critical Essays on Philip Pullman’s Trilogy, ed. M. Lenz, C. Scott, Detroit 2005, p. 39.
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had moved the seat of the Papacy to Geneva (…) the Church’s power over every
aspect of life had been absolute”4. It means that in Lyra’s world it is the Church
that decides what kind of research can be done, as “every philosophical research
establishment (...) had to include on its staff a representative of the Magisterium,
to act as a censor and suppress the news of any heretical discoveries”5. The influence of the Church in Lyra’s world can be clearly seen in the name of main scientific discipline, comparable to our physics, which is called ’experimental theology’.
The philosophers and scientists who do research perceived by the Church as heretical (for example on parallel universes) are “silenced”6 or “excommunicated”7. The
study on the mysterious matter called Dust is not an exception. Once its existence
had been proved, the Magisterium “decided that Dust was the physical evidence for
original sin”8 and began the research on its own in order to eliminate this matter.

Unethical

scientists

– Marisa Coulter

and

Lord Asriel

One of the most influential scientists in His Dark Materials is Lyra’s mother, Marisa Coulter. While working at Oxford (St. Sophia’s College) she leads the experimental tests on children in Bolvagar on behalf of Church institution called the
General Oblation Board. The climate of Bolvagar, with its sterile nature and torpid staff, brings to mind the experimentations in Nazi concentration camps9, with
the ideological aim to eliminate Dust as an original sin. Mrs. Coulter’s dependence on the Church is mirrored even in her surname. As one of the most influential
personalities in the Church, she has the name that puns on the term “culture”10.
It indicates the distorted culture based on the religious hidebound conservatism
rather than science.
The opposite to Mrs. Coulter is Lord Asriel, who, as observes Anne-Marie Bird,
represents the new enlightened man, he is an intellectual and a pioneer; in fact, he appears to be “Mr. Modernity” himself, who, rather than being an upholder of tradition, believes that enlightenment can be achieved only by means of humanity’s own exertions11.
4
5
6
7
8
9
10
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P. Pullman, Northern Lights, London 1998, p. 31.
Idem, The Subtle Knife, London 1998, p. 130.
P. Pullman, Northern Lights, p. 32.
Ibidem, p. 376.
Ibidem, p. 371.
P. Duggan, Taging the Impossible: Severance and Separation in the National Theatre’s Adaptation
[in:] Critical Perspectives on Philip Pullman’s His Dark Materials…, p. 230.
S. Matthews, Rouzing the Faculties to Act: Pullman’s Blake for Children [in:] His Dark Materials Illuminated..., p. 125. However, it is not the only meaning of Marisa Coulter’s surname. The term “coulter”
means the vertical blade segment of a plow which refers to Lyra’s mother’s involvement in the intercision project (S. King, “Without Lyra we would understand neither the New nor the Old Testament”:
Exegesis, Allegory, and Reading The Golden Compass [in:] His Dark Materials Illuminated..., p. 111).
A. M. Bird, Circumventing the Grand Narrative: Dust as an Alternative Theological Vision in Pullman’s His Dark Materials [in:] His Dark Materials Illuminated…., p. 188.
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Lord Asriel is not a scholar but he does what in Lyra’s world scientists do: explore. It is him who ventures into the farthest regions of the world and makes the
passage between universes. It is him who figuratively and literally challenges the
Church and God himself to “end of all those centuries of darkness”12. However,
his acting, like in case of Dr. Frankenstein, is not entirely acceptable, as he does
not hesitate to kill a child in order to make the transition between universes13.
Finally, both Marisa Coulter and Lord Asriel end their lives in an abyss for their
obstinacy: the first one because of her conservative fanaticism, the second – as
a result of ambition and curiosity that led him beyond the barriers he should not
have been overstepped.
Compared to Lord Asriel, other scientists and explorers from his world seem
to be indolent. As Allison Waller observes, they offer “an alternative cliché of ivory-tower academia, out of touch with reality”14. When Lord Asriel showed them
the proof of the existence of other worlds, “there was a stir of excitement among
some of the Scholars, as if, having written treatises on the existence of the unicorn
without ever having seen one, they’d been presented with a living example newly
captured”15. Their dependence on the Church and the fear of new discoveries is
well illustrated by the Master of Jordan College’s attempt to poison Lord Asriel
to prevent his exploratory expedition to the North.
Lyra as a child treated Oxford scholars, especially female scientists, with disdain: “poor things, they could never be taken more seriously than animals dressed up
and acting a play”16. At the end of the story, however, when she finally understood
Dust, she decided to become a scholar herself, as it would be the best opportunity
to improve her abilities of reading alethiometer and learning more about Dust.
Such conclusion of Lyra’s exploration on the matter of Dust may be interpreted as
the tribute to academic science as the ultimate source of knowledge, but it should
be also remembered that Philip Pullman, like John R. R. Tolkien and Clive S.
Lewis, is personally associated with the University of Oxford and it may be the
main reason why this university plays such important role in the story17.

The

noble scholars

– John Parry

and

Mary Malone

Even if in His Dark Materials religion with its power and influence is seen as one
of the major factors of scientific and technological stagnation, Pullman is not an
advocate of modernity. As Anne-Marie Bird observes,
12
13
14
15
16
17

P. Pullman, Northern Lights, op. cit., p. 394.
A. Waller, The Pursuit of Knowledge: Scientific Enquiry in His Dark Materials [in:] Philip Pullman:
His Dark Materials [EPUB], ed. C. Butler, T. Halsdorf, Basingstoke 2014, p. 73.
Ibidem, p. 77.
P. Pullman, Northern Lights…, p. 24.
Ibidem, p. 67.
M. Rogoż, op. cit., p. 195.
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modernity is often seen as responsible for a general disenchantment with the world
– a calculating rationalism that invades all areas of life – whereas Pullman believes
not only in the realities of the here and now but also in the joy and enchantment
of everyday life. In fact, his Republic is a world open to wonder, to the nonrational,
such as the supernatural, and indeed, all forms of “Otherness” that had, on the whole,
been rejected by modernity18.

Pullman’s attitude to science is also illustrated by the characteristics of two
main scientists of the trilogy – Dr. Mary Malone and John Parry (Stanislaus
Grumman in Lyra’s world). As Alison Waller states, both Malone and Parry can
be seen as the representatives of “noble scientists” using categories described by
critic Roslynn Haynes as commonly occurring in the European literature19, in
contrast with Prometean-Frankenstein figures of Lord Asriel and Marisa Coulter20. It is emphasized that Asriel’s exploration comes directly from his ambition
and Coulter’s experiments – from religious fanaticism, whereas John Parry’s research bases on the most important feature for every scientist – curiosity, which in
his case was “as powerful as a wolf ’s jaws”21. However, both Parry and Malone are
not conventional scholars. John Parry represents a scientist with a mystic personality enhanced by the mysterious story of his life. He starts his career as a soldier
and an amateur explorer (in Will’s world), continues it as a professional scholar
(in Lyra’s world), and ends as a shaman. As he explained himself, he spent a lot of
time “among academicians, and among spirits. [He] found folly everywhere, but
there were grains of wisdom in every stream of it”22.
Mary Malone resembles John Parry not only in her flexibility but also in the
openness to the spirituality. Not only does she do research on the dark matter
but she also deals with I Ching and is able to fall in shamanistic trance. As her
methodology she employs Negative Capability of the poet John Keats: “capable
of being in uncertainties, mysteries, doubts, without any irritable reaching after
fact and reason”23. As Millicent Lenz suggested, Mary is “a physicist of the Fritjof
Capra variety – a scientist-mystic”24. Even if she at first tries to avoid valuating the
problem she deals with in the categories of good and evil, she soon understands

18
19
20
21
22
23
24

A. M. Bird, op. cit., p. 189.
R. Haynes, From Alchemy to Artificial Intelligence: Stereotypes of the Scientist in Western Literature,
“Public Understanding of Science” 2003, vol. 12 [after:] A. Waller, op. cit., p. 74.
A. Waller, op. cit., p. 74.
P. Pullman, The Subtle Knife..., p. 123.
Ibidem, p. 293.
Ibidem, p. 152. Cf. J. Keats, The complete poetical works and letters of John Keats, Houghton 1899,
p. 277. See also: A. Weller, op. cit., p. 84.
M. Lenz, Philip Pullman [in:] Alternative Worlds in Fantasy Fiction, ed. P. Hunt, M. Lenz, London 2001, p. 151.
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that the value-free scientific investigation is not possible25. What is more, if Asriel
resembles the “Victorian adventurer-explorer-scientist”, then Mary evokes the
figure of “Neo-Victorian female traveller-anthropologist in the tradition of Mary
Kingsley”26 because of her profound study of mulefa society, which in result led
her to understanding the mystery of Dust. As Weller observes,
compared with […] Lord Asriel and Mrs Coulter, Mary Malone and John Parry
temper their desire for knowledge with rigour, openness and breadth of understanding, as well as an ethical intention for their work to do good27.

The

idea of multiverse

One of the most important elements of His Dark Materials’ background is the idea
of parallel universes. The concept of multiverse exists also in modern physics as
a hypothesis, firstly proposed by Erwin Schrödinger and followed by many other
scientists – including Stephen Hawking – in several variations. It also occurs in
classical children literature, such as The Chronicles of Narnia by Clive S. Lewis or
Alice in Wonderland by Lewis Carrol. Philip Pullman tries to make his story as
plausible as possible. Not only does he describe in detail how his characters travel
between these universes and the problems they encounter but he also introduces
the scientific devices helping them during these journeys.
The most significant device is undoubtedly the subtle knife. It was invented by
Cittàgazze’s scholars, philosophers-alchemists from the Guild of the Torre degli Angeli. As Giacomo Paradisi explains in the second volume of the trilogy, they “were
making an inquiry into the deepest nature of things. They became curious about
the bonds that held the smallest particles of matter together”28. This curiosity led
Cittàgazze’s philosophers to the invention of the most powerful device of all described in the trilogy: a knife that can cut through every substance and make a window
to a parallel world. In the idea of the subtle knife science is also mixed with nonrationality, as the knife has only one bearer, chosen in a peculiar way (the new owner
has to kill the former bearer), and, similarly to alethiometer, the usage of this device
requires a proper state of mind. Without this device, Lyra would not be able to make
her journey to the Land of the Dead and free the spirits. However, according to
Yorek Byrnisson’s predictions, the knife turns out to be a dangerous device, as each
new window opened by it gives birth to a horrible Specter and makes Dust leap from
the universe to the abyss. Thus the subtle knife symbolizes the dark side of scientific
inventions which may always lead to the unpredictable dangerous consequences.
25

26
27
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S. Colás, Telling True Stories, or The Immanent Ethics of Material Spirit (and Spiritual Matter) in
Philip Pullman’s His Dark Materials, “Discourse: Journal for Theoretical Studies in Media and
Culture” 2005, vol. 27, p. 45.
A. Weller, op. cit., p. 83.
Ibidem, p. 87.
P. Pullman, The Subtle Knife..., p. 196.
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Another apparatus invented by Pullman is the lodestone resonator, used by the
Gallivespian spy named Chevalier Tialys. Pullman describes it as follows:
The instrument looked like a short length of pencil made of dull grayblack stone,
resting on a stand of wood, and the Chevalier swept a tiny bow like a violinist’s
across the end while he pressed his fingers at various points along the surface. The
places weren’t marked, so he seemed to be touching it at random, but from the
intensity of his expression and the certain fluency of his movements, Lyra knew
it was as skillful and demanding a process as her own reading of the alethiometer.
After several minutes the spy put the bow away and took up a pair of headphones,
(...) and wrapped one end of the wire tightly around a peg in the end of the stone,
leading the rest along to another peg at the other end and wrapping it around that.
By manipulating the two pegs and the tension on the wire between them, he could
obviously hear a response to his own message29.

Lyra learned that this device enable to transmit messages instantly between universes. As the name of the device suggests, it is based on the magnetic features
of lodestone. The whole device, as Chevalier Tialys explains to Lyra, relies on
quantum entanglement:
It means that two particles can exist that only have properties in common, so that
whatever happens to one happens to the other at the same moment, no matter how far
apart they are. Well, in our world there is a way of taking a common lodestone and entangling all its particles, and then splitting it in two so that both parts resonate together.
The counterpart to this is with Lord Roke, our commander. When I play on this one
with my bow, the other one reproduces the sounds exactly, and so we communicate30.

The idea of quantum entanglement is based on modern physics – the observations
firstly made by Albert Einstein (in a joint paper with Boris Podolsky and Nathan
Rosen) and Erwin Schrödinger. Nowadays, entanglement has applications in quantum information theory and it can be one day used in quantum computing.
However, the device itself is fictional, as it is based on the unknown lodestone
features (and the hypothesis of parallel universes)31.

The

vision of

Dust (dark

matter)

The specific compound of science and the supernatural can be seen also in Pullman’s concept of Dust. Although the plot of His Dark Materials focuses on Lyra’s
adventures (on the wider perspective – her role as a new Eve, and the narrower
one – her maturation), it is Dust that appears to be the central theme of the trilogy. It can be treated as a challenge to Christianity and the alternative theological
29
30
31

P. Pullman, The Amber Spyglass, London 2001, p. 184.
Ibidem, p. 185.
For more information about lodestone resonator and the possibility of its usage, see:
L. H. Gresh, Exploring Philip Pullman’s His Dark Materials: An Unauthorized Adventure Through
The Golden Compass, The Subtle Knife, and The Amber Spyglass [EPUB], New York 2007, p. 178 ff.
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vision , but Dust finds its place as well among scientific speculation. In fact, in the
concept of Dust Pullman tries to unite both perspectives, talking about theological issues in the language of science and about science in the language of religion.
In Lyra’s world Dust is also described as an “elementary particle” discovered
by an experimental theologian Boris Rusakov. For people from Lyra’s and Will’s
worlds Dust becomes visible only by means of advanced technological devices.
Lord Asriel describes this matter to Lyra in following words:
32

You’ve heard of electrons, photons, neutrinos, and the rest? They’re called elementary particles because you can’t break them down any further: there’s nothing inside
them but themselves. Well, this new kind of particle was elementary all right, but it
was very hard to measure because it didn’t react in any of the usual ways. The hardest
thing for Rusakov to understand was why the new particle seemed to cluster where
human beings were, as if it were attracted to us. And especially to adults. Children
too, but not nearly so much until their dæmons have taken a fixed form. During the
years of puberty they begin to attract Dust more strongly, and it settles on them as
it settles on adults33.

The idea of elementary particle refers to the philosophy of Democritus which laid
the basis for modern science. The second part of the description, however, resembles rather religious than scientific perspective. Also the name of Dust refers to
the fragment of the Bible: “for dust thou art, and unto dust shalt thou return”34.
For the Church from Lyra’s world Dust is an original sin and “a physical proof
that something happened when innocence changed into experience”35. However,
as Lyra gradually learns, Dust is in fact a conscious matter which intervened in
human evolution. It is also identified with angels, perceived – in the light of works
of St. Augustine36 – as a spirit: “From what we are, spirit; from what we do, matter.
Matter and spirit are one”37, as Dust explains itself to Mary. Pullman’s philosophy
of spirit and matter in this context is similar to renaissance philosophy of nature
by Baruch Spinoza38.
The title of Pullman’s trylogy – His Dark Materials – is a quotation from John
Milton’s Paradise Lost and refers to the matter from which God would create

32
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A.-M. Bird, op. cit., passim.
P. Pullman, Northern Lights…, p. 370.
Genesis 3:19 [in:] The Bible. New International Version (NIV) [on-line:] www.biblegateway.com
[30.05.2016].
P. Pullman, Northern Lights..., p. 373.
Pullman in The Subtle Knife cites St. Augustine: “Angel is the name of their office, not of their nature. If you seek the name of their nature, it is spirit; if you seek the name of their office, it is angel;
from what they are, spirit, from what they do, angel” (p. 260; cf. Catechism of the Catholic Church, 329
[on-line:] http://www.vatican.va/archive/ccc_css/archive/catechism/p1s2c1p5.htm [30.05.2016]).
P. Pullman, The Subtle Knife…, p. 260.
S. Colás, op. cit, p. 48 f.
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more worlds , what suggests theological interpretation of this motif. However,
the title refers also to the dark matter, unidentified matter in the universe, which
is a hypothesis in contemporary physics. In His Dark Materials the dark matter is
identified with Dust and the most developed research on it is done by the scientists from Will’s universe (identified with our world) such as Dr. Mary Malone.
Hereby Pullman connects his fictional vision of Dust with hypothetical but still
possible idea existing in modern science.
It should be noted that the idea of dark matter appeared in literature long before Pullman’s trilogy. In fact, this unidentified and mysterious matter is present
in numerous science fiction novels and dramas. For example, a shadow matter –
the one which can only interact with normal matter by weak forces – is featured
in Michael Karageorge’s In the Shadow (1967)40. Also in Will’s world Dust is
sometimes called “shadow particles, Shadows”41 which resembles both the idea of
shadow matter and shadows from Plato’s Allegory of the Cave described in his
Republic42. The second reference is evident in the name of Dr. Malone computer:
“We call it the Cave. Shadows on the walls of the Cave, you see, from Plato”43, as
explains Mary to Lyra.
The computer called Cave is one of the few devices used in the trilogy to
contact Dust. In comparison with other two tools – I Ching and alethiometer –
the Cave is characterized by accuracy and precision while giving the answers to
Mary’s questions. On the contrary, answers given by alethiometer are enigmatic
and prone to several, often contradictory, interpretations. Dr. Lanselius explains
to Lyra the history and function of alethiometers as follows:
39

They are said to originate in the city of Prague. [...] The Scholar who invented the
first alethiometer was apparently trying to discover a way of measuring the influences of the planets, according to the ideas of astrology. He intended to make a device
that would respond to the idea of Mars or Venus as a compass responds to the idea
of North. In that he failed, but the mechanism he invented was clearly responding
to something, even if no one knew what it was44.
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“Into this wilde Abyss, / The Womb of nature and perhaps her Grave, / Of neither Sea, nor
Shore, nor Air, nor Fire, / But all these in their pregnant causes mixt / Confus’dly, and which
thus must ever fight, / Unless th’ Almighty Maker them ordain / His dark materials to create
more Worlds, / Into this wilde Abyss the warie fiend / Stood on the brink of Hell and look’d
a while, /Pondering his Voyage; for no narrow frith / He had to cross” ( J. Milton, Paradise Lost,
London 1996, 2.910–920).
B. M. Stableford, Science Fact and Science Fiction: An Encyclopedia, Abingdon 2006, p. 290.
P. Pullman, The Subtle Knife…, p. 92.
Plato, Republic, trans. P. Shorey, Cambridge, MA., 1969, 514a–520a. See also: K. Kleczkowska,
Greek and Roman Elements in His Dark Materials by Philip Pullman [in:] Światy alternatywne,
ed. M. Błaszkowska et al., Kraków 2015, p. 127.
P. Pullman, The Subtle Knife…, p. 92.
P. Pullman, Northern Lights…, p. 173.
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Alethiometer is a small device with thirty-six little pictures around the dial, resembling a compass45. Once somebody asks a question, the needle moves and
points several pictures what suggests the right answer. To give additional details
about the origins of these symbols, Dr. Lanselius continues:
Symbols and emblems were everywhere. Buildings and pictures were designed to be
read like books. Everything stood for something else; if you had the right dictionary,
you could read Nature itself. It was hardly surprising to find philosophers using the
symbolism of their time to interpret knowledge that came from a mysterious source46.

The concept of reading signs from Nature resembles the idea of the Book of
Nature known from the Middle Ages Christian philosophy. The term alethiometer, as Farder Coram explains in Northern Lights, means “a truth measure”47,
because it refers to the Greek word aletheia, truth. In His Dark Materials the truth
comes from Dust and is reflected by the imperfect system of pictures on the disk
of alethiometer, therefore according to Santiago Colás, this concept may also refer
to Plato’s Allegory of the Cave48.
Usage of both the Cave and alethiometer requires the proper state of mind,
which is described by Mary Malone in aforecited words of the poet John Keats. In
Lyra’s world the proper interpretation of alethiometer requires long-lasting studies on several possible meanings of each of thirty-six pictures, their collocations,
and precedences in their interpretation, but sometimes the answers are unclear even
to qualified alethiometer-readers. Only Lyra as a child was able to read the compass
properly, but to do this she had to fall in a trance which resembles the shamanistic
one49. Therefore, not only Dust itself unites elements of scientific and religious character, but also alethiometer does it in a similar way. As Alison Waller points out:
The world Pullman has created thus unifies disciplines that have become disparate and often contradictory in the reader’s own experience. While on one hand
45
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The first Pullman’s suggestion for the title of the opening book of the trilogy was The Golden Compasses (plural form), which was a reference to the fragment of Milton’s Paradise Lost: “Then staid
the fervid wheels, and in his hand / He took the golden compasses, prepared / In God’s eternal
store, to circumscribe / This universe, and all created things.” ( J. Milton, op. cit., 7.224–227). The
motif of God wielding the golden compasses to draw a circle with is known also from the famous
picture by William Blake. The US editors of the first book of the trilogy mistakenly took the
phrase (in singular form, The Golden Compass) as a reference to alethiometer (a compass which
helps to find a direction, not circle-drawing) and published the book in USA under this title (Why
is the trilogy called His Dark Materials? Why are there two different titles for the first book? [in:] Bridge
to the Stars.net: His Dark Materials, Philip Pullman, and other ideas [on-line:] http://www.bridgetothestars.net/index.php?p=FAQ#1[30.05.2016]).
P. Pullman, Northern Lights…, p. 173.
Ibidem, p. 126.
S. Colás, op. cit., p. 36 ff.
K. Kleczkowska, Shamanic elements in “His Dark Materials” by Philip Pullman [in:] Literatura na
granicach, ed. K. Kuchowicz et al., Kraków 2015, pp. 35 ff.
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he draws attention to the potential problems inherent in a Church-funded model
of research, on the other, by tying together empirical experiment and the study of
divinity he indicates an alternative path that the Church might have taken if the
scientific method that was worked out in Europe during the seventeenth century
had not emerge from the broader domain of natural philosophy50.

It should be noted that even if the problem of Dust extends beyond the issue of
science, it is comprehensible by reason. The knowledge of Dust makes the multiverse harmony possible. Therefore Pullman’s vision eventually seems to be optimistic and it is the main difference between his critique of modernity and philosophical postmodernism, known from the works of Richard Rorty, Jean-François
Lyotard or Zygmunt Bauman. Even if the vision of Dust presented in His Dark
Materials, as Bird observes, seems to be “particularly attuned to the secular humanistic climate of the twenty-first century”51 it is not entirely postmodernistic.

Conclusion
Philip Pullman claims that it was not his intention to write a book about science.
All scientific devices and ideas described in His Dark Materials were only a background, “a sort of stage set” to his trilogy52. However, to make his story plausible,
he employed the modern scientific hypothesis, such as the idea of dark matter or
multiverse. In fact, we cannot imagine how the plot of his trilogy would develop
without the idea of parallel worlds and the conscious matter called Dust. Therefore,
even if science is not the main theme of the trilogy, it is a significant element of the
books, both as a background to the main story and the source of several references.
The essential role of the book is played by scientists. Firstly, they create academic (based at Oxford background) climate of the trilogy. Secondly, Lord Asriel
and Marisa Coulter embody the figure of scientists whose explorations result
from personal ambitions with no respect to the ethics. But Pullman also introduces the “noble scientists” represented by Mary Malone and John Parry.
What is more, it is science that enables Pullman to deal with religion. At the
beginning, when we learn about the vision of the Church in His Dark Materials,
we may have an illusion that the author perceives science and religion as dichotomic areas. However, with the development of the story, we find out that in
fact Pullman is only against the institutional religion, not against every kind of
spirituality. In fact he tries to show that real science (and real scientists) should be
open to supernatural and non-rational. According to His Dark Materials, conservatism in science, as well as in religion, may retard the process of development.
50
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A. Waller, op. cit., p. 78.
A. M. Bird, op. cit., p. 189.
P. Pullman, Introduction [in:] M. Gribbin, J. Gribbin, The Science of Philip Pullman’s His Dark
Materials, New York 2005 [after:] A. Waller, op. cit., p. 74.
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However, the vision of science in Pullman’s trilogy is best represented by the
idea of multiverse and dark matter (Dust). In fact both these hypotheses have
long tradition not only in modern physics, but also in literature. However Pullman used them in the innovatory way, mixing scientific hypothesis with issues of
philosophical and theological nature. He suggests that the possibility of existence
of dark matter or parallel worlds is not only a scientific issue for scholars. In fact
it is the problem that all of us may deal with some day.
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Abstract
Science and scientists in His Dark Materials by Philip Pullman
The aim of this article is to analyse the vision of science and scientists presented
in His Dark Materials by Philip Pullman. In the first part of the text, the author
concerns on the relations between science and the Church in the mentioned trilogy, focusing on the difference in technological development between Lyra’s and
Will’s worlds. The second part of the paper focuses on the scientists themselves
and the explorers described in His Dark Materials: unethical characters represented by Marisa Coulter and Lord Asriel, who are portrayed in contrary to ’noble
scientists’– John Parry and Dr. Mary Malone. In the last part of the text the ideas
of multiverse and Dust are analysed. The whole article focuses especially on the
topic of how Pullman unites the typical scientific issues with the elements of philosophical and theological nature.
▫ 89 ▫

Izabela Pisarek

Uniwersytet Jagielloński

miejsce o wielu twarzach.
oblicza uniwersytetu
w literaturze współczesnej

W debacie publicznej regularnie powraca temat systemu oświaty, kondycji polskiej nauki oraz uniwersytetu: jego roli, kształtu, źródeł finansowania. W związku
z tym co jakiś czas pojawiają się także różnorodne publikacje temu poświęcone.
Są to najczęściej materiały socjologiczne i pedagogiczne, czasem poruszające problematykę filozofii lub etyki. Ale uniwersytet, jak wiele instytucji publicznych,
pojawia się także we współczesnej beletrystyce, rzadko jednak w sposób zauważalny, jako element w jakiś sposób istotny dla fabuły bądź bohatera. Inaczej jest
w przypadku My zdies’ emigranty Manueli Gretkowskiej1, Lost in translation (Zagubione w przekładzie) Evy Hoffman2 oraz Ministerstwa bólu Dubravki Ugrešić3,
gdzie uniwersytet staje się miejscem ważnym dla bohaterek4. W niniejszym szkicu
porównuję obrazy uczelni rysujące się w tych powieściach wraz z kontekstami,
1

2

3

4

Manuela Gretkowska (ur.odzona w 1964 roku) – pisarka, scenarzystka i eseistka; od 1988 roku
mieszkała kilka lat w Paryżu, wróciła do Polski, po czym w 1997 roku wyjechała do Szwecji.
Por. Manuela Gretkowska, Culture.pl [on-line:] http://culture.pl/pl/tworca/manuela-gretkowska
[10.06.2016].
Eva Hoffman (urodzona w 1945 roku) – pisarka i wykładowczyni akademicka; urodzona w Polsce, w rodzinie żydowskiej, w wieku 13 lat wyjechała wraz z rodziną do Kanady, a później na
studia do Stanów Zjednoczonych. Por. E. Hoffman, Lost in translation. A life in a new language,
Penguin Books, New York 1990; A. Ziółkowska-Boehm, Język kluczem otwierającym wszystkie
zamki [w:] Amerykanie z wyboru i inni, Warszawa 1998, ss. 298–310.
Dubravka Ugrešić (urodzona w 1949 roku w Jugosławii) – pisarka, eseistka i wykładowczyni
akademicka; opuściła Chorwację w 1993 roku ze względu na ostracyzm, z którym się spotkała
po wyrażeniu sprzeciwu wobec panującej wojny domowej; mieszka a Amsterdamie. Por. oficjalna strona Dubravki Ugrešić [on-line:] http://www.dubravkaugresic.com/ [10.06.2016].
Dobór pozycji, w których głównymi bohaterkami są kobiety, nie był celowy, ale ukazuje być
może wartą zbadania zależność między płcią a obecnością wątku naukowego w literaturze.
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w jakich się one pojawiają, oraz dodatkowo uwzględniam problematykę debat nad
wartościami, którymi uniwersytet powinien się kierować.
Refleksje na temat polskiej nauki zebrano w niedawno wydanej, bardzo ciekawej i potrzebnej książce Aleksandra Kobylarka Uniwersytet wobec konieczności
paradygmatycznej zmiany5 oraz zbiorze prac Macieja Grabskiego O nauce w Polsce
– zamyślenie6, a także w kilku publikacjach wieloautorskich7. W każdej jednak
dominują rozważania ekonomiczne i systemowe, pojawiają się pojedyncze głosy
zainteresowane problemem misji uniwersytetu czy wartości tam promowanych.
Wielu autorów wskazuje na dążenie do prawdy jako ideę fundującą tę instytucję8,
często jako istotna wskazywana jest także wolność myśli9. Najobszerniej cele uniwersytetu opisał historyk idei Marcin Król, dzieląc je na trzy gałęzie: umożliwienie ludziom zdobywania wiedzy (na zasadzie inwestycji, z korzyścią dla jednostki
i ogółu), wychowywanie ich „dla i do demokracji”10 oraz przekazywanie wiedzy
i umiejętności (nie tylko tych przydatnych), z których ostatnia wydaje się najbardziej zaniedbana11. Generalnie jednak nacisk kładziony jest na różnie sformułowane zdobywanie wiadomości i nauczanie12. Jedynie Roman Galar sygnalizuje,
że istnieje także personalna relacja człowieka stykającego się z instytucją, więc
uniwersytet może być również „źródłem osobistych satysfakcji uczonych i studentów”13. Autor porusza też kwestię kształtującej osobowość relacji mistrza i ucznia,
która została wyparta przez obiektywne procedury i kryteria ocen14. Na wspólnotę
akademicką jako grupę współpracujących ludzi i potrzebę solidarności zwróciła
uwagę Krystyna Ablewicz15, a Małgorzata Bogunia-Borowska rozpisała elementy niezbędne dla dobrego współdziałania ‒ są to: solidarność, odpowiedzialność,
5
6
7
8

9
10

11
12
13
14
15

A. Kobylarek, Uniwersytet wobec konieczności paradygmatycznej zmiany, Wrocław 2016.
M. W. Grabski, O nauce w Polsce – zamyślenie, Kraków 2015.
Oprócz cytowanych dalej prac, także „Przegląd Humanistyczny” wydał tom tej tematyce poświęcony – por. „Przegląd Humanistyczny” 2001, rocznik 45, nr 5 (368).
Por. np. A. Gieysztor, System wartości w tradycji uniwersyteckiej [w:] Idea uniwersytetu u schyłku
tysiąclecia, red. H. Żytkowicz, Warszawa 1997, ss. 9–14; J. Derrida, Uniwersytet bezwarunkowy,
tłum. K. M. Jaksender, Kraków 2015, s. 12. Derridę przywołuję tu jedynie egzemplarycznie, jego
koncepcja skupiająca się na projekcie nowych nauk humanistycznych, choć warta uwagi, zbyt
daleko odbiega od myśli przewodniej mojego tekstu, żeby poświęcić jej tu więcej miejsca.
Por. np. J. Kostkiewicz, Nauka i wolność – wartości fundujące uniwersytet [w:] Uniwersytet i wartości, red. J. Kostkiewicz, Kraków 2007, ss. 13–34; J. Derrida, op. cit., s. 12.
M. Król, Społeczeństwo liberalne a wizja uniwersytetu [w:] Idea uniwersytetu u schyłku..., ss. 116–
117. O konflikcie idei uniwersytetu i demokracji z kolei pisze Bronisław Łagowski – por. Uniwersytet w otoczeniu społecznym [w:] Idea uniwersytetu u schyłku..., ss. 63–69.
Por. M. Król, op. cit., ss. 116–117.
Por. ibidem; A. Gieysztor, op. cit.; J. Kostkiewicz, op. cit.
R. Galar, Uniwersytet jako narzędzie adaptacji cywilizacyjnych [w:] Idea uniwersytetu u schyłku...,
s. 125.
Por. ibidem, s. 126.
Por. K. Ablewicz, Zapoznawana wartość wspólnoty uniwersyteckiej [w:] Uniwersytet i wartości…,
ss. 57–66.
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kultura osobista, szacunek (życzliwość, empatia), sprawiedliwość (i równość), bezpieczeństwo, różnorodność, partycypacja, relacyjność oraz wspólnotowość16.
Od tej drugiej strony – relacji jednostki z instytucją lub wspólnotą – dużo
rozleglej pokazuje uniwersytet beletrystyka. Powieści, po które sięgnęłam, są powiązane z ich autorkami: pierwsze dwie są jawnie autobiograficzne, ostatnia nosi
znamiona autobiograficzności, choć jeszcze przed mottem zostaje zastrzeżone, że
„wszystko jest zmyślone: narratorka, jej historia, sytuacje i postaci”17 (uważam, że
można dopatrywać się tam inspiracji własnymi przeżyciami autorki na poziomie
emocjonalnym18). Powoduje to więc, że wnioski dotyczące twórczości Gretkowskiej i Hoffman można uznać za częściowo odzwierciedlające rzeczywistość z powodu analizy prawdziwych doświadczeń jednostek. Wnioski takie byłyby zbyt
daleko idące w przypadku Ugrešić – zestawienie tej prozy z literaturą dokumentu
osobistego na podobny temat mogłoby być bardzo ciekawe, mnie jednak na obecnym etapie badań nie udało się dotrzeć do materiałów opisujących mierzenie się
z traumą powojenną w środowisku uniwersyteckim.
Zestawiam poglądy polskich naukowców z literackimi obrazami uniwersytetu
z różnych stron świata, ponieważ wnioski na temat istoty relacji międzyludzkich
w obrębie instytucji, której pozornie nie muszą dotyczyć, wydają mi się refleksją
uniwersalną, a zagłębianie się w różnice między państwami na poziomie systemowym mogłoby niepotrzebnie wydłużyć wywód i rozmyć jego istotę.

Instytucjonalizacja

zainteresowań

Utwór Manueli Gretkowskiej My zdies’ emigranty to opowieść o zmaganiach
z pisaniem pracy doktorskiej, przeplatana rozważaniami o fascynującej autorkę,
a zarazem narratorkę Marii Magdalenie i kadrami z życia emigrantów w Paryżu,
dokąd Gretkowska wyjechała z mężem w latach osiemdziesiątych.
Pierwszy kontakt autorki z École des hautes études en sciences sociales w Paryżu był przypadkowy – z ciekawości weszła do codziennie mijanego budynku.
Widząc, że trwa nabór, podjęła spontaniczną decyzję o przystąpieniu do rekrutacji na kierunek antropologia średniowiecza. Pisarka opowiada o swoich codziennych zmaganiach z pracą naukową: od kwestii merytorycznych, takich jak poszukiwanie tematu i rozwój myśli, przez problemy natury technicznej ‒ chociażby
zdobywanie materiałów bibliograficznych ‒ po sprawy życiowe, niezwiązane bezpośrednio, a jednak kolidujące z pracą naukową, na przykład zmiana mieszkania. Gretkowska bardzo dobrze pokazuje swój tok myślenia wraz z elementami
16
17
18

Por. M. Bogunia-Borowska, Fundamenty akademickiej wspólnoty uniwersytetu [w:] Idea uniwersytetu. Reaktywacja, red. P. Sztompka, K. Matuszek, Kraków 2015, ss. 67–78.
D. Ugrešić, Ministerstwo bólu, tłum. D. J. Ćirlić, 2006, s. 5.
Zob. I. Pisarek, Emigracja, obcość, doświadczenie języka – Lost in translation Evy Hoffman i Ministerstwo bólu Dubravki Ugrešić (niepublikowana praca magisterska, napisana pod kierunkiem
dr hab. Olgi Płaszczewskiej, obroniona 9 lipca 2014 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim).
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pobudzającymi proces twórczy: chodzi tu nie tylko o opracowania naukowe, ale
także o rozmowy ze znajomymi przy kawie czy inne przypadkowe inspiracje.
Nie boi się przy tym ukazywać też swoich braków i frustracji:
W ten oto sposób po półgodzinnej rozmowie zostałam studentką E. H. E. S. S.,
Wydziału Antropologii ze specjalizacją czaszka ludzka. Temat niezły, ale tak naprawdę, co mam o tej czaszce napisać? Gdzie tu jakąś czaszkę średniowieczną
znaleźć. Obrazy przedstawiające świętego Hieronima pochylonego nad stołem, na
którym leży Biblia zmurszała czaszka, pokutująca Maria-Magdalena wpatrująca się
w puste oczodoły czaszki i na tym kończy się moja wiedza19.

Ten cytat w kontekście większego fragmentu ujawnia też instytucjonalność
ośrodka – pisarka musiała dostosować swoje zainteresowania do programu uczelni, pogodzić pasję z ograniczeniami formalnymi. Jeszcze lepiej ukazuje to akapit,
w którym Gretkowska tryumfuje: praca nie została jeszcze do końca napisana, ale
zakończył się umysłowy wysiłek nad merytorycznym jej aspektem. Klamrą staje
się tu dopasowanie tematu do kierunku studiów, pozytywna weryfikacja kompromisu osiągniętego między impulsywną, nieprzewidywalną pasją myślenia, kolejnymi odkryciami, poddającymi następne tropy, a kwestiami instytucjonalnymi
związanymi z jej realizacją.
Znalazłam chyba argument, dzięki któremu moja praca zatytułowana „Le personnage de Sainte Marie-Madeleine dans la gnose judeo-chrétienne” będzie miała
pretekst do zaistnienia na Wydziale Antropologii Średniowiecza. Nie sądzę, żeby
można udowodnić tę misternie skleconą hipotezę, ale zaprzeczyć jej też się nie da.
Wszystko zatem zostanie w sferze przypuszczeń, intuicji i wręcz nieprawdopodobnych koincydencji. Owa rewelacyjna hipoteza zostanie umieszczona w ostatnim
rozdziale wieńczącym dzieło i nadającym logiczną całość poprzednim wywodom20.

Wszystko to poprowadzone jest językiem „lekkim i przyjemnym”, nieraz ironicznym, nieobciążonym dyskursem naukowym. Autorka pozwala sobie na takie dowcipne wtrącenia, jak „Mario-Magdaleno pomóż, bo sama nic tu nie wymyślę”21 lub „Marię-Magdalenę wydawano bardzo często za mąż”22. Niezwykle
płynnie Gretkowska przechodzi od spraw codziennych do refleksji naukowej
i odwrotnie. Niewiele jednak znaleźć tam można uniwersytetu jako takiego. Pojawiają się relacje z seminariów, pojedynczych wizyt u opiekuna naukowego oraz
ze spotkania koła naukowego – to ostatnie zostało przedstawione bardzo ironicznie, sprawozdanie z zebrania imituje relację z meczu, co podbudowuje poczucie
dystansu bohaterki do uniwersytetu, ludzi go tworzących i życia akademickiego.
19
20
21
22

M. Gretkowska, My zdies' emigranty, Kraków 1991, s. 45.
Ibidem, s. 96.
Ibidem, s. 70.
Ibidem, s. 93.
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W związku z tym w My zdies’ emigranty rysuje się obraz uniwersytetu zinstytucjonalizowanego, unikanego przez zainteresowaną nieskrępowanym rozwojem
pasji naukowych Gretkowską, choć mimo wszystko raczej przyjaznego (przejawia
się to między innymi w osobie miłego profesora żałującego, że studenci rzadko
przychodzą na konsultacje).

Rozwój

naukowy

–

rozwój osobisty

Eva Hoffman w Lost in translation spisała swoje wspomnienia z procesu asymilacji po emigracji – najpierw w wieku dziecięcym do Kanady, później na studia
do Stanów Zjednoczonych. Jednym z najistotniejszych, najbardziej naznaczających ją doświadczeń było trafienie do obcego językowo środowiska – zakochana
w literaturze Hoffman była bowiem bardzo wyczulona na wartość języka, jego
bogactwo, subtelne różnice semantyczne.
Studia były dla niej jednym z wielu życiowych etapów opisanych w powieści, ale równocześnie stały się bardzo istotnym momentem w procesie jej integracji za granicą. Do Houston na Rice University wyruszyła z pasji do nauki,
potrzeby rozwoju, zainteresowania światem i chęci zgłębiania natury ludzkiej
(„I think of vistas of knowledge, steps ascending to the temple of intellect. In my
application I said I wanted to gain genuine understanding of human nature, and
I meant it”23 [„Myślę o szerokich horyzontach wiedzy, o stopniach wiodących ku
świątyni intelektu. Napisałam w podaniu, że pragnę w pełni zgłębić naturę ludzką
– i naprawdę tego chcę”24]). Dopiero w Stanach Zjednoczonych Hoffman poczuła
się swobodnie – w wielokulturowym środowisku, w które od początku wchodziła
z odpowiednio dużym zapleczem kulturowym (przede wszystkim ze znajomością
języka), nie miała poczucia, że się wyróżnia ‒ była jedną z wielu25.
Później kolejna uczelnia, do której uczęszczała, stała się dla niej punktem odniesienia istotnym do tego stopnia, że w momentach zagubienia była trzonem jej
tożsamości, umiejscawiającym ją w Cambridge w USA.
[...] I feel as disoriented as a homing pigeon that has been blindfolded and turned
around too many times, and now doesn’t know the direction of home. “I’m Eva,
I live in Cambridge, Mass., I go to Harvard University,” I keep repeating to myself.
I’ve been confounded by being too long a stranger26.
[[…] czuję się tak zdezorientowana jak gołąb pocztowy, któremu zasłonięto oczy
i obracano go w kółko zbyt wiele razy, więc stracił poczucie kierunku i nie wie, gdzie
23
24
25

26

E. Hoffman, Lost..., s. 161.
Eadem, Zagubione przekładzie, tłum. M. Ronikier, Londyn 1995, s. 158.
To oczywiście tylko jeden z czynników, jest to na tyle złożony problem, że nie ma tu przestrzeni
na omówienie go, odsyłam więc do innych moich prac na ten temat. Por. I. Pisarek, Emigracja,...;
eadem, Emigration as an Experience of Strangeness – Lost and Found Eva Hoffman, „Magazyn
antropologiczno-społeczno-kulturowy Maska” 2014, nr 24, ss. 41–50.
E. Hoffman, Lost..., ss. 201–202.
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jest jego dom. – Jestem Eva, mieszkam w Cambridge, w stanie Massachusetts, studiuję na Uniwersytecie Harvarda – powtarzam sobie. Jestem oszołomiona, bo zbyt
długo byłam osobą obcą27.]

Autorka, poza podziałem książki na trzy części odpowiadające krajom zamieszkania, prowadzi opowieść achronologicznie, zazwyczaj kolejne wspomnienia wywołują się wzajemnie. W związku z tym wiele historii uniwerysteckich
pojawia się mimochodem, przy okazji, uczelnia jest na przykład miejscem poznania znajomych, później miejscem pracy. Często pojawia się pretekstowo, jako tło,
przy opisie życia studenckiego, przyjęć, a także jako miejsce rewolucji kulturowej
w latach sześćdziesiątych. Niewiele jest fragmentów poświęconych bezpośrednio
uczelni – w jednym z większych autorka opisuje wyjątkową atmosferę panującą
na Harvardzie, tworzoną zarówno przez wyłożone drewnem wnętrza, jak i przez
ludzi, w tym profesorów w tweedowych marynarkach.
Co jednak najważniejsze, uniwersytet odegrał w życiu pisarki dwie kluczowe
dla jej tożsamości role. Po pierwsze dał jej możliwość zadomowienia się w Stanach, co najlepiej obrazują słowa podsumowujące jej uczucia po obronie doktoratu, który stał się dla niej „certyfikatem pełnej amerykanizacji”:
After the doctoral ceremonies, the masters of the Harvard house where my husband
and I have lived as graduate tutors give a small party. Like characters in the climactic
scene of a comic opera summoned to deliever a furiously paced summation, the
main figures of my personal mythology have all gathered in one place at the very
point, when, in effect, I receive the certificate of full Americanization28.
[Po uroczystościach związanych z wręczeniem dyplomu gospodarze należącego do
uniwersytetu domu, w którym mieszkaliśmy oboje z mężem jak wykładowcy uczelni,
wydają niewielkie przyjęcie. Główni bohaterowie mojej osobistej mitologii – jak postacie z opery komicznej, pojawiające się w końcowej scenie, by wygłosić pospieszne
podsumowanie – zgromadzili się w jednym miejscu, i to w momencie, w którym
otrzymuję dyplom, będący w istocie certyfikatem pełnej amerykanizacji29.]

Po drugie natomiast był powodem przełamania ostatniej bariery językowej
i ukończenia wieloletniego procesu zadomawiania się w języku30, o którym pisze
następująco:
But it’s not until many years later, not until I’ve finished graduate school successfully, and have begun to teach literature to others, that I crack the last barrier between myself and the language – the barrier I sensed but couldn’t get through, as
I read “Among School Children.” It happens as I read “The Love Song of J. Alfred
27
28
29
30

Eadem, Zagubione..., s. 200.
Eadem, Lost..., s. 226.
Eadem, Zagubione..., s. 225.
Dla Hoffman poczucie obcości językowej było bardzo istotne i głęboko zakorzenione – więcej
por. I. Pisarek, Emigracja,...; eadem, Emigration…
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Prufrock,” which I’m to explicate to a class of freshmen at the University of New
Hempshire the next morning. […]
My eye moves over these lines in its accustomed dry silence; and then – as if an
aural door had opened of its own accord – I hear their modulations and their quiet
undertones31.
[Ale dopiero w wiele lat później, kiedy z powodzeniem ukończę studia i zacznę
wykładać literaturę innym, uda mi się przełamać ostatnią barierę między mną a językiem – barierę, którą wyczuwałam już czytając Among School Children, ale nie
umiałam jej jeszcze wtedy pokonać. Następuje to w trakcie lektury Pieśni miłosnej
J. Alfreda Prufocka, którą mam następnego ranka objaśniać studentom pierwszego
roku University of New Hampshire. […]
Moje oczy przesuwają się jak zwykle bezgłośnie po linijkach wiersza i nagle – jakby
z własnej woli otworzyły się wrota słuchu – docierają do mnie wszystkie modulacje
i spokojne półtony utworu32.]

Uniwersytet był więc dla Hoffman miejscem pracy, rozwoju naukowego i badania ukochanej literatury, ale umożliwił jej także rozwój osobisty, był ważnym
elementem kształtującym tożsamość, budującym jej pewność siebie, dającym poczucie odnalezienia się we właściwym miejscu oraz umożliwiającym odzyskanie
pełnego wyrazu w drugim języku – angielskim. Jest więc nie tylko instytucją, ale
także miejscem istotnym tożsamościowo i emocjonalnie.

Miejsce

pracy a przestrzeń spotkania

Dubravka Ugrešić w Ministerstwie bólu opisuje młodą Jugosłowiankę, Tanję Lucić, zaczynającą pracę na uniwersytecie w Amsterdamie, gdzie spotyka ona innych
imigrantów i uchodźców. Jej historia dotyczy przeżywania wojny „na odległość”
oraz próbach poradzenia sobie z rozpadem ojczyzny.
Tanja przyjechała do Amsterdamu na zaproszenie koleżanki, która poszukiwała prowadzącego na zajęcia servo-kroatisch (dosł. serbsko-chorwackiego, chodziło jednak o literaturę tego języka). Jej sytuacja była problematyczna nie tylko
ze względu na rozpad Jugosławii, toczącą się na Bałkanach wojnę etniczną i spowodowany nią dyskusyjny rozdział dialektów/języków.
Oczywiście, doskonale rozumiałam absurd sytuacji, w której się znalazłam. Miałam
wykładać przedmiot, który oficjalnie już nie istniał. Jugoslawistyka – która wcześniej
obejmowała słoweńską, chorwacką, bośniacką, serbską, czarnogórską i macedońską
literaturę – znikła jako wydział wraz z Jugosławią. Studentom, których miałam
uczyć, sen z powiek spędzały tak naprawdę holenderskie papiery, a nie literatura.
Byłam tu, by wykładać literaturę kraju (czy też, po nowemu, krajów), z którego moi
studenci uciekli lub ich stamtąd wygnano. Tak czy owak, absurd narastał, a dom się
walił. Ode mnie oczekiwano, że w morzu ruin znajdę jakieś przejście i ruszę33.
31
32
33

E. Hoffman, Lost..., s. 186.
Eadem, Zagubione..., s. 183–184.
D. Ugrešić, op. cit., s. 42.
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Co więcej, jej studenci byli grupą specyficzną ‒ składającą się z uchodźców
i imigrantów, byłych Jugosłowian, rozpoczynających studia ze względów ekonomicznych, socjalnych i politycznych, uciekających przed wojną, a jednak doświadczonych przez nią, w związku z czym posiadających własne zdanie na jej temat,
obciążone dużym bagażem emocjonalnym:
Na pytanie, czego oczekują od moich wykładów, Uroš wielkimi literami napisał:
CHCĘ DOJŚĆ DO SIEBIE! Miałam wrażenie, że ta banalna fraza i sposób, w jaki
jej użył, nie znaczy tylko „oprzytomnieć”, „opamiętać się”, „wyleczyć z szoku”. Jakby
znalazła się tu w swoim dosłownym znaczeniu; jakby zakładała przestrzeń i osobę, która błąka się w przestrzeni, szukając drogi, która doprowadzi ją do „domu”, do siebie34.

Lucić postanowiła przyjąć taki cel swoich zajęć i prowadzić je, odchodząc od
formalnej struktury uniwersyteckiej, tworząc raczej nieoficjalną grupę wsparcia,
formę zbiorowej autoterapii (jednym z zabiegów było wspólne tworzenie symbolicznej torby zbierającej wspomnienia ojczyzny). Między bohaterami nawiązują
się bliskie, osobiste, przyjacielskie relacje35.
Jednak w połowie roku dyrektor instytutu otrzymuje skargę na metody dydaktyczne Tanji, a jego interwencja powoduje powrót do tradycyjnego programu
nauczania (choć jej próby konsultacji programu na początku roku były ignorowane). Bohaterka, mimo rozgoryczenia i braku wiary w rozwiązanie systemowe, po
jakimś czasie stwierdza:
Znów zaczęłam pakować uchodźczy bagaż moich studentów. Robiłam to samo, co
w pierwszym semestrze, tylko zawartość bagażu była teraz „dozwolona”. Zapoznawałam swoich studentów z ich literackimi korzeniami36.

Uniwersytet jest więc w Ministerstwie bólu miejscem spotkania byłych Jugosłowian oraz przstrzenią dla ich wspólnych prób poradzenia sobie z traumą wojny
i rozpadu ojczyzny. Dla studentów uczelnia była jedynie przypadkowym środkiem
służącym osiągnięciu celu: umożliwienia pobytu w Holandii; zajęcia z Lucić dodały jej walor terapeutyczny. Tanja, która jako profesor – reprezentatka instytucji – teoretycznie powinna znajdować się po stronie systemu, wyszła naprzeciw
potrzebom studentów, wyłamała się ze struktur formalnych, zmieniając formułę
zajęć. Powróciła do nich jednak, gdy zagrożono jej zwolnieniem (oznaczałoby to
dla niej powrót do Zagrzebia). Uniwersytet natomiast – reprezentowany przez
dyrektora instytutu – pokazuje tu oblicze czysto formalne, zdehumanizowane.
Rozwiązuje problem mechanicznie i pozornie, bez zgłębienia jego źródła i udzielenia realnej pomocy tam, gdzie jest to potrzebne.
34
35

36

Ibidem, s. 33.
Więcej na temat przeżyć związanych z wojną i emigracją w Ministerstwie bólu D. Ugrešić – por.
I. Pisarek, Emigracja,…; eadem, Echa wojny. Byli Jugosłowianie w Ministerstwie bólu Dubravki
Ugrešić, „Magazyn antropologiczno-społeczno-kulturowy Maska” 2015, nr 26, ss. 207–219.
D. Ugrešić, op. cit., s. 167.
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W porównaniu
Trzy omówione powyżej powieści prezentują obraz uniwerystetu, który z jednej
strony jest instytucją, ściśle trzymającą się wytyczonych ram, z drugiej jednak
może stać się miejscem istotnym dla jednostki przez wpływ na jej życie. Powieść
My zdies’ emigranty Manueli Gretkowskiej pokazuje uczelnię jako środowisko
mało istotne dla autorki, krępujące jej wenę twórczą i zmuszające do dopasowania
szerokich zainteresowań do konkretnego kierunku studiów. Narratorka nie czuje
się związana ani z miejscem, ani z ludźmi tam uczęszczającymi, ale też takich
więzi nie poszukuje. Podobny brak związku emocjonalnego wykazuje bohaterka
Ministerstwa bólu Dubravki Ugrešić, która nie ma znajomych w nowym miejscu
pracy ani wsparcia ze strony szefa (nieskuteczne próby skonsultowania programu
zajęć, brak zainteresowania problemem, który się zrodził), a jej niechęć zostaje
dodatkowo wzmocniona przez formalne obostrzenia, przez które musiała nabrać
dystansu także wobec studentów: rodaków i jedynych jej przyjaciół w Amsterdamie. Źle znosi tę atmosferę profesjonalnego dystansu, ponieważ (w przeciwieństwie do Gretkowskiej) brak jej innych znajomych i czuje się osamotniona.
Zasadnicza różnica pomiędzy tymi tekstami to nastawienie do instytucjonalności uniwersytetu. Serdeczny promotor Gretkowskiej żałuje, że studenci tak
rzadko do niego przychodzą, inicjatywy studentów są przedstawiane przez autorkę z dystansem, ale jako pozytywnie odbierane przez integrujący się ogół. Lucić
natomiast napotyka niechęć do kontaktu ze strony współpracowników, na uczelni
nie buduje się pozytywnej atmosfery, brak jest wsparcia ze strony kogokolwiek
– dyrektor instytutu interesuje się Tanją dopiero po otrzymaniu skargi studenta
i nie próbuje nawet zgłębić problemu, a jedynie pozornie go rozwiązuje, usuwając jego objaw. Uniwersytet jest więc dla Tanji Lucić instytucją zimną, obojętną,
wręcz zdehumanizowaną, a jego przedstawiciele nie wykazują empatii, poczucia
solidarności czy chęci pomocy w stosunku ani do studentów, ani do pracowników.
O ile w pierwszym przypadku to kwestia braku zaangażowania jednostki we
wspólnotę akademicką, o tyle w drugim wina leży przede wszystkim po stronie
uniwersytetu rozumianego jako społeczność, której przedstawicielem jest dziekan.
Brak tam większości cech dobrze działającej wspólnoty, o które apeluje Bogunia-Borowska – nie okazano Tanji ani jej studentom wsparcia czy empatii, nie
zapewniono im bezpieczeństwa psychicznego.
Drugie oblicze uniwersytetu – jako miejsca szczególnego – także ma dwa bieguny. U Ugrešić uniwersytet był przestrzenią spotkania ludzi o tych samych problemach, a zajęcia stały się dla nich miejscem zbiorowej autoterapii: wspominania
i prób zaakceptowania tego, co się stało, przepracowania doświadczeń wojennych
oraz odnalezienia się w nowej rzeczywistości. Zostało to jednak ukrócone pod
wpływem aspektu instytucjonalnego. Lucić byłaby więc jedyną reprezentantką
dobrych wspólnotowych praktyk, a i to zostało odgórnie zablokowane.
Co więcej, w tej sytuacji uniwersytet nie sprawdził się także w swojej podstawowej funkcji dążenia do prawdy – nie dyskutowano, nie próbowano dostosować
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programu nauczania do bieżącej sytuacji politycznej ani w żaden sposób odnieść
się do problemu. Tanja pozostała z tym sama – nie otrzymała nawet tego podstawowego wsparcia naukowego, o które prosiła swojego przełożonego.
Zupełnie inna wizja rysuje się natomiast u Hoffman, gdzie uniwersytet był miejscem pozytywnych przeżyć: najpierw stał się istotnym punktem odniesienia, z czasem elementem tożsamości. Dopiero kiedy autorka wyjechała na studia i znalazła
się w akademickim wielokulturowym środowisku, poczuła się swobodnie. Równie
pozytywne wrażenia zrobiły na niej atmosfera kampusu, możliwość nawiązania
nowych znajomości, a przede wszystkim szansa na własny rozwój naukowy. To
przykład wysoko rozwiniętej wspólnotowości środowiska akademickiego, ludzi
bardzo zintegrowanych, życzliwych sobie nawzajem, dobrze współpracujących.
Niewątpliwie miało to dodatkowo pozytywny wpływ na Hoffman ze względu na
to, że okres studiów i pracy na uniwersytecie był ściśle związany z kształtowaniem
się jej tożsamości i procesem integracji w nowym miejscu zamieszkania.
Ze względu na indywidualne doświadczenia jednostek uniwersytet może
całkowicie zmieniać swoje znaczenie: od miejsca zupełnie nieistotnego, przez
instytucję ułatwiającą lub utrudniającą plany, po przestrzeń ważnych przeżyć,
kształtujących tożsamość – zarówno negatywnych, jak i pozytywnych. Jego obraz
w beletrystyce jest tak samo zróżnicowany, jak bohaterowie go opisujący, a przez
specyfikę literatury, wyłuskującej z rzeczywistości to, co najciekawsze, podświetlającej kontrasty, jest on bardziej złożony i różnorodny niż mogłoby się w pierwszej
chwili wydawać. Powyższe przykłady wyraźnie pokazują, jak istotne jest tworzenie zgodnie funkcjonującej wspólnoty akademickiej. Podstawą każdej instytucji
są bowiem ludzie – nie można bagatelizować ich potrzeb psychicznych i społecznych. Dlatego cieszy podejmowanie także tego wątku podczas rozmów o przyszłości uniwersytetu.
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Abstract
The

place of many faces.

The

images of a university in contemporary
literature

The article shows the university as an institution, as well as a place where one
gains experience, in the optics of contemporary autobiographical novels: Lost in
translation by Eva Hoffman, My zdies’ emigranty by Manuela Gretkowska, and
a novel The Ministry of Pain by Dubravka Ugresić, in which there are some signs
of autobiographical inspirations. Even though the university is not a very important place for the action of the mentioned books, it is significant for the characters. For Hoffman, American universities (firstly Rice, then Cambridge) were the
places, where she felt comfortable, not as a stranger (as she did most of her life
in Canada). For Gretkowska the university had only an official, institutional image: it constricted her scientific interests by the major she chose, so she needed
to find some consensus in her life. The most complicated situation was the one of
Tanja Lucić – the main character of The Ministry of Pain. For her, official relations
mixed up with the private ones, and personal problems connected with the civil
war trauma, complicated her life and made the university a place of recovery after
a difficult experience of losing the fatherland. The article sums up these very different points of view as an interesting collage of the university experiences.

Anna Kuchta i Joanna Malita-Król
Uniwersytet Jagielloński

opowieść o księciu promienistym
w szponach popkultury.

czy i jak badać

dzieła dawne w świetle nowych metodologii?

Tematem niniejszych rozważań jest jedno z najsłynniejszych dzieł literatury japońskiej, monumentalna Opowieść o Księciu Promienistym (jap. 源氏物語, Genji
monogatari1) pióra Murasaki Shikibu. Psychologiczno-obyczajowa Opowieść liczy
sobie tysiąc lat i koncentruje się na życiu księcia Hikaru Genjiego2, syna cesarza i jego ukochanej konkubiny. Shikibu opisuje liczne przygody miłosne księcia,
przedstawia walki o władzę na dworze cesarskim oraz intrygi polityczne, a przede
wszystkim barwnie dokumentuje arystokratyczne zwyczaje epoki Heian. Nasza
analiza tej powieści stanowi jednocześnie przyczynek do dalszych rozważań, dotyczących możliwości i zasadności badań dawnych dzieł w świetle nowych metodologii, w tym wypadku teorii popkultury.
Murasaki Shikibu, dama dworu cesarzowej Shōshi, żyła i tworzyła w specyficznej dla historii Japonii epoce Heian (794–1185). Jak wiele wysoko urodzonych
kobiet trudniła się pisarstwem: oprócz Opowieści do naszych czasów dotrwały jej
dzienniki oraz poezje, jednak to 54-tomowa historia księcia Genjiego do dziś
stanowi jej najbardziej znane dzieło, a przez wielu uważana jest wręcz za pierwszą
powieść świata. Sama epoka Heian wyróżniała się – jak sama nazwa wskazuje
(jap. 平安, heian dosłownie oznacza „pokój i spokój”) – względnym spokojem
wewnętrznym, co sprzyjało rozkwitowi kultury dworskiej3. Arystokracja, która
1
2
3

Przywoływane w niniejszym tekście japońskie słowa i nazwiska będą zapisywane zgodnie z transkrypcją Hepburna, wyjąwszy powszechnie funkcjonujące spolszczone słowa, jak np. Kioto.
Jap. 光源氏, przy czym Genji stanowi nazwisko rodowe, zaś imię – Hikaru – oznacza „świecić
się, błyszczeć”.
Ponieważ tematyka niniejszego artykułu dotyczy nowych metodologii w badaniach nad
Opowieścią o Księciu Promienistym, historyczne aspekty powstania dzieła pozwalamy sobie jedynie zarysować, zachęcając jednocześnie czytelnika do dalszej lektury: zob. The Cambridge
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skupiała się w ówczesnej stolicy Heian-kyō (dzisiejsze Kioto), wyraźnie dominowała w życiu politycznym i kulturowym państwa. Oznacza to, że twórcami i zarazem odbiorcami literatury byli niemal wyłącznie szlachetnie urodzeni, zaś akcja
większości dzieł rozgrywała się w dworskiej scenerii i środowisku uprzywilejowanych warstw społecznych. Co więcej, jak podkreślałyśmy w naszych poprzednich
badaniach nad Opowieścią i jej recepcją, forma w epoce Heian dzierżyła prymat
nad swobodą twórczości:
arystokraci byli skrępowani przez kanony estetyczne, które wyznaczały wartość każdej twórczości artystycznej, a także regulowały elementy życia codziennego (począwszy od wyglądu czy strojów, a kończąc na etykiecie i relacjach międzyludzkich).
Forma zdawała się być ważniejsza od treści, zaś brak podporządkowania się obowiązującym zasadom skutkował swoistym wykluczeniem społecznym4.

Powieść Shikibu nie tylko więc utrwala w treści zwyczaje i charakter czasów
Heian, ale jej forma jest doskonałym świadectwem epoki, w której powstała. Warto tutaj dodać, że Opowieść o Księciu Promienistym doczekała się na przestrzeni dziejów licznych nawiązań i interpretacji5, w nie tylko japońskiej literaturze
i w sztuce. Na przełomie XIX i XX wieku, w okresie modernizacji kraju, często
podkreślano wagę i znaczenie dzieła Shikibu, by pokazać, że Japonia nie pozostaje w tyle za kulturą Zachodu – przeciwnie, już setki lat wcześniej była w stanie
„wydać na świat” tak złożoną i wieloznaczną powieść6. Od tamtego momentu
badania nad Opowieścią trwają nieprzerwanie, zarówno w Japonii, jak i w krajach
zachodnich. Różne aspekty dzieła są brane pod rozwagę, na przykład perspektywa historyczna – powieść jako świadectwo konkretnej epoki – bądź perspektywa
psychologiczna. Niniejszy artykuł ma na celu zaproponowanie jeszcze jednej perspektywy badawczej, mianowicie popkulturowej.

4

5

6

History of Japan. Volume 2: Heian Japan, red. D. H. Shively, W. H. McCullough, Cambridge
1999; M. Melanowicz, Literatura japońska, t. 1, Od VI do połowy XIX wieku, Warszawa 1994.
A. Kuchta, J. Malita, „Opowieść o Księciu Promienistym”: fascynacja na granicy fikcji i rzeczywistości
[w:] Literatura na granicach, red. K. Kuchowicz et al., Kraków 2015, ss. 59–70. Pełny wykaz
naszych publikacji poświęconych Opowieści o Księciu Promienistym znajduje się w bibliografii
niniejszego artykułu.
O niektórych – teatralnych i filmowych – reinterpretacjach oraz adaptacjach Opowieści o Księciu
Promienistym pisałyśmy także w tekście: Spirit possession and emotional suffering in “The Tale of
Genji” and its selected adaptations. A study of love triangle between Prince Genji, Lady Aoi and Lady
Rokujō [w:] Istoty hybrydalne w wyobrażeniach Bliskiego i Dalekiego Wschodu od starożytności do
współczesności, red. K. Mikoś, K. Kleczkowska, Kraków 2015, ss. 177–198.
Opowieść miała „uwznioślić wizerunek Japonii jako narodu cywilizowanego w oczach ludzi
Zachodu” – zob. T. Suzuki, „The Tale of Genji”, National Literature Language, and Modernism
[w:] Envisioning the „Tale of Genji”: Media, Gender, and Cultural Production, red. H. Shirane,
New York 2008, s. 249 (tłum. własne).
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Teoria

kultury popularnej

Istotą naszych rozważań jest fakt, że popkultura7, a dokładniej teksty posiadające
cechy dzieła popkulturowego, nie przynależą wyłącznie do XX i XXI wieku, ani
do jednej konkretnej przestrzeni geograficznej. Jak ujmuje to Dominic Strinati,
„kultura popularna może pojawić się w różnych społeczeństwach, wśród różnych
grup społecznych oraz wśród społeczeństw i grup w różnych okresach historii”8.
Strinati, podobnie jak inni badacze (m. in. John Fiske czy Marcel Danesi), swoją
definicję kultury popularnej opiera na odróżnieniu jej od kultury masowej oraz
na obecności konkretnego zestawu cech, które dzieło przynależące do popkultury
powinno posiadać. Wśród tych cech należy wymienić: łatwość przekazu i odbioru, zaspokajanie potrzeb licznych odbiorców, posiadanie punktów styczności z życiem grupy dominującej, obecność elementów rozrywkowych, niesienie znaczeń
i wartości oraz ewokowanie oddolnego działania odbiorców (obecność skupionej
wokół dzieła grupy aktywnych fanów oraz tekstów kultury nawiązujących do danego dzieła)9.
Wszystkie wymienione cechy można odnaleźć w dziele Murasaki Shikibu. Po
pierwsze, powieść napisano w języku japońskim, co znacząco wpłynęło na łatwość
przekazu i odbioru10. Językiem chińskim (uprzednio obowiązującym w literaturze i poezji) posługiwali się przede wszystkim wykształceni mężczyźni, natomiast
damy dworu znały głównie japoński. Konsekwencją kobiecego autorstwa jest więc
język powieści, a także docelowa grupa odbiorców – czytelniczek o podobnym
statusie, wykształceniu oraz zainteresowaniach. Nie bez znaczenia pozostaje także
sposób zapisu: Shikibu posługiwała się zapisem fonetycznym kana zamiast trudniejszych kanji11. Sam gatunek, czyli monogatari (jap. 物語, co można przełożyć
jako „opowieść”), jest typowy dla epoki Heian12: wyewoluował on z uta monogatari
(jap. 歌物語, w wolnym tłumaczeniu „poetycka opowieść” albo „opowieść do pieśni”)13, gatunku rozpowszechnionego i cenionego w tamtych czasach.
7
8

9
10

11
12
13

Zamiennie: kultura popularna, kultura rozrywkowa.
D. Strinati, An Introduction to Theories of Popular Culture, London 2004, s. xiv (tłum. własne).
Podobnie pisze M. Danesi (“history records that popular forms of entertainment have always
existed”), Popular culture: introductory perspectives, Maryland 2012, s. vii.
Por. D. Strinati, op. cit.; M. Danesi, op. cit.; J. Fiske, Zrozumieć kulturę popularną, tłum. K. Sawicka, Kraków 2010; J. Storey, Cultural Theory and Popular Culture, New Jork 2015.
„Kulturę popularną można określić jako treści, które – niezależnie od środka przekazu – są łatwe
w odbiorze, często bardzo skonwencjonalizowane oraz zawierające wyraźne elementy zabawowe i, tym samym, przyciągające liczną publiczność”. Por. M. Golka, Czy można ukryć się przed
kulturą medialną?, „Opuscula sociologica” 2014, nr 1, s. 7.
Literatura utrwalona pismem fonetycznym zwana była „pisarstwem kobiecym”. Por. I. Morris,
Świat Księcia Promienistego, tłum. T. Szafar, Warszawa 1973, s. 24.
Warto tu wymienić inne klasyczne monogatari literatury japońskiej, jak Taketori monogatari czy
Ochikubo monogatari, obydwie powstałe w X wieku.
Na temat historii monogatari oraz uta monogatari zob. np. D. Keene, A History of Japanese Literature: Volume 1, New York 1999.
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To nie jedyny zabieg zakorzeniający Opowieść w epoce Murasaki Shikibu.
Czasy Heian były wprost przesiąknięte poezją: sztuka układania odpowiednich
wierszy, nawiązywania do chińskich klasyków i posługiwania się określonymi
środkami stylistycznymi należała do kapitału kulturowego każdego arystokraty.
Co więcej, wysyłanie sobie wierszy świadczyło o oczytaniu i erudycji nadawcy
(jak również było wyrazem dbałości o wspomnianą formę: poemat musiał być
odpowiednio wykaligrafowany, posłaniec odpowiednio odziany14), a poza tym
stanowiło po prostu środek komunikacji. Właśnie dlatego wykorzystanie w samym tekście Opowieści dodatkowych poetyckich form (krótkich poematów, jak na
przykład tanka, jap. 短歌, również popularnych w epoce) stanowi kolejny element,
który pomaga osadzić dzieje Księcia Promienistego w rzeczywistości dobrze znanej czytelnikom.
Jak już zostało wspomniane, Opowieść o Księciu Promienistym została napisana
przez arystokratkę w czasach zdominowanych kulturowo przez arystokrację. Zarówno swoją treścią, jak i formą powieść trafiała w gusta licznych odbiorców oraz
zaspokajała ich (kulturowe, rozrywkowe) potrzeby15. Jak zaznaczyłyśmy wcześniej, w czasach Heian to właśnie arystokraci uczestniczyli w kulturze i ją wytwarzali16, tworząc jedyny kompetentny kulturowo podmiot epoki. Murasaki Shikibu
udało się stworzyć bohatera znanego, zrozumiałego i odpowiadającego gustom
czytelników – a przede wszystkim czytelniczek, stanowiących przecież docelową
grupę odbiorców. Nie tylko damy z kart powieści, ale i rzeczywiste arystokratki
nie mogły oprzeć się urokowi Genjiego: Książę Promienisty jest nie tylko piękny,
elegancki i wytwornie ubrany, ale także posiada liczne talenty muzyczne i poetyckie oraz doskonale zna wymogi etykiety epoki Heian. Jako ostateczny ideał Genji
realizuje standardy swoich czasów, a równocześnie odwołuje się też do cech bardziej uniwersalnych (między innymi jest urodziwym i czułym kochankiem). Tak
wykreowany bohater służy wprost zaspokajaniu potrzeb odbiorców, a samo dzieło,
zgodnie z założeniem, zapewnia odpowiednią dozę rozrywki.
Obecność elementów zabawowych to kolejna ważna cecha dzieła popkulturowego – Danesi pisze wprost, że popkultura uczyniła rozrywkę codziennym celem
współczesnych społeczeństw17. Z pamiętników arystokratek z epoki Heian można
natomiast wnosić, że czytelniczki rozkoszowały się lekturą Opowieści i jej głównym

14

15

16
17

O pisaniu listów w epoce Genjiego – zob. M. Włostowska, Sztuka epistolarna na podstawie
„Makura no sōshi”, Sei Shōnagon [w:] W kręgu tradycji dworu Heian, red. I. Kordzińska-Nawrocka,
Warszawa 2008, s. 168 i nast.
Por. odwołanie J. Storeya do dość romantycznej koncepcji popkultury jako „kultury ludzi dla
ludzi” (“a culture of the people for the people”), zob. idem, op. cit., s. 9. Także J. Fiske podkreśla,
że to ludzie, nie przemysł kulturowy tworzą popkulturę – zob. idem, op. cit., s. 24.
Pomijając wytwory kultury ludowej, które właściwie nie przetrwały do naszych czasów i trudno
z całkowitą pewnością je charakteryzować.
“Pop-culture has, in other words, made entertainment a daily objective in the life of modern-day
cultures”. Por. M. Danesi, op. cit., s. 240.
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bohaterem. Dama Sarashina , arystokratka mieszkająca poza stolicą, odnotowuje
w swoim dzienniku ogromną radość z otrzymania w prezencie kilkudziesięciu
tomów dzieła19. Jednocześnie, oprócz czystej rozrywki, dzieło popkultury może
nieść ze sobą znaczenia i wartości20. Dzieło Murasaki Shikibu wybornie oddaje realia epoki Heian, jednocześnie utrwalając jej estetyczno-duchowe wartości
i wpisując się w gust odbiorców. Historia Genjiego przesycona jest umiłowaniem
piękna i elegancji (jap. 雅び, miyabi), akcentuje także buddyjskie przemijanie oraz
patos rzeczy (jap. 物の哀れ, mono no aware), jedną z najważniejszych japońskich
kategorii estetycznych21.
Ostatnią – ale nie najmniej ważną – cechę, o której należy wspomnieć, stanowi
oddolne działanie odbiorców i ich uczestnictwo w kulturze22. Dzieło popkultury
daje impuls do tworzenia własnych tekstów kultury. Interesującym wątkiem wydaje się recepcja Opowieści i pojawienie się grona fanów – a dokładniej fanek –
właściwie bezpośrednio po powstaniu dzieła. Arystokratki z epoki Heian bardzo
szybko mogły się zapoznać z historią księcia Genjiego, kolportowaną w licznych
odpisach23. Osobiście przepisywały kolejne księgi, niekiedy poprawiając niektóre
sceny, usuwając lub dopisując kolejne – na dobrą sprawę tworzyły swego rodzaju
proto-fandom Księcia i jego opowieści24. Sieć odniesień i kontekstów konstytuująca się już od XI wieku podkreśla, jak szybko postać i historia Genjiego zakorzeniła się w kulturze i społeczeństwie japońskim. W epokach późniejszych
Opowieść doczekała się setek nawiązań, adaptacji teatralnych (jak Aoi no Ue, sztuka
teatru nō), przeróbek czy parodii (na przykład pochodzące z czasów epoki Edo
satyryczne dzieło Nise Murasaki inaka Genji25). Także współcześnie nie brakuje
dzieł opierających się na powieści Murasaki: powstało kilka ekranizacji filmowych,
18

18

19

20
21
22

23
24
25

Podobnie jak w przypadku Murasaki Shikibu, nie jest to prawdziwe imię damy (znamy tylko
imię jej ojca, Sugawara no Takasue), a raczej pseudonim, nawiązujący do prowincji Sarashina,
o której wspomina w dzienniku.
“And she gave me more than fifty volumes of Genji-monogatari put in a case (…). How happy
I was when I came home carrying these books in a bag!” Por. The Diary of Lady Sarashina
(1009‒1059) [w:] Diaries of Court Ladies of Old Japan, red. i tłum. A. Shepley Omori, K. Doi,
Dover 2003, s. 19. Fragmenty w polskim tłumaczeniu dostępne w internecie pod adresem
http://www.annazal.net/kotologia/sarashina.html [11.07.2016].
Danesi pisze wręcz o popkulturze dyktującej albo kwestionującej wartości – zob. idem, op. cit.,
ss. 13–14.
Jak ujmuje to Ivan Morris, ludzie najdotkliwiej odczuwają mono no aware, gdy „dostrzegają
związek między pięknem a smutkiem świata”. Por. idem, op. cit., s. 191.
“Fan cultures are not just bodies of enthusiastic readers; they are also active cultural producers”,
J. Storey, op. cit., s. 249. Por. także H. Jenkins, Textual Poachers. Television Fans & Participatory
Culture. Studies in culture and communication, New York 1992.
Por. I. Morris, Świat Księcia Promienistego, tłum. T. Szafar, Warszawa 1973, s. 273.
Więcej na temat fanek Księcia Genjiego, bez reszty zakochanych w fikcyjnej postaci – zob. A. Kuchta, J. Malita, „Opowieść o Księciu Promienistym”: fascynacja na granicy fikcji i rzeczywistości, op. cit.
Co można przetłumaczyć jako „Fałszywa Murasaki i wiejski Genji”.
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serie mangi i anime (np. Genji Monogatari Sennenki, reż. Osamu Dezaki26, 2009).
Oddziaływanie Opowieści na odbiorców oraz znaczenie niezliczonych reinterpretacji powieści odnotowuje Haruo Shirane, który używa określenia „Genji culture”27. Tym samym podkreśla, że utwór miał wielki wpływ na czytelników w każdej
epoce, od dnia jego powstania aż do czasów obecnych.
Warto w tym miejscu podkreślić, że, mimo iż Opowieść o Księciu Promienistym
spełnia wymogi dzieła popkulturowego, nie jest ona dziełem tożsamym i równoważnym z dowolnym wytworem współczesnej popkultury, jak choćby z filmami
o superbohaterach z uniwersum Marvela czy najnowszym serialem anime. Kluczowy pozostaje natomiast fakt, że „popularny” nie równa się „współczesny”, a cech
dzieła popkulturowego można się doszukiwać w odległych czasowo epokach.

Aktualny

stan badań nad

Opowieścią

o

Księciu Promienistym

Jako pierwsza japońska powieść, która, jak stwierdził Yasunari Kawabata, odbierając w 1968 roku Nagrodę Nobla, po dziś dzień pozostaje „największym osiągnięciem japońskiej literatury”28, przez lata inspirowała twórców i intrygowała badaczy. Warto zauważyć, iż przypadek Opowieści o Księciu Promienistym Murasaki
Shikibu jest szczególny – trudno poszukiwać podobnej powieści (rozrywkowej,
napisanej przez kobietę i właśnie do czytelniczek kierowanej) powstałej w podobnym momencie historycznym w jakiejkolwiek innej części świata. Nic więc dziwnego, iż wzbudza ona stałe zainteresowanie, zarówno wśród sympatyków kultury
japońskiej, jak i wśród badaczy. W dyskursie naukowym można odnaleźć liczne
studia na temat Opowieści o Księciu Promienistym, które coraz częściej starają się
interpretować powieść Shikibu z punktu widzenia nowoczesnych badań literaturoznawczych29, w szerokim kontekście społecznym czy kulturowym30, a nawet
w perspektywie porównawczej31.
O stałym zainteresowaniu dziełem nie tylko w samej Japonii, świadczą także
coraz to nowe opracowania Opowieści… oraz przekłady historii Księcia Genjiego na język angielski, z których najnowsze, owoc ponad dziesięcioletniej pracy
Dennisa Washburna32, pojawiło się w 2015 roku. Spośród poprzednich warto wy26
27
28
29
30
31
32

Dla wygody czytelnika nazwiska japońskie zapisane są w standardzie zachodnim, tj. najpierw
imię, potem nazwisko.
Por. H. Shirane, “The Tale of Genji” and the Dynamics of Cultural Production [w:] Envisioning the
Tale of Genji: Media, Gender, and Cultural Production, red. H. Shirane, New York 2008, s. 1.
Y. Kawabata, Wykład noblowski, 12.12.1968, Nobelprize.org [on-line:] http://www.nobelprize.
org/nobel_prizes/literature/laureates/1968/kawabata-lecture.html [04.04.16] (tłum. własne).
Por. np. B. Phillips, The Tale of Genji As a Modern Novel, „The Hudson Review” 2010, vol. 63, no. 3,
ss. 373–390.
Por. np. Envisioning the Tale of Genji..., op. cit.
Por. np. Crossing the Bridge: Comparative Essays on Medieval European and Heian Japanese Women
Writers, red. B. Stevenson, C. Ho, New York 2000.
M. Shikibu The Tale of Genji, tłum. D. Washburn, New York 2015.
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mienić między innymi tłumaczenia Arthura Waleya33 (powstałe w latach 1926–
1933), Edwarda Seidenstickera34 (1976) oraz Royalla Tylera35 (2001). Należy tutaj
zaznaczyć, że każdy kolejny przekład różni się w znaczący sposób od poprzedniego, a autorzy owych translacji akcentują coraz to inne aspekty powieści36, co może
oznaczać, że w samej warstwie tekstowej Opowieści o Księciu Promienistym wciąż
wiele jest miejsc niedookreślonych i wymagających dalszych badań. Nie zaskakuje
więc fakt, że w naukowej literaturze trwa nieustająca dyskusja37 na temat jakości kolejnych tłumaczeń i ich adekwatności względem oryginału. Na marginesie
kwestii tłumaczeniowej wypada również zaznaczyć, iż na gruncie polskich badań
związanych z literaturą Japonii, Opowieść… wciąż pozostaje nieznane – do tej
pory nie powstało bowiem pełne polskie tłumaczenie tego dzieła – przełożono
jedynie fragmenty zawarte w antologii pod redakcją Krystyny Wilkoszewskiej38
oraz kilka rozdziałów w przekładzie Moniki Szyszki39.
Fakt, iż utwór ten był wielokrotnie i wszechstronnie opracowywany, nie
sprawia jednak, że wszystkie jego tajemnice zostały już odkryte – przeciwnie,
w wielu aspektach powieść Murasaki Shikibu wciąż pozostaje enigmatyczna.
Opowieść o Księciu Promienistym była już analizowana w rozmaity sposób: najczęściej w perspektywie historycznej40 (jako świadectwo epoki, źródło wiedzy na
temat obyczajów, wierzeń bądź dworskiego życia czasów Heian) lub jako powieść
33
34
35
36

37

38
39

40

M. Shikibu, The Tale of Genji, tłum. A. Waley, New York 1960.
M. Shikibu, The Tale of Genji, tłum. E. Seidensticker, New York 1990.
M. Shikibu, The Tale of Genji, tłum. R. Tyler, Nowy York 2001.
W przypadku dzieła odległego, tak czasowo jak i kulturowo, od rzeczywistości, w której powstaje przekład, tłumacz każdorazowo staje przed trudnym wyborem między translacją możliwie
najwierniejszą oryginalnemu tekstowi a taką, która będzie przystępna dla współczesnych
mu odbiorców. Zestawiając ze sobą kolejne tłumaczenia Opowieści o Księciu Promienistym,
można zauważyć, że każdy z tłumaczy próbuje ten dylemat rozwiązać w inny sposób. Waley
starał się przystosować tekst do potencjalnych czytelników, ich komfort ceniąc bardziej niż
adekwatność przekładu. Seidensticker opowiedział się po stronie wierności oryginalnemu
dziełu, wprowadzając jednocześnie imiona postaci umożliwiające ich identyfikację przez
czytelnika. Tyler natomiast sięgnął po kompromisowe rozwiązanie, uzupełniając treść powieści
o dodatkowe komentarze i przypisy, które wyjaśniają odbiorcom enigmatyczne fragmenty
dzieła Murasaki. Najnowsza propozycja Washburna dodatkowo eksperymentuje z formą samej
powieści, oddzielając zawarte w powieści utwory poetyckie od prozy i wykorzystując kursywę
do wyróżnienia wewnętrznych monologów postaci. Por. więcej na temat angielskich tłumaczeń
Opowieści o Księciu Promienistym: M. Machiko, Coming to Terms with the Alien: Translations of
Genji Monogatari, „Monumenta Nipponica” 2003, 58:2, ss. 193–222.
Warto wspomnieć tutaj choćby o tekstach E. A. Cranston, The Seidensticker »Genji«, „Journal of
Japanese Studies” 1978, vol. 4, ss. 1–25; I. Matsunaga 『源氏物語』の翻訳について, „Studies
in English linguistics and literature” 2012, 22, ss. 1–17.
Estetyka japońska, red. K. Wilkoszewska, Kraków 2005.
Ślad po nich zachował się na archiwalnych stronach szkoły języka japońskiego Matsumi – zob.
Matsumi. Szkoła języka japońskiego [on-line:] http://web.archive.org/web/20080913123341/
http://matsumi.pl/artykuly.php (dostęp dzięki Internet Wayback Machine) [18.08.2016].
Por. np. I. Morris, op. cit.
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psychologiczna . Mimo to, nie powstało do tej pory dogłębne, monograficzne,
studium utworu w świetle teorii kultury popularnej. Brak ten wydaje się zaś o tyle
dotkliwszy, iż coraz więcej badaczy i znawców Opowieści przyznaje dziś zgodnie,
że odczytanie utworu Murasaki Shikibu jedynie jako świadectwa epoki, pierwszej
powieści psychologicznej albo przykładu kultury dworskiej nie zgłębia wszystkich warstw tego intrygującego dzieła ani jego społeczno-kulturowego fenomenu42. Konieczne okazuje się więc sięganie po nowe metodologie oraz perspektywy
interpretacyjne.
41

Nowe

hipotezy

W humanistyce coraz częściej aplikuje się nowe metodologie do dawnych dzieł, na
przykład porównując je ze współczesnymi. Także w przypadku Opowieści o Księciu
Promienistym pojawiły się propozycje takich studiów: są to między innymi prace
Haruo Shirane, które analizują relacje Opowieści i popkultury43, czy badania Yuiki
Kitamury nad mangowymi wersjami dzieła Shikibu44. Warto wymienić także porównanie historii Genjiego i powieści W poszukiwaniu straconego czasu Marcela
Prousta, które przeprowadziła Doris Bargen45. Propozycje te pokazują, że Opowieść… można interpretować na coraz to nowsze sposoby – nie tylko jako świadectwo historyczne i jedno ze źródeł wiedzy na temat epoki Heian. Jak już zostało
pokazane, dzieło Murasaki Shikibu spełnia właściwie wszystkie warunki dzieła
popkulturowego. Analiza historii Genjiego w świetle popkulturowego paradygmatu jest zatem ugruntowana immanentnie w samym dziele, może też przyczynić
się do pełniejszego zrozumienia – tak tekstu, jak i kultury go otaczającej.
Podsumowując, wykorzystanie teorii popkultury do badań dawnych tekstów
kultury wpisuje się zatem w ogólny trend we współczesnej nauce i coraz częściej
okazuje się niezwykle użytecznym narzędziem, pozwalającym na wysnuwanie nowatorskich wniosków (warto wspomnieć o szeroko rozpowszechnionych badaniach
41

42

43
44

45

Por. np.: Ukifune: Love in The Tale of Genji, red. A. Pekarik, Columbia 1982; D. Keene, Feminine Sensibility in the Heian Era [w:] Japanese Aesthetics and Culture: A reader, red. N. Hume, Albany 1995,
ss. 109–123.
„Much has been written about the remarkable narrative that Murasaki Shikibu composed in the
early eleventh century – its plot, its characters, its setting, its language, and its relation to earlier
poetry and literature – but little has been written about the equally remarkable infuence that
The Tale of Genji has had on Japanese culture”. H. Shirane, op. cit., s. vii.
M.in. obszerny, redagowany przez Shirane tom pt. Envisioning the Tale of Genji: Media, Gender,
and Cultural Production. Por. H. Shirane, op. cit.
M.in. referat wygłoszony podczas Japan Studies Symposium w 2002 roku na Uniwersytecie
Princeton, pt. Manga and The Tale of Genji-Contemporary Versions of a Heian Culture. Także:
L. K. Miyake, Graphically Speaking: Manga Versions of "The Tale of Genji", „Monumenta Nipponica” vol. 63, no. 2, ss. 359–392.
Bargen analizuje takie wątki, jak kazirodcze związki, tragiczna i niezaspokojona miłość, poszukiwanie substytutu ukochanych osób oraz rozliczanie się z traumami przeszłości. Por. D. Bargen,
The Search for Things Past in The Genji monogatari, „Harvard Journal of Asiatic Studies” 1999.
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nad antykiem lub mitologią w świetle kultury popularnej)46. Co istotne, fakt, że
Opowieść o Księciu Promienistym może zostać zanalizowana przy użyciu narzędzi przydatnych do analizy współczesnej popkultury, wskazuje jednocześnie na
ponadnarodowy i ponadhistoryczny charakter kultury popularnej. Raz jeszcze
należy podkreślić, że nie oznacza to, że popkultura dokładnie taka, jaką znamy
dziś, funkcjonowała w epoce Heian, ale że pewne wzorce i mechanizmy, pewne
cechy dzieł „działały” przed wiekami i „działają” dzisiaj. Samo aplikowanie nowych metodologii do historycznych dzieł jest zatem ze wszech miar korzystne
dla poszerzenia horyzontów badawczych. Sprawia to, iż owe dzieła są nieustannie aktualne i można dzięki nim wyciągać nowe wnioski oraz odczytywać treści
przydatne także współczesnym odbiorcom. Okazuje się bowiem, że dzięki świadomości historycznej można lepiej poznać rzeczywistość społeczno-kulturową,
która nas otacza.
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Abstract
The Tale

of

Genji

in the clutches of popular culture.

How

to apply new

methodologies to not-so-new works of literature?

The Tale of Genji (Genji monogatari, Japanese: 源氏物語), written by Murasaki
Shikibu in the beginning of 11th century, is considered to be the first novel in
the world. It also remains a particularly abundant source of knowledge about the
Heian period (794-1185). The novel concentrates on the character of prince Hikaru Genji (called “The Shining Prince”), the most flawless hero of all. It tells the
story of his life, as well as numerous affairs, and also depicts the customs of the
aristocracy of that time within political and sociological context.
The characteristics of The Tale of Genji and its socio-cultural reception indicate
the popcultural character of the novel. Easiness of the presentation and reception,
entertaining elements, fulfilment of the needs of a large audience or spreading
the meanings and values – those features can be found both in modern works of
popular culture (Danesi 2012, Storey 2015, Strinati 2004) and Murasaki’s opus
magnum. That is why we propose a new, popcultural research perspective – which
would not only broaden the research horizon and allow to draw new conclusions,
but would also provide certain content useful for the modern audience.

