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Wstęp

Drodzy Czytelnicy!

Cieszymy się, że zechcieli Państwo sięgnąć po najnowszy numer „Maski”, poświęco-
ny tematom kontrastu, dualizmu i opozycji. Jest to temat niezwykle szeroki, o czym 
świadczy liczba nadesłanych do tego numeru artykułów. Zjawisko kontrastu może-
my bowiem odnaleźć w niemal każdej dyscyplinie nauki, od filozofii począwszy, a na 
naukach dotyczących nowych mediów skończywszy.

Lekturę numeru rozpoczniemy od tekstu poświęconego dychotomii płci w kul-
turze. Następnie przejdziemy do artykułów opisujących rozróżnienie na pierwotną 
i wtórną kontrolę osobową z perspektywy psychologii oraz opozycję Ja – Inny u Kaszu-
bów. Potem przeczytamy o wykluczonym ruchu Ahmadiyya, ambiwalentnym postrze-
ganiu lasów w japońskim nurcie nihonjinron, rytualnej funkcji tarcz w kulturze prze-
worskiej oraz opozycji psyche i soma w starożytnej Grecji. Kolejne dwa teksty dotyczyć 
będą ambiwalentnego postrzegania zwierząt na przykładzie psów (w serwisach ogło-
szeniowych) oraz szczurów. Następnie skupimy się na myśli filozoficznej Emanuela 
Swedenborga wyrażonej w Seraficie Honoriusza Balzaka, micie androgyne w Urywkach 
Zinaidy Gippius oraz rozumieniu estetycznym w kontekście nowego materializmu. 

Kolejną część numeru rozpoczniemy tekstami o  wizji postpamięci Marianne 
Hirsch, narracji transseksualnej na przykładzie Ime mi je Damjan Suzany Tratnik, 
teologicznej wizji nowoczesności w  R.U.R.  Karela Čapka, opozycjach kolorystycz-
nych w poezji Sergiusza Jesienina, a  także magii powtórzenia w Miniaturach Fran-
za Kafki. Potem przyjrzymy się próbie emancypacji spod władzy archiwum Jerzego 
Grotowskiego w Księciu Karola Radziszewskiego i Doroty Sajewskiej, panu Kleksowi 
(z utworu Jana Brzechwy) jako tricksterowi, a  także wizji bezdomności w pismach 
autobiograficznych Seweryna Goszczyńskiego. Następnie przeczytamy o dualizmach 
w dramacie Andrzeja Trzebińskiego Aby podnieść różę…, fotografii w poezji Marcina 
Świetlickiego, Teatrze Forum jako teatrze partycypacyjnym oraz różnicach w interpre-
tacji Systemu Konstantego Stanisławskiego. Wreszcie przyjrzymy się różnicom w opi-
sach męskich i żeńskich wampirów w filmach Jessa Franco, a także wizjom rozwoju 
technologicznego w serialach Czarne Lustro (Black Mirror) oraz Westworld.

Mamy nadzieję, że lektura tego numeru nie tylko sprawi Państwu przyjemność, ale 
też zachęci do własnych badań nad zjawiskami kontrastu, dualizmu i opozycji w kulturze.

Redakcja „Maski”
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Jan Bazyli Klakla

Binarna opozycja rodzajów  
i dyskryminacja ze względu na płeć 
w warunkach niedychotomicznych 
podziałów płci kulturowej

Katedra Socjologii Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wstęp

Zjawisko dyskryminacji ze względu na płeć często kojarzy się z binarną opozycją ro-
dzajów, z których jeden, najczęściej męski, stawiany jest w uprzywilejowanej pozycji 
względem drugiego. Takie rozumienie tego problemu nie jest całkowicie nieupraw-
nione i znalazło swoje odzwierciedlenie w naukach społecznych. Jednym z wyrazi-
stych przykładów jest klasyczny artykuł Sherry Ortner Czy kobieta ma się do mężczy-
zny jak „natura” do „kultury”?1 stanowiący podwaliny antropologii feministycznej. 
Zdaniem Ortner przyczyny nierówności tkwią w uniwersalnej ideologii rodzajów, 
zgodnie z którą kobieta jest związana z naturą, mężczyzna zaś z kulturą. Dychotomia 
kultury i natury występuje według niej w każdym społeczeństwie, przy czym kultura 
jest wyżej wartościowana niż natura. Zgodnie z ideologią hierarchii rodzajów ciało 
kobiety skazuje ją na udział w odtwarzaniu życia, gdy tymczasem mężczyzna działa 
w swoiście kulturowej dziedzinie symbolicznej. 

Tak zdecydowana teza wzbudziła oczywiście kontrowersje, a inne reprezentantki 
antropologii feministycznej poddały ją krytyce. Bazowała ona na zakwestionowa-
niu uniwersalności ideologii nierówności, o  której pisała Ortner. Argumentowały, 
że hierarchia rodzajów ma charakter dynamiczny i  zróżnicowany w różnych miej-
scach, a  sam rodzaj jako status jest społeczno-kulturową konstrukcją wytwarzaną 
przez ludzi w danych warunkach, a nie czymś danym raz na zawsze2. Przyjmując taką 
perspektywę należy się zastanowić nad zrewidowaniem wspomnianego wcześniej za-
łożenia o binarnej opozycji rodzajów. 

Przejawem takiego podejścia jest szeroko wykorzystywany w  naukach społecz-
nych paradygmat doing gender. Jest to idea zaprezentowana przez Candace West 

1 Por. S. Ortner, Is Female to Male as Nature Is to Culture? [w:] Woman, Culture & Society, ed. M. Z. Ro-
saldo, L. Lamphere, Stanford 1974, ss. 68‒87.

2 Por. J. F. Collier, S. J. Yanagisako, Gender and Kinship: Essays Toward a Unified Analysis, Stanford 1987. 
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i Dona Zimmermana3 w szeroko cytowanym artykule o takim samym tytule. We-
dług niej płeć jest nie cechą wrodzoną, ale psychologicznie zakorzenionym konstruk-
tem społecznym, który aktywnie odtwarzamy w codziennej interakcji4. Indywidual-
ne, powtarzalne działania jednostek wytwarzają wrażenie przynależności określonych 
zachowań do konkretnej płci w sposób naturalny. W ten sposób powstaje system, 
w którym ludzie są oceniani pod względem ich sukcesu lub porażki w odtwarzaniu 
wzorców płciowych i społecznych oczekiwań związanych z płcią. Traktując płeć jako 
fenomen społeczny, a nie indywidualny, West i Zimmermann stwierdzają, że nie-
możliwym jest odwrócenie tego procesu(undogender), co spotkało się z szerokim od-
zewem wśród autorów zastanawiąjących się na tym jak można go odwrócić (undoing) 
lub zmienić jego charakter (redoing)5.

Jeżeli zarówno rodzaje, jak i ich społeczna hierarchia są konstruowane, to intere-
sującym wydaje się pytanie o zjawisko dyskryminacji ze względu na płeć w warun-
kach, gdzie podziały i kategorie płci kulturowej różne są od podstawowej opozycji 
między kobietą a mężczyzną. Niniejszy tekst będzie stanowił próbę eksploracji tej 
tematyki. W tym celu zanalizowane zostaną trzy przykłady – indyjskiej „trzeciej płci” 
zwanej hidźra, meksykańskich muxes oraz albańskiej kategorii virgijnesha. 

Hidźra

Hidźra jest to określenie stosowane w Indiach wobec grupy identyfikującej się z tak 
zwaną „trzecią płcią”. Pod względem biologicznym są to mężczyźni, a także herma-
frodyci i osoby o płci nieokreślonej, którzy nie identyfikują się psychicznie z płcią 
męską. Zbytnim uproszczeniem byłoby jednak sprowadzenie hidźrów do transseksu-
alistów MtF (male to female), gdyż ich wyodrębnienie wiąże się nie tylko z tożsamo-
ścią seksualną, ale także z sakralno-rytualną rolą, jaką pełnią oni w społeczeństwie. Są 
kapłanami hinduistycznej bogini Bahućara Mata oraz wykonują tradycyjne obrzędy 
podczas zaślubin, a także narodzin dziecka. Ich obecność ma zwiastować szczęście 
i płodność. Charakterystyczny jest również religijny rytuał pieczętujący proces sta-
wania się hidźrą, którego kulminacyjny punkt stanowi rytualna kastracja – zabieg 
oficjalnie w Indiach zakazany – przeprowadzana bez znieczulenia celem wzmocnie-
nia duchowego doświadczenia i  osiągnięcia nirwany6. Hidźrowie jako kasta mają 
mocne zakorzenienie w antycznych świętych tekstach hinduizmu – Manusmritii, 
Sushruta Samhita wspominają o ludziach urodzonych jako „trzecia płeć” w wyniku 

3 C. West, D. Zimmerman, Doing Gender, „Gender & Society” 1987, nr 1, ss. 125‒151.
4 „[…] by socially required identification displays that proclaim one’s membership in one or the other 

category” – ibidem, s. 127.
5 Por. J. Butler, Undoing Gender, New York 2004; eadem, Gender Trouble: Feminism and the Subver-

sion of Identity, New York 1990; J. Lorber, Breaking the Bowls: Degendering and Feminist Change, 
New York 2005.

6 Por. A. Patel, India’s Hijras: The Case for Transgender Rights, „George Washington International Law 
Review” 2010, nr 42, ss. 835‒863.
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naturalnych praw biologii. Również Ramayana, Mahabharata, Gita oraz Kamasutra 
wspominają o postaciach transseksualnych7. 

Różne są szacunki dotyczące liczby hidźrów w społeczeństwie indyjskim. Poda-
wane wartości wahają się od 1 miliona8 do 2 milionów9. Oznacza to, że jedna na – 
odpowiednio – 400 lub 800 osób dorosłych urodzonych jako mężczyzna należy do 
tej kasty. Takie liczby pokazują, że problematyka praw tej mniejszości seksualnej jest 
nie bez znaczenia dla hinduskiego społeczeństwa. 

W Indiach wciąż funkcjonują akty prawne, które wchodziły w życie jeszcze za cza-
sów brytyjskiego panowania na tych terenach. W 1871 określono w nich hidźrów mia-
nem „zbiorowości przestępczej” (criminal tribe), co znalazło swój wyraz w uchwalonym 
wówczas Criminal Tribes Act. Prawo to uznawało zachowanie hidźrów za zagrażające 
moralności publicznej oraz wprowadzało ich obowiązkową rejestrację. Zostało uchylone 
w 1952 roku, ale trwająca niemal sto lat stygmatyzacja pozostawiła ślad w społecznym 
postrzeganiu tej kasty10. W dalszym ciągu pozostaje w mocy wprowadzony w 1860 roku 
artykuł 377 indyjskiego kodeksu karnego dotyczący tak zwanych nienaturalnych wy-
stępków (unnatural offences) – wprowadza on zagrożenie karą nawet dożywotniego wię-
zienia za odbycie stosunku seksualnego „niezgodnego z porządkiem natury”11. Indyjska 
konstytucja w art. 14 i art. 15 gwarantuje równe prawa bez względu na religię, rasę, 
kastę, płeć lub miejsce urodzenia, lecz orientacja seksualna nie jest w niej wymieniona12. 

Przez lata hidźrowie byli dla państwa indyjskiego niewidoczni, pozbawieni for-
malnej tożsamości i oficjalnych dokumentów, a co za tym idzie – dostępu do opieki 
medycznej, świadczeń socjalnych, ubezpieczeń społecznych i pracy w sektorze pu-
blicznym. Efektem tego było skłanianie się hidźrów ku prostytucji jako jedynego 
możliwego źródła utrzymania, co doprowadziło do rozpowszechnienia się wśród 
nich chorób wenerycznych (według statystyk Mumbai Clinic 68% spośród zbada-
nych przez nich hidźrów było nosicielami wirusa HIV, a 57% chorowało na syfilis13). 
Zgodnie z prawem transseksualiści w Indiach byli zmuszani do określenia samych 
siebie w kategoriach binarnej opozycji rodzajów męskiego i żeńskiego, a także byli na 
tę okoliczność poddawani upokarzającym procedurom kontroli osobistej14.

W ostatnich latach można zaobserwować stopniową poprawę prawnej sytuacji hi-
dźrów. Podczas spisu powszechnego w 2011 roku transseksualiści (a wśród nich także 

7 Por. S. Prakash, Time to walk the talk, „Hindustan Times” 13.02.2011.
8 Por. D. Sharma, Changing landscape for sexual minorities in India, „The Lancet” 28.06.2014, s. 2200.
9 Por. S. Prakash, Supreme Court recognises transgenders as third gender, „Hindustan Times” 15.04.2014.
10 Por. idem, Time to walk…
11 „377. Unnatural Offences: Whoever voluntarily has carnal intercourse against the order of nature 

with any man, woman or animal shall be punished with imprisonment for life, or with imprison-
ment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to 
fine” – Indian Penal Code, Act No. 45 of 1860.

12 Por. S. Prakash, Time to walk…
13 Por. S. Prakash, Supreme Court…
14 Por. D. Sharma, op. cit., s. 2199.
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hidźrowie) mogli określić swoją płeć jako „inną”, w odróżnieniu od binarnego po-
działu na kobiety i mężczyzn. Największy przełom przyniósł jednak wyrok Indyjskie-
go Sądu Najwyższego (India Supreme Court) z kwietnia 2014 roku, który oficjalnie 
wprowadził kategorię „trzeciej płci”, co pozwoliło na uzgodnienie tożsamości płcio-
wej odczuwanej przez hidźrów z tą, którą deklarują w dokumentach urzędowych15. 
Sąd wyraźnie stwierdził, że interwencja medyczna, a tym bardziej chirurgiczna, nie 
jest konieczna, a czynnikiem determinującym jest płeć psychologiczna i samoidenty-
fikacja osoby16. Tym samym wszystkie dokumenty, w tym certyfikaty urodzenia, pasz-
porty, prawa jazdy i inne, powinny uwzględniać trzecią płeć jako możliwą do wyboru 
obok dotychczas występujących dwóch kategorii. Rząd jest również zobowiązany do 
zabezpieczenia odpowiedniej ilości miejsc pracy w sektorze publicznym, w szkołach 
i na uniwersytetach dla osób identyfikujących się z trzecią płcią17.

Wyrok ten nie jest jednak oceniany jednoznacznie pozytywnie. Sąd Najwyższy 
zawęził jego zakres, odnosząc go jedynie do hidźrów, a wykluczając stosowanie go 
również do innych transseksualistów. Za niedopuszczalne zostało uznane stosowanie 
wspomnianego wcześniej art. 377 indyjskiego kodeksu karnego do hidźrów, jednakże 
pozostał on w mocy w stosunku do praktyk seksualnych homoseksualistów i innych 
grup transseksualistów18. Można więc stwierdzić, że przyznając prawa kaście hidźrów 
celem poprawy ich pozycji w społeczeństwie i walki z dyskryminacją, równocześnie 
wprowadzony został mechanizm dyskryminujący w ramach już i tak dyskryminowa-
nej mniejszości. 

Virgjinesha

Kolejną kategorią, której analizę obejmuje niniejszy tekst, są osoby określane albań-
skim słowem virgjinesha, tłumaczonym na język polski jako „zaprzysiężone dziewi-
ce” lub „dziewice Kanunu”. Są to biologiczne kobiety przyjmujące społeczną rolę 
mężczyzn na gruncie prawa zwyczajowego zwanego Kanunem, funkcjonującego na 
obszarze Północnej Albanii i Kosowa od setek lat. Najbardziej aktualne i dogłębne 
studium tego zjawiska znajduje się w książce Antonii Young Women Who Become 
Men: Albanian Sworn Virgins19. 

Obecnie, wraz ze stopniowym wypieraniem norm prawa zwyczajowego z prakty-
ki społecznej, zanika również instytucja dziewic Kanunu. Wciąż jednak szacuje się, że 
pozostało od 30 do 120 kobiet, które identyfikują się z tą kategorią płciową20.

15 Por. S. Prakash, Supreme Court…
16 Por. D. Sharma, op. cit., s. 2200.
17 Por. S. Prakash, Supreme Court…
18 Por. ibidem.
19 A. Young, Women Who Become Men: Albanian Sworn Virgins, London 2000.
20 Por. N. Smith, ‘Sworn virgins’ dying out as Albanian girls reject manly role, „The Sunday Times” 

01.06.2008; E. Becatoros, Albania’s medieval tradition dying out – the women who act and dress like 
men, „The Advertiser” 10.11.2008.
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Kanun różnicuje pozycję społeczną kobiet i mężczyzn, nie przyznając pierwszym 
większości praw przynależnych drugim. Z jednej strony kobiety nie mogą być celem 
krwawej zemsty, zwyczajowej metody rozwiązywania waśni międzyklanowych, lecz 
z drugiej prawo zwyczajowe nie zezwala im na dziedziczenie majątków, na odmowę 
wstąpienia w zaaranżowany związek małżeński, na kontakty seksualne przed ślubem 
czy niepodporządkowanie się mężowi21. Ich pozycję w  tradycyjnym społeczeństwie 
dobrze obrazuje jeden z rytuałów będący jeszcze do niedawna częścią ceremonii zaślu-
bin – rodzice panny młodej ofiarowywali wówczas przyszłemu mężowi swojej córki 
nabój do strzelby, którym miał on zabić swą małżonkę, gdyby ta była mu niewierna22.

Przyjęcie społecznej roli mężczyzny było dla kobiet sposobem na poprawę ich 
trudnej sytuacji. Miało to miejsce w przypadku, gdy brakowało męskiego członka ro-
dziny zdolnego do kierowania gospodarstwem i skutkowało wejściem w pełnię praw 
i  obowiązków przynależnych mężczyznom23. Pozwalało im dziedziczyć własność, 
podjąć pracę celem utrzymania rodziny, a nawet brać udział w obradach rady wsi24. 
Zaprzysiężone dziewice, podobnie jak albańscy mężczyźni, miały prawo i obowią-
zek noszenia broni, a w czasach Ludowej Republiki Albanii mogły służyć w armii 
i kwaterowane były w męskich barakach25. W szpitalach wybierały, na który oddział 
(męski lub żeński) zostaną przyjęte. W zamian musiały zrezygnować z możliwości 
zawarcia małżeństwa i przyjąć wszystkie obowiązki, które spoczywały na barkach al-
bańskiego mężczyzny – utrzymania domu, a także obrony honoru rodziny poprzez 
uczestnictwo w krwawej zemście26.

Należy zaznaczyć, że tradycja zaprzysiężonych dziewic, kładąca duży nacisk na 
celibat, nie jest jednoznaczna z homoseksualizmem, chociaż mogła stanowić pewną 
drogę ucieczki dla nieheteroseksualnych kobiet. Dopiero w styczniu 1995 roku Alba-
nia zalegalizowała dobrowolne stosunki homoseksualne, uchylając art. 137 kodeksu 
karnego przewidujący za takie zachowania karę do 10 lat pozbawienia wolności27. 
W czasach, kiedy zakaz ten wciąż obowiązywał, a prawo zwyczajowe określało ściśle 
pozycję ludzi w społeczeństwie, wejście w socjologiczną rolę mężczyzny było dla ko-
biet sposobem na radzenie sobie z dyskryminującymi je normami Kanunu.

21 Por. R. Littlewood, Three into two: the third sex in Northern Albania, „Anthropology & Medicine” 
2002, nr 1, s. 44.

22 Por. R. Littlewood, A. Young, The Third Sex in Albania. An Ethnographic Note [w:] Changing Sex and 
Bending Gender, red. A. Shaw, S. Ardener, New York 2005, s. 76.

23 Por. A. Young, op. cit..
24 Por. E. Becatoros, op. cit., s. 73.
25 Por. N. Smith, op. cit., s. 26.
26 Por. R. Littlewood, op. cit., s. 46.
27 Por. E. Becatoros, op. cit., s. 73.
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Muxe

Muxes są rdzenną grupą pochodzącą z El Istmo de Tehuantepec w meksykańskim 
stanie Oaxaca. Biologicznie są to mężczyźni, którzy manifestują swoją kobiecą toż-
samość poprzez strój i zachowanie, ale nie mają zamiaru stać się kobietami i nie są 
transseksualistami. Ich samoidentyfikacja, a także odbiór w społeczeństwie sytuują 
ich w kategorii trzeciej płci, niezależnej od dwóch pozostałych. W przeciwieństwie 
do hidźrów nie spełniają oni ról symbolicznych lub sakralnych, jednak możliwe, że 
pełnili taką funkcję w czasach prekolumbijskich28. 

Otwarcie przyjmując elementy stroju kobiecego oraz tradycyjne role płciowe 
przypisane w  społeczności Indian Zapotec kobietom, muxes wykraczają poza du-
alizm płci, a także poza konwencjonalną binarną opozycję związaną z seksualnością 
i dzielącą ludzi na homo- i heteroseksualnych. Ich partnerami seksualnymi nie są 
inni muxes ani zadeklarowani homoseksualiści, ale mężczyźni deklarujący się jako 
heteroseksualni lub heteroseksualne kobiety29.

Prawo nie rozpoznaje muxes jako osobnej kategorii płciowej. Oaxaca jest miej-
scem, gdzie zachowało się wiele rdzennych kultur, a ludzie żyją we względnej izolacji 
od instytucji państwowych i stanowionego przez nich prawa. Lokalne społeczności 
kierują się w codziennym życiu zasadami określanymi przez usos y costumbres (‘zasto-
sowania i zwyczaje’), które można określić rodzajem prawa zwyczajowego30. W nim 
muxes przypisane są konkretne role wynikające z tradycji i kultury.

Uznanie muxes za trzecią płeć ma swoje źródła w istniejącej w społeczności Indian 
Zapotec równowadze płciowej. Jest to społeczeństwo matryfokalne, czyli takie, w któ-
rym w rodzinie centralną rolę odgrywa kobieta posiadająca władzę w dziedzinie do-
mowej ekonomii oraz pokrewieństwa. Handel jest zajęciem przynależnym w El Istmo 
de Tehuantepec kobietom, których ciężka praca jest społecznie wysoko ceniona. Gdy 
mężczyzna ciężko pracuje, mówi się tam, że potrafi pracować jak kobieta31. Podobnie 
jak kobiety, muxes są doceniane za swoją pracowitość do tego stopnia, iż można powie-
dzieć, że praca określa ich tożsamość32. W społecznościach El Istmo de Tehuantepec 
ciężkie zadania (jak handel) są przypisywane kobietom, a lekkie (jak poezja i muzyka) 
mężczyznom. Te, które wymykają się tej klasyfikacji (jak krawiectwo), wykonywane są 
przez muxes. To oni są też odpowiedzialni za opiekę nad starszymi rodzicami33.

Gdy muxes pojawiają się poza kontekstem swojej rdzennej kultury Indian Zapo-
tec, zwracają uwagę i budzą kontrowersje. Społeczeństwo widzi jako problematyczne 

28 Por. A. Mirandé, Hombres Mujeres: An Indigenous Third Gende, „Men and Masculinities” 2015, nr 4, 
ss. 384‒385.

29 Por. ibidem, s. 385.
30 Por. R. Fernandez de Castro, Meet the Muxes. How a remote town in southern Mexico reinvented sex 

& gender [on-line:] http://interactive.fusion.net/meet-the-muxes/ [08.07.2017].
31 Por. A. Mirandé, op. cit., s. 389.
32 Por. ibidem, s. 389.
33 Por. ibidem, ss. 389‒390.
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korzystanie przez nich z damskich toalet34, a meksykańska młodzież nie zna i nie 
docenia ich tradycyjnej roli w lokalnej społeczności35.

Podsumowanie – dwie drogi

Powyżej opisane instytucje pokazują, że rozpatrywanie dyskryminacji ze względu 
na płeć jedynie w kategoriach uprzywilejowanej pozycji jednego z dwóch rodzajów 
w ramach binarnej opozycji jest podejściem zbyt upraszczającym. Pozostaje jednak 
pytanie: w jaki sposób owe instytucje wpływają na ten dualizm? Biorąc pod uwagę 
przytoczone przykłady, można wyróżnić dwa rodzaje wpływu, jaki mogą one mieć na 
binarną opozycję rodzajów żeńskiego i męskiego. 

Kasta hidźrów rozbija tę opozycję, wprowadzając do niej trzeci element, dodatkową 
kategorię. Jej reprezentanci nie są zmuszani do wpasowania się w podział między ko-
bietami a mężczyznami – mają możliwość określenia samych siebie jako przedstawicieli 
trzeciej płci. Podobnie muxes, chociaż nie są jeszcze rozpoznawani jako osobna katego-
ria przez prawo stanowione, mają taką pozycję w społeczeństwie dzięki tradycji i prawu 
zwyczajowemu. Przykładanie zachodnich kategorii płciowych do opisu hidźrów i muxes 
jest podejściem nietrafionym i zdradzającym daleko idący etnocentryzm. Nie można 
o nich mówić nie tylko w kontekście binarnej opozycji rodzajów kobieta – mężczyzna, 
ale także w kontekście zachodnich form, które z tej opozycji się wywodzą. Hidźra czy 
muxe nie jest koniecznie homoseksualistą czy transwestytą. Są to odrębne kategorie, 
które mogą mieć pewne cechy wspólne, ale są także swoiste kulturowo. 

Kategoria virgjinesha nie ma takiej mocy. Wręcz przeciwnie – działa ona wzmac-
niająco na silnie zarysowane różnice między dwiema płciami. Zaprzysiężone dziewice 
są kobietami przyjmującymi rolę męską i zawsze opisuje się je atrybutami jednej bądź 
drugiej płci; nigdy nie są traktowane jako kategoria wykraczająca poza ten podział. 
W tym przypadku binarna opozycja kobieta – mężczyzna jest bardzo wyraźnie pod-
kreślona. Niemniej także i w przypadku dziewic Kanunu należy zachować ostrożność 
przy stosowaniu kategorii pochodzących z Zachodu, przy przywoływaniu homosek-
sualizmu i transwestytyzmu. Zakorzenienie instytucji virgjineshy w kulturze albań-
skiej jest bardzo silne i nie może być ona rozpatrywana bez odwołania do wartości 
i zasad stanowionych przez albańskie prawo zwyczajowe.

Kończąc, warto zwrócić uwagę, że chociaż nie jest to wyczerpująca analiza i nie 
można z niej wyciągać generalnych wniosków, to zarysowują się pewne prawidłowo-
ści, które mogą być przyczynkiem do dalszych badań. Po pierwsze warto zauważyć, 
że dana kategoria ma moc przełamującą binarną opozycję płci wtedy, gdy istnieją 
role społeczne przypisane wyłącznie do niej. Hidźrowie i muxes mają w lokalnej spo-
łeczności bardzo konkretne zadania, które nie mogą być wykonywane ani przez męż-
czyzn, ani przez kobiety. Podział pracy różnicuje płciowo te społeczeństwa i stanowi 

34 Por. R. Fernandez de Castro, op. cit.
35 G.  Subero, Muxeninity and the Institutionalization of a Third Gender Identity in Alejandra Islas’s 

Muxes: uténticas, intrépidas, buscadoras de peligro, „Hispanic Research Journal” 2013, nr 2, s. 184.
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bazę dla uznania danej kategorii płciowej za odrębną. Virgjinesha nie spełnia żadnej 
odrębnej roli – wchodzi jedynie w rolę mężczyzny ze wszystkimi jego prawami i obo-
wiązkami. Taka sytuacja nie ma mocy różnicującej. 

Należy także zaznaczyć, że w  wyżej opisanych przykładach kategoria ma moc 
przełamującą binarną opozycję płci wtedy, gdy przynależą do niej biologiczni męż-
czyźni. Wymienione wyżej społeczności są społecznościami, gdzie dominującą rolę 
pełnią mężczyźni (niezależnie od pewnych cech matryfokalności wśród Indian Zapo-
tec). Można ostrożnie postawić hipotezę, którą warto byłoby sprawdzić w badaniach 
empirycznych lub szeroko zakrojonych analizach tekstów źródłowych, że legitymacja 
do złamania binarnej opozycji rodzajów jest silniejsza w przypadku płci dominującej 
w danej społeczności. 

Warto także pamiętać, że tworząc regulacje prawne mające na celu walkę z dyskry-
minacją osób transseksualnych, również można odwołać się do jednej z tych dwóch 
dróg – umożliwić takim osobom jedynie zmianę ich przynależności płciowej, pozo-
stając w obrębie binarnej opozycji rodzajów lub, ujmując problem inaczej, pozwolić 
im na samookreślanie własnej płci w kategoriach, które poza tę opozycję wykraczają. 
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Summary
Binary opposition of genders and the issue of discrimination.  
The case of a „third gender” category

The presented article discusses binary opposition of sexes and discrimination based 
on non-dichotomic divisions of gender. As the example of the communities in which 
the category of „the third gender” exists, the following are analyzed: India and the 
category of hijra, Albania and Kosovo and the category of virgjinesha, as well as Mex-
ico and the category of muxes. The analysis reveals two possible scenarios in which 
the existence of the „third sex” category breaks, or, on the contrary, strengthens the 
binary oppositions of the sexes. It also reveals certain regularities in this field, which 
may prove to be worthy of further studies.
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Anna Potoczek

Gdy „ja” przekształca się w „my”. 
Społeczne reakcje na kryzys 
ekonomiczny w kontekście 
dualistycznego rozróżnienia na  
pierwotną i wtórną kontrolę osobową

Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Coraz częściej pojawiającym się w debacie publicznej tematem staje się postępująca 
radykalizacja nastrojów społecznych oraz zwrot ku konserwatywnym wartościom. 
Dowodem na istnienie podobnej tendencji mają być wydarzenia ostatnich miesięcy 
2016 roku, takie jak zwycięstwo w referendum w Wielkiej Brytanii frakcji optującej 
za opuszczeniem przez kraj Unii Europejskiej czy wygrana w wyborach prezydenc-
kich w Stanach Zjednoczonych promującego antyimigranckie i imperialistyczne po-
glądy kandydata republikanów. W wielu krajach, jak choćby we Francji, Szwecji czy 
w Niemczech, w siłę rosną również silnie prawicowe i konserwatywne ugrupowania 
polityczne. Wydarzenia te zbiegły się w  czasie z  pogorszeniem sytuacji gospodar-
czej, wzrostem bezrobocia oraz kryzysem imigracyjnym. Sytuacja ta dotyczy rów-
nież Polski – według badań CBOS, tylko od lipca do października 2016 r. odsetek 
osób przeciwnych przyjmowaniu uchodźców wzrósł z 53% do 67%1. Celem autorki 
będzie próba opisania powyższych zjawisk w kontekście społeczno-psychologicznym 
i w oparciu o dwa modele: dualistyczny, dwuprocesowy model kontroli i model kon-
troli grupowej, który zyskał w ciągu ostatnich kilku lat znaczące wsparcie w bada-
niach empirycznych. 

W  pierwszej części artykułu omówione zostaną mechanizmy międzygrupowe, 
pojawiające się w  sytuacji kryzysu społecznego, a  także wpływ samego kryzysu na 
jednostkowe poczucie kontroli. Następnie analizie poddane zostaną pozytywne skut-
ki posiadania poczucia kontroli nad życiem, a także efekty występujące w obliczu jej 
utraty (zarówno osobiste, jak i grupowe). W dalszej części pracy scharakteryzowa-
ny zostanie dualistyczny, dwuprocesowy model kontroli Freda Rothbauma i Johna 
R. Weisza, który wprowadził do psychologii rozróżnienie na procesy kontroli oparte 
1 Por. P. Malinowski, Sondaż CBOS: 53 proc. Polaków przeciw przyjmowaniu uchodźców [on-line:] http://

www.rp.pl/Spoleczenstwo/160709620-Sondaz-CBOS-53-proc-Polakow-przeciw-przyjmowaniu-
uchodzcow.html [31.01.2016]; idem, Sondaż CBOS: 67 proc. Polaków przeciw przyjmowaniu uchodź-
ców [on-line:] http://www.rp.pl/Uchodzcy/161009523-Sondaz-67-proc-Polakow-przeciwnych-przyj-
mowaniu-uchodzcow.html#ap-1 [31.01.2016].
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na własnych działaniach jednostki (pierwotne procesy kontroli) i oparte na poszu-
kiwaniu kontroli w  środowisku zewnętrznym (wtórne procesy kontroli). Autorka 
spróbuje także omówić, co do tej, klasycznej już, teorii dodać może najnowszy model 
kontroli grupowej autorstwa Immo Fritschego i współpracowników. W końcowej 
części tekstu zdefiniowane zostaną negatywne skutki zagrożenia poczucia kontroli 
o społecznym charakterze przewidywane przez model, jak również potencjalne inter-
wencje mogące zapobiegać ich wystąpieniu. 

Analiza przebiegu konfliktów pomiędzy grupami społecznymi, takimi jak na przy-
kład grupy etniczne, pokazuje, że radykalizacja nastrojów i wzrost uprzedzeń wobec 
konkretnych grup społecznych (według klucza rasowego, przekonań politycznych 
i tak dalej) wywołane są zwykle podobnymi okolicznościami. Ervin Straub, badając 
kampanie poprzedzające akty ludobójcze w historii, odnalazł wspólne warunki, po-
zwalające na rozwinięcie się konfliktów międzygrupowych. Punktem wyjścia są zwy-
kle kryzys ekonomiczny i niestabilna sytuacja polityczna2. W takich okolicznościach 
ludzie zaczynają myśleć o sobie nie jako o indywiduach, lecz raczej jako o członkach 
większych grup społecznych. Tendencja ta sprzyja zaś powstawaniu antagonistycz-
nych kategorii „my” – „oni”3. Jako że identyfikacja z własną grupą nie prowadzi do 
rozwiązania problemu, coraz silniejsza staje się tendencja do odnalezienia czynników 
odpowiedzialnych za trudne warunki bytowe. Niekiedy skutkuje to tworzeniem się 
kategorii tak zwanych kozłów ofiarnych – zwykle mniejszości (religijnych, etnicz-
nych i  tak dalej) żyjących w danym społeczeństwie, które obwinia się o czerpanie 
korzyści z kryzysu. Funkcjonowanie podobnych przekonań szybko przenosi się na 
poziom państwowej ideologii, wzmacnianej przez przywódców kraju, którym na 
rękę jest szukanie przyczyn kryzysu poza organami władzy. Negatywne stereotypy, 
początkowo wyrażane tylko w sądach i ocenach, z czasem przekształcają się w nace-
chowane emocjonalnie uprzedzenia, a następnie w dyskryminację, objawiającą się 
zachowaniami wymierzonymi w stygmatyzowaną grupę społeczną4.

Tendencje te krzyżują się z kolei z  tak zwaną potrzebą wiary w sprawiedliwość 
świata. Zgodnie z teorią Melvina Lernera ludzie motywowani są do utrzymywania 
wiary, że świat jest sprawiedliwym miejscem, w którym dobre zachowania są nagra-
dzane, a złe – karane. W obliczu otrzymywania dowodów, że zasada ta nie działa, 
możliwe jest zaangażowanie się w pomoc na rzec ofiary poprzez próby polepszenia 
jej położenia. Kiedy jest to jednak niemożliwie, drugim sposobem rozwiązania dy-
sonansu staje się myślenie o  ofierze w  negatywny sposób, a  z  czasem uznanie, że 
zasłużyła ona na swoje położenie5. Co ciekawe, usprawiedliwianie istniejącego po-
rządku społecznego jest tym większe, im większy obiektywny spadek sprawiedliwości  

2 Por. E. Straub, The Origins and Prevention of Genocide, Mass Killing, and Other Collective Violence, 
„Peace and Conflict” 1999, nr 5, s. 304. 

3 Por. ibidem, s. 306.
4 Por. ibidem, s. 313.
5 Por. M.  Lerner, D.  T.  Miller, Just World Research and the Attribution Process. Looking Back and 

Ahead, „Psychological Bulletin” 1978, nr 5, s. 1031.
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mechanizmów społecznych6. W  przypadku ludobójstwa wiara w  sprawiedliwość 
świata pomaga uwierzyć w to, że faktycznie istniały przesłanki do jego dokonania 
i że bierność wobec podobnych działań jest uzasadniona. Zatrzymanie kampanii nie-
nawiści staje się niezwykle trudne w związku z samonapędzającą się machiną, której 
przerwanie możliwe jest tylko poprzez przyznanie, że cała dokonana przemoc była 
niczym nieusprawiedliwiona. Utrzymaniu iluzji zasadności działania sprzyjają pro-
mowane przez retorykę polityczną dehumanizujące obrazy kozłów ofiarnych – jak 
choćby nazywanie przedstawicieli grup dyskryminowanych podludźmi, sugerowa-
nie, że roznoszą robaki i choroby zakaźne i tym podobne.

Opisany powyżej stan niestabilności gospodarczej i politycznej wywołuje na po-
ziomie indywidualnym deprywację potrzeby sprawowania kontroli nad środowi-
skiem. Choć pewna doza braku poczucia kontroli zwiększa motywację do przezwy-
ciężenia problemu i polepszenia efektywności, długotrwałe zagrożenie tego motywu 
prowadzi do rezygnacji i bezradności7.

Potrzeba kontroli stanowi u ludzi przede wszystkim jeden z podstawowych moty-
wów psychologicznych, pozwalających im utrzymywać poczucie sprawczości8. Samo 
posiadanie kontroli ma dynamiczny charakter, zaś jego fluktuacje znacząco wpływają 
na funkcjonowanie zarówno poznawcze, jak i afektywne jednostek. Brak owej kon-
troli Ellen A. Skinner, Michael Chapman i Paul B. Baltes definiują jako niezdolność 
do osiągania pożądanych oraz unikania niepożądanych wyników9.

Klasycznym eksperymentem pokazującym pozytywny wpływ poczucia kontroli na 
poziom funkcjonowania są badania przeprowadzone przez Ellen Langer i Judith Rodin 
(1976 r.) w domu opieki nad osobami starszymi. Pensjonariuszy podzielono na grupę 
kontrolną, w której nie zastosowano manipulacji, oraz grupę eksperymentalną, w której 
badanym umożliwiono decydowanie o rozkładzie mebli w pokoju, ustalenie sposobu 
spędzania czasu wolnego oraz dano możliwość opieki nad dowolnie wybraną rośliną do-
niczkową. Po trzech tygodniach w grupie eksperymentalnej odnotowano wzrost aktyw-
ności, satysfakcji z życia oraz towarzyskości. Po 18 miesiącach od czasu wprowadzenia 
manipulacji odsetek zmarłych w grupie eksperymentalnej wynosił 15%, zaś w grupie, 
u której nie następowała facylitacja poczucia kontroli, był on dwukrotnie wyższy10.

6 Por. L. W. Malahy, M. A. Rubinlicht, C. R. Kaiser, Justifying inequality. A cross-temporal investi-
gation of U.S. income disparities and just world beliefs from 1973 to 2006, „Social Justice Research” 
2009, nr 22, s. 369.

7 Por. M. Bukowski, M. Kofta, From coping to helplessness. Effects of control deprivation on cognitive and 
affective processes [w:] Coping with Lack of Control in a Social World, red. M. Bukowski et al., New 
York 2017, s. 19.

8 Por. J. Teasdale, Self-efficacy. Toward a unifying theory of behavioural change?, „Advances in Behavio-
ur Research and Therapy” 1978, nr 1, s. 211.

9 Por. E. A. Skinner, M. Chapman, P. Baltes, Control, Means-Ends, and Agency Beliefs. A New Concep-
tualization and Its Measurement During Childhood, „Journal of Personality and Social Psychology” 
1988, nr 54, s. 118.

10 Por. E. J. Langer, J. Rodin, The effects of choice and enhanced personal responsibility for the aged. A field 
experiment in an institutional setting, „Journal of Personality and Social Psychology” 1976, nr 34, s. 191.



Anna Potoczek 

24

Bukowski wraz z zespołem pokazali, że po odebraniu ludziom poczucia kontroli 
można zapobiec wystąpieniu u nich deficytów uwagowych poprzez wcześniejsze danie 
im możliwości odzyskania owej kontroli11. Podobne wyniki uzyskali Jennifer Whit-
son i Adam Galinsky, którzy po odebraniu poczucia kontroli badanym, a następnie 
umożliwieniu im przedstawienia ważnych dla siebie wartości (forma autoafirmacji), 
zapobiegli wystąpieniu u nich tendencji do dostrzegania nieistniejących wzorów po-
śród szumu12. W obu badaniach w grupach kontrolnych, którym odbierano poczucie 
kontroli i nie dawano możliwości jej odzyskania, wystąpiły opisane deficyty. Doświad-
czenie posiadania kontroli stanowi więc swego rodzaju czynnik ochraniający przed 
negatywnymi konsekwencjami wynikającymi z wcześniejszych doświadczeń jej braku. 

Podsumowując, zagrożenie poczucia kontroli wywołuje szereg deficytów na po-
ziomie motywacyjnym, poznawczym oraz emocjonalnym. Brak poczucia kontroli 
skutkuje u ludzi pogorszeniem nastroju, a także obniżoną jakością wykonywania za-
dań13. Stan braku poczucia kontroli ma więc awersyjny charakter i mobilizuje ludzi 
do działań na rzecz jej odzyskania. 

Jedną z najbardziej wpływowych teorii dotyczących kontroli był zaproponowany 
w latach 80. przez Rothbauma i Weisza dualistyczny, dwuprocesowy model kontroli14. 
Zgodnie z jego założeniami procesy kontroli pierwotnej opierają się na „ja” – jednostka 
jest tu głównym sprawcą działań, mającym kontrolę nad środowiskiem zewnętrznym. 
Kiedy jednak próby utrzymania kontroli na tym poziomie zawodzą, ludzie angażują 
się w procesy kontroli wtórnej – poszukują źródeł kontroli poza „ja” – w środowisku 
zewnętrznym, próbując dzięki niemu odnowić poczucie ładu i struktury15.

Jak wskazują autorzy modelu, ludzie mogą czuć kontrolę nie tylko poprzez do-
stosowywanie środowiska do ich potrzeb (kontrola pierwotna), ale także poprzez do-
stosowywanie siebie do środowiska (kontrola wtórna). Poprzez kontrolę pierwotną 
rozumieją oni podejmowanie przez jednostkę samodzielnych działań, na przykład na 
rzecz poprawy swoich kompetencji. Kontrola wtórna może zaś manifestować się na 
cztery różne sposoby, poprzez:

 ʶ zmniejszanie swoich oczekiwań w celu ochrony przed rozczarowaniami (ang. pre-
dictive control),

 ʶ wiarę w  posiadanie kontroli nad niekontrolowalnymi w  rzeczywistości zdarze-
niami, manifestującą się przez przypisywanie przypadkowych zdarzeń wpływom 
swoich umiejętności (ang. illusory control),

11 Por. M. Bukowski et al., Limits of control. The effects of uncontrollability experiences on the efficiency of 
attentional control, „Acta Psychologica” 2015, nr 154, s. 43.

12 Por. J. A. Whitson, A. D. Galinsky, Lacking control increases illusory pattern perception, „Science” 
2008, nr 322, s. 117.

13 Por. M. Bukowski, M. Kofta, op. cit., ss. 19‒24.
14 Por. F. Rothbaum, J. R. Weisz, S. S. Snyder. Changing the world and changing the self. A two-process 

model of perceived control, „Journal of Personality and Social Psychology” 1982, nr 42, ss. 5–37. 
15 Por. J. Stollberg et al., Extending Control Perceptions to the Social Self. Ingroups Serve the Restoration 

of Control [w:] Coping with …, s. 136.
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 ʶ identyfikowanie się z  grupami społecznymi – zwłaszcza silnymi (ang. vicarious 
control), 

 ʶ nadawanie znaczenia niekontrolowalnym i przypadkowym zdarzeniom i dostrze-
ganie w nich sensu (ang. interpretive control).16

Badacze twierdzili więc, że poczucie kontroli mogą dawać nie tylko zachowania 
faktycznie pozwalające na kontrolowanie środowiska, ale także różne działania zupeł-
nie niezwiązane z posiadaniem kontroli. Samą kontrolę traktują oni jako konstrukt 
nie jednorodny, lecz dualistyczny, składający się z dwóch procesów. Jak zostało wyżej 
opisane, pierwszy dotyczy dostosowywania świata do potrzeb jednostki, drugi – po-
trzeb jednostki do świata zewnętrznego. O ile pierwszy sposób odzyskiwania kontroli 
jest ryzykowny (możemy odnieść porażkę), o tyle drugi uznać można za bezpieczniej-
szy i mniej wysiłkowy17.

Podsumowując, ludzie po doświadczeniu utraty poczucia kontroli mogą sięgać 
po strategie skupione na sobie (jak na przykład silniejsze zaangażowanie się w pracę 
zawodową po zakończeniu ważnej relacji), a także angażować się w działania o cha-
rakterze społecznym, takie jak obrona wartości narodowych czy uczestniczenie w ru-
chach protestacyjnych. Właśnie na tym drugim typie reakcji skupia się model kon-
troli grupowej autorstwa Immo Fritschego i współpracowników18.

Zdaniem zespołu Fritschego tego rodzaju zachowania skupione na grupie własnej 
są jednak (w przeciwieństwie do tego, co zakładali Rothbaum i Weisz) przejawem 
kontroli nie wtórnej, lecz pierwotnej – w poszerzonym tego pojęcia znaczeniu. We-
dług badaczy działania grupowe również są skupione na „ja”, ale w  jego aspekcie 
społecznym, a nie indywidualnym. Podejście to nawiązuje także do wpływowej teorii 
autokategoryzacji Johna Turnera, według której, gdy jednostka postrzega siebie jako 
członka grupy społecznej, cechy tejże grupy stają się częścią jej tożsamości i przestaje 
na ten moment myśleć w kategorii „ja”, a zaczyna myśleć w kategorii „my”19.

Istotnie, badania z ostatnich kilku lat pokazują, że utrata poczucia osobistej kon-
troli ma wpływ na postrzeganie grup społecznych. Skutkuje ona między innymi ten-
dencją do oceniania własnej grupy jako bardziej bytowej i homogenicznej20. Silna 
identyfikacja z grupą własną, w połączeniu z utratą poczucia kontroli, wiąże się z ko-
lei ze wzrostem poparcia dla niej. Fritsche, Janine Stollberg i Anna Bäcker udowod-
nili jednak, że zagrożenie poczucia kontroli wzmaga atrakcyjność bycia członkiem 
grup lub dołączania do nich, ale tylko wtedy, gdy są one postrzegane jako spójne 
byty, zaangażowane w osiąganie wspólnych celów. Cechy te określane są wspólnym 
mianem sprawczości grupowej21.

16 Por. F. Rothbaum et al., op. cit., s. 5.
17 Por. ibidem, s. 6.
18 Por. ibidem, s. 134.
19 Por. ibidem, s. 136.
20 Por. J. Stollberg, I. Fritsche, A. Bäcker, Striving for group agency. Threat to personal control increases 

the attractiveness of agentic groups, „Frontiers in Psychology” 2015, nr 6, ss. 9‒10.
21 Por. ibidem.
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Model kontroli grupowej opiera się na założeniu, że u ludzi oprócz sposobów ra-
dzenia sobie z brakiem poczucia kontroli skupionych na ich własnych działaniach (na 
przykład poprzez poprawę swoich kompetencji) mogą występować sposoby radze-
nia sobie z poczuciem osobistego braku kontroli poprzez odwoływanie się do grup 
społecznych (na przykład obrona wartości narodowych, angażowanie się w  ruchy 
społeczne)22. Zdaniem autorów oba rodzaje zachowań można jednak zakwalifikować 
jako działania na rzecz odzyskania kontroli pierwotnej (skupionej na sprawczości ja). 
Według Fritschego poczucie kontroli ma dwupoziomowy charakter; ludzie mogą od-
czuwać ją w aspekcie nie tylko personalnym, ale także społecznym. Zespół Fritschego 
zakłada więc, że w momencie zagrożenia poczucia kontroli personalnej jednostka bę-
dzie próbowała utożsamiać się z grupami społecznymi i zachowywać jak członek tych 
grup. Dzieje się tak, ponieważ definiowanie siebie poprzez pryzmat grupy (myślenie 
o sobie w kategorii „my” zamiast „ja”) daje ludziom poczucie stanowienia części więk-
szego sprawczego bytu i pozwala na ponowne odzyskanie poczucia kontroli23.

Założenie to znalazło potwierdzenie w  badaniach Fritschego i  współpracowni-
ków, którzy wykazali, że studenci o zagrożonym poczuciu kontroli osobistej wywo-
łanym widmem kryzysu ekonomicznego byli bardziej skłonni do wspólnych działań 
z innymi członkami grupy własnej niż osoby, których poczucie kontroli nie zostało 
zagrożone24. Badania z ostatnich lat pokazały również, że osoby pozbawione poczucia 
kontroli częściej faworyzują grupę własną, są gotowe do obrony grupowych wartości, 
a także przejawiają negatywne postawy wobec grup obcych25.

Utrata kontroli osobistej sprawia także, że jednostka zwraca się w kierunku śro-
dowiska społecznego i  próbuje odnaleźć wskazówki co do tego, jakie zachowania 
są prawidłowe. Dzieje się tak, ponieważ normy społeczne stanowią swego rodzaju 
drogowskaz w kwestii reakcji pożądanych w danej sytuacji. Mogą one mieć charakter 
zarówno powinnościowy (jako nakazy determinujące zachowanie w danych okolicz-
nościach), jak i opisowy (normy wskazujące, co tak naprawdę członkowie danej gru-
py robią w konkretnych sytuacjach). Szczególną rolę odgrywają zaś one w chwilach 
niepewnych, związanych z brakiem poczucia kontroli nad środowiskiem26.

Badania eksperymentalne potwierdzają, że – zgodnie z modelem kontroli gru-
powej  – brak poczucia kontroli wiąże się ze zwiększonym konformizmem wobec 
różnego rodzaju norm społecznych. Fritsche, Eva Jonas, Daniela N. Kayser i Nicolas 
Koranyi pokazali, że osoby, którym uświadamiano ich własną śmiertelność (i brak 
kontroli nad nią) oraz przypominano o normach związanych z ekologią, wyraźnie 

22 Por. I. Fritsche et al., The power of we: evidence for group-based control, „Journal of Experimental 
Social Psychology” 2013, nr 49, s. 19.

23 Por. ibidem.
24 Por. ibidem.
25 Por. A. E. Giannakakis, I. Fritsche, Social identities, group norms, and threat: On the malleability of 

ingroup bias, „Personality and Social Psychology Bulletin” 2011, nr 37, s. 82.
26 Por. E. Jonas, I. Fritsche, I., Follow the norm! Terror management theory and the influence of descriptive 

norms, „Social Psychology” 2012, nr 43, s. 28.
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różniły się intencjami w tej kwestii od osób, których poczucie kontroli nie zostało za-
grożone. Badani z grupy eksperymentalnej lepiej oceniali działania związane z ochro-
ną środowiska, poszukiwali na ten temat informacji i przejawiali ekologiczne intencje 
i zachowania (wpływ na normy powinnościowe)27. Jonas i Fritsche udowodnili rów-
nież, że manipulacja śmiertelnością ma wpływ na podążanie za normami opisowymi. 
Gdy badanym w Niemczech przypominano o skończoności ludzkiego życia, byli oni 
bardziej skłonni do obstawiania zwycięstwa niemieckiej drużyny w mistrzostwach 
świata w piłce nożnej, ale tylko wtedy, gdy otrzymywali oni informacje o optymi-
stycznych obstawieniach innych rodaków28.

Mattew Gailliot i  współpracowicy pokazali, że poczucie zagrożenia nie zawsze 
musi wiązać się z  faworyzacją grupy własnej i  gorszą oceną innych grup. W  ich 
badaniu uczestnikom uświadamiano własną śmiertelność, a  następnie przypomi-
nano o  ideałach i wartościach – takich jak równość i braterstwo wszystkich ludzi, 
bez względu na pochodzenie. Manipulacja ta doprowadziła do zmniejszenia uprze-
dzeń wobec osób czarnoskórych wśród białych uczestników badania. Efekt ten był 
widoczny w porównaniu do grupy kontrolnej, w której nie indukowano poczucia 
śmiertelności29. Wyniki te pokazują, że brak poczucia kontroli nad środowiskiem nie 
zawsze popycha ludzi w kierunku radykalizacji poglądów i zwrotu w stronę konser-
watywnych wartości. Dotychczas większość badań skupiała się zaś właśnie na czasach 
kryzysu jako podatnym gruncie do przywracania rządów silnej ręki przy wsparciu 
obywateli30. Prawdopodobną przyczyną problemu radykalizacji poglądów społecz-
nych i wzrostu uprzedzeń jest więc fakt, że podobne normy (a właściwie antynor-
my) zachowania są bardziej dostępne poznawczo i chętniej promowane w mediach 
masowych. Na podstawie dotychczasowych badań wnioskować można, że brak po-
czucia kontroli prowadzi do chętniejszego przyjmowania wszystkich norm wyzna-
wanych w środowisku społecznym – również pozytywnych, o ile takie by aktualnie 
funkcjonowały.

Stan zagrożenia poczucia kontroli na poziomie personalnym jest zjawiskiem, któ-
re współcześnie występować może u ludzi dosyć powszechnie; zarówno ze względu 
na kryzys gospodarczy, jak i  rozwój technologiczny, który w wielu osobach wzbu-
dza poczucie bezradności i  niemożności nadążenia za dynamicznie zmieniającym 
się światem. Zagrożenie kontroli aktywizowane jest niemal codziennie przez środki 
masowego przekazu, które nieustannie informują o katastrofach lotniczych, klęskach 
żywiołowych, wojnach oraz atakach terrorystycznych. Badania Katerine Greenaway 
i  współpracowników z  ostatnich lat pokazały, że już jednokrotne przypomnienie  

27 Por. I. Fritsche et al., Existential threat and compliance with pro-environmental norms, „Journal of 
Environmental Psychology” 2010, nr 30, s. 67.

28 E. Jonas, I. Fritsche, op. cit., s. 28.
29 Por. M. T. Gailliot et al., Mortality salience increases adherence to salient norms and values, „Personal-

ity and Social Psychology Bulletin” 2008, nr 34,s. 993.
30 Por. J.  T.  Jost et al., Political conservatism as motivated social cognition, „Psychological Bulletin” 

2003, nr 129, s. 339.
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badanym, że sami mogą paść ofiarą zamachu terrorystycznego, powodowało natych-
miastowy i niespecyficzny wzrost uprzedzeń wobec wszystkich imigrantów31. Poczu-
cie zagrożenia kontroli może więc, choć nie musi, prowadzić do negatywnych kon-
sekwencji nie tylko dla samej jednostki, ale także dla jej relacji z osobami należącymi 
do innych grup społecznych.

Podsumowując, opisane powyżej zjawiska zwrotu ku konserwatywnym warto-
ściom i radykalizacji nastrojów społecznych można rozpatrywać jako konsekwencje 
zagrożenia u  ludzi poczucia kontroli wywołanego kryzysem społeczno-ekonomicz-
nym. Badania z  ostatnich lat zdają się jednak rzucać nowe światło na tradycyjną 
teorię kontroli Rothbauma i Weisza, zgodnie z którą przezwyciężanie tego awersyj-
nego stanu przybierać może dualistyczny, odmienny jakościowo charakter – poprzez 
odzyskiwanie kontroli pierwotnej (działania własne jednostki) lub wtórnej (działania 
poza jednostką, w  tym związane z grupą własną). Dualistyczne podejście do kon-
struktu kontroli u Fritschego widoczne jest więc zarówno na poziomie rozróżnienia 
na procesy pierwotne i wtórne, jak i w podziale na strategie odzyskiwania pierwotnej 
kontroli poprzez działania własne lub grupowe.

Zespół Fritschego dowodzi, że kontrola pierwotna odbudowana zostać może na 
poziomie nie tylko indywidualnym, ale także grupowym, gdy jednostka przechodzi 
od myślenia o sobie w kategorii „ja” do kategorii „my”. Podobna odbudowa poczucia 
kontroli jest jednak możliwa tylko poprzez identyfikowanie się z grupami o dużym 
poziomie sprawczości – silnymi, wyrazistymi i sprawnie realizującymi swoje cele. Ta 
udowodniona naukowo tendencja, w połączeniu z charakterystycznym dla czasów 
kryzysu wzrostem zainteresowania politykami proponującymi rządy silnej ręki, pro-
wadzi do umacniania się zradykalizowanych ugrupowań.

W oparciu o model Fritschego i współpracowników zaproponować można więc 
zróżnicowane interwencje zapobiegające opisanemu zjawisku. Są to między innymi 
interwencje oparte na osobistym kontakcie z grupami wykluczonymi – pozwalające 
na ukazanie podobieństw pomiędzy osobami dotkniętymi dyskryminacją a osobami 
z  innych grup społecznych. Inną możliwą zmianą jest unikanie używania wąskich 
i  podkreślających odmienność osób wykluczanych etykiet (na przykład „uchodź-
cy z Bliskiego Wschodu”, „muzułmanie”), a przedstawianie jednostek w szerszych, 
nadrzędnych kategoriach, mogących pomieścić zarówno osoby dyskryminowane, jak 
i dyskryminujące. Ważną interwencją byłaby wreszcie aktywizacja grup społecznych 
najbardziej zagrożonych poczuciem nieustannego braku kontroli – osób z biednych 
środowisk, bezrobotnych czy słabo wykształconych, pośród których umiejętność 
podjęcia działań odnawiania kontroli na poziomie indywidualnym jest najmniejsza. 

31 Por. K. H. Greenaway et al., Perceived control qualifies the effects of threat on prejudice, „British Jour-
nal of Social Psychology” 2014, nr 53, s. 422. 
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Summary
When the “I” changes into “We”: Social reactions  
to the economic crisis in the context of the dualistic distinction 
between primary and secondary control

Current return to traditional values and support for conservative parties, steadily 
growing in the second decade of the twenty-first century, are nowadays being dis-
cussed among both politicians and scientists. The purpose of this paper is to present 
this phenomenon in the context of personal control threat. When need for control 
is depraved and it’s hard to restore it on the personal level, individuals are motivated 
to do this on the group level - by identifying with social groups and acting as their 
members. However, research shows, not all the groups give their members similar 
opportunity. The condition of control restoration is that group is perceived as coher-
ent, organized, and having clear, common goals, which are consequently pursued. 
Apart from the description of a model in the context of contemporary events, the 
author will present possible further effects as a  result of group-based control and 
interventions that can prevent these, sometimes negative, consequences.
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Katarzyna Bolęba-Bocheńska

Autostereotyp czy autokreacja 
etniczna? Językowe wyznaczniki 
wyrażania opozycji Ja – Inny1  
na przykładzie Kaszubów2

Katedra Historii Języka i Dialektologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Niniejszy tekst ma na celu pokazanie językowych wyznaczników opozycji Ja – Inny. 
Jest ona jedną z najnaturalniejszych dla człowieka. Badania nad opozycją są motywo-
wane „wysoką rangą tej opozycji w tradycyjnym modelu świata, a także doniosłą rolą, 
jaką odgrywa ona współcześnie w kulturze oraz życiu społecznym i politycznym […], 
stając się narzędziem kreowania tożsamości narodowej, zawodowej, religijnej, lokal-
nej, ogólnie mówiąc – grupowej”3. Prowadzi się je w ramach prac nad językowym 
obrazem świata (JOS) rozumianym przez Renatę Grzegorczykową jako „struktura 
pojęciowa utrwalona (zakrzepła) w  systemie danego języka, a więc jego właściwo-
ściach gramatycznych i leksykalnych (znaczeniach wyrazów i ich łączliwości), reali-
zująca się, jak wszystko w  języku, za pomocą tekstów (wypowiedzi)”4. Jednym ze 
składników JOS jest stereotyp, pierwszy raz określony przez Waltera Lippmanna jako 
„obraz w naszych głowach” [picture in our heads]5. 

Z tym stanowiskiem zgodziła się Krystyna Pisarkowa uważająca stereotyp za nad-
wyżkę znaczeniową, to jest konotację. będącą wynikiem „okoliczności geograficznych 
i historycznych kontaktów, czyli doświadczeń”6. Wspólnota przekazuje pokoleniom 
1  Posługuję się terminami Ja – Inny, a nie częściej używanymi swój – obcy ze względu na fakt, iż tak na-

prawdę jedynym prawdziwym obcym dla informatorów była osoba przeprowadzająca badanie. Informa-
torzy, nawet gdy dystansowali się od swojego kręgu kulturowego, nie uważali jego członków za obcych. 

2  Niniejszy tekst stanowi zmienioną wersję referatu Autostereotyp czy autokreacja etniczna? Kim jest 
Inny według Kaszuby? wygłoszonego podczas II Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Pytania 
o Inność – Inny w moich oczach, Ja w oczach Innego” zorganizowanej 15.12.2015 r. w Cieszynie 
przez Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego oraz Koło Naukowe Edukacji 
Międzykulturowej UŚ.

3  J.  Bartmiński, Opozycja swój/obcy a  problem językowego obrazu świata, „Etnolingwistyka” 2007, 
t. 19, s. 39. Por. także В. В. Иванов, В. Н. Топоров, Славянские языковые семиотические 
моделирующее цистерны, Москва 1965.

4  R. Grzegorczykowa, Pojęcie językowego obrazu świata [w:] Językowy obraz świata, red. J. Bartmiński, 
wyd. 2, Lublin 1999, s. 41.

5  Por. W. Lippmann, Public Opinion, New York 1922, passim. 
6  K. Pisarkowa, Konotacja semantyczna nazw narodowości, „Zeszyty Prasoznawcze” 1976, nr 1, s. 5. 
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wiedzę o  świecie, system wartości i dlatego stereotypy są tak mocno zakorzenione 
w ludzkiej świadomości, a „jednostka nie zawsze potwierdza ich słuszność”7. Pisarko-
wa uznawała stereotypy za cechę każdego języka naturalnego.

Jan Błuszkowski wśród stereotypów etnicznych wyróżnia następujące modele 
analityczne:
1. Ogólny stereotyp globalny, z  którym mamy do czynienia wówczas, „gdy dane 

społeczeństwo jako całość postrzega inne społeczeństwo jako całość”8.
2. Ogólny społeczny stereotyp subkategorialny, gdzie „podmiotem postrzegającym 

jest społeczeństwo jako całość, a przedmiotem postrzeganym ważna jakaś wyka-
zująca odrębność subkategoria społeczeństwa globalnego”9. 

3. Ogólny społeczny stereotyp egzemplaryczny – kiedy podmiotem postrzegającym 
jest społeczeństwo, a przedmiotem postrzeganym jednostka, co „ma uzasadnienie 
w doktrynie indywidualizmu ontologicznego”10. 

4. Segmentacyjny społeczny stereotyp globalny  – gdy w  społeczeństwie hetero-
gennym mamy do czynienia z niejednorodnymi grupami – są one podmiotami  
postrzegającymi, postrzeganym zaś jest całe społeczeństwo. 

5. Segmentacyjny społeczny stereotyp subkategorialny – gdzie podmiotami postrze-
gającymi są mniejsze grupy społeczne, a postrzeganymi inne grupy. 

6. Indywidualny stereotyp globalny  – kiedy podmiotem postrzegającym jest jed-
nostka, a podmiotem postrzegającym społeczeństwo globalne. 

7. Segmentacyjny stereotyp egzemplaryczny – „model ten obejmuje podmioty cząst-
kowe wyróżniające się swą odrębnością w podgrupach w społeczeństwie global- 
nym”11. Często dotyczy liderów, osób cieszących się popularnością w danej grupie. 

8. Indywidualny stereotyp egzemplaryczny  – gdy mamy do czynienia z  dwiema  
indywidualnymi jednostkami – obie wzajemnie są dla siebie podmiotami postrze-
gającymi i postrzeganymi. 
Przedstawione modele biorą pod uwagę jedynie relacje heterogenne – kiedy pod-

mioty postrzegane i postrzegające nie są tożsame. Dlatego proponuję, by tę klasyfika-
cję uzupełnić o następujące elementy: 
1. Model, w którym jednostka jest podmiotem postrzegającym, a podmiotem jest 

społeczeństwo globalne, którego jest częścią. 
2. Model, w którym jednostka jest podmiotem postrzegającym, a podmiotem jest 

wyodrębniona w społeczeństwie globalnym grupa, którego jednostka jest częścią. 
3. Model, w którym jednostka jest zarówno podmiotem postrzegającym, jak i przed-

miotem postrzeganym. 

7  Ibidem.
8  J.  Błuszkowski, Stereotypy narodowe w  świadomości Polaków. Studium socjologiczno-politologiczne, 

Warszawa 2003, s. 62.
9  Ibidem.
10  Ibidem, s. 63.
11  Ibidem, s. 66.
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Zaproponowane przeze mnie modele umożliwią uzyskanie odpowiedzi na dwa 
zasadnicze pytania: jak jednostka postrzega siebie oraz jaki wpływ na jej obraz ma 
społeczność, w której funkcjonuje? Te elementy składają się na autostereotyp, czyli – 
jak pisze Błuszkowski – „obraz własny grupy […] obejmujący takie zachowania lu-
dzi i wytwory tych zachowań, które są znakami rozpoznawczymi samookreślającymi 
grupę”12. Socjolog ten zakłada więc wyłącznie model, gdzie grupa/społeczeństwo jest 
jednocześnie podmiotem postrzeganym i  postrzegającym. Zaproponowane przeze 
mnie modele nakierowane są przede wszystkim na jednostkę, ponieważ, w moim 
przekonaniu, by zbadać autostereotyp grupy, należy najpierw odpowiedzieć na wyżej 
zadane pytania. Jest on bowiem uzależniony od relacji pomiędzy jednostką a społecz-
nością, w jakiej ona funkcjonuje. 

Przedstawione przeze mnie modele zastosowałam w badaniach nad autostereoty-
pem Kaszubów. Materiał zbierałam w  latach 2013–2015 różnymi metodami: an-
kietami, tzw. BUT TESTAMI13 rekomendowanymi przez lubelską szkołę etnolin-
gwistyczną, przeprowadzając kwerendę stron internetowych i  forów poświęconych 
Kaszubom oraz poprzez bezpośrednie rozmowy z autochtonami (zarówno osobiste, 
jak i przy użyciu komunikatorów internetowych). W niniejszym tekście omówię je-
dynie rezultaty badań zebranych dwiema ostatnimi metodami., gdyż uzyskane nimi 
wyniki te okazały się z jednej strony najcenniejsze, a z drugiej – najtrudniejsze do 
zanalizowania. Respondenci byli w różnym wieku, bardzo często nie chcieli go zdra-
dzać, dlatego też zdecydowałam się na zrezygnowanie z podawania informacji o płci 
i wieku przy prezentowanych materiałach. Wypowiedzi często były długie i silnie na-
cechowane emocjonalnie. Informatorzy pokazywali społeczność kaszubską z różnych 
perspektyw: m.in. obserwatorów środowiska, w jakim funkcjonują, ale są wobec nie-
go zdystansowani czy Polaków identyfikujących się z Kaszubszczyzną ze względu na 
miejsce swojego urodzenia. 

Dużym problemem okazało się dla Kaszubów określenie własnej narodowości. 
Jak wiadomo, ta grupa stara się o ustawowe uznanie jej za mniejszość etniczną, choć 
wśród jej członków znajdują się też uważający Kaszubów za odrębny naród. Informa-
torzy często nie potrafili jednoznacznie stwierdzić, kim są:

[1] Jestem niby Kaszubką, ale wie pani… prawdziwych Kaszubów to już chyba nie ma. 
Jestem też Polką. Właściwie to wychowali mnie na Polkę, ale z tą świadomością, że coś 
z Kaszubów we mnie jest. Ale to nie takie, że całkiem, jak ci, co wojują. Raczej jako 
świadomość, że to coś dodatkowego.

[2] Jestem Kaszubą, to jasne, ale teraz się tak nie da całkiem. Znam polski, nie zamy-
kam się. Chyba bardziej jestem Polakiem, bo Kaszubą tak raczej z nazwy, z urodzenia.

Jak widać, zdania są oparte na schemacie: Jestem {narodowość}, ale także…. Już na 
poziomie wykładników językowych można zobaczyć, jak trudne dla informatorów 
12  Ibidem, s. 234.
13  Por. J. Bartmiński, Polski stereotyp matki, „Postscriptum Polonistyczne” 2008, nr 1, ss. 33–53.
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jest jednoznaczne opowiedzenie się za przynależnością narodową. Najpierw pojawia 
się spójnik wprowadzający zdanie współrzędnie przeciwstawne, a następnie – opozy-
cyjny do niego spójnik charakterystyczny dla zdań współrzędnie łącznych. 

Ze względu na sposób wypowiadania się o Kaszubach i poczucie przynależności 
etnicznej i narodowej wyróżniłam dwa typy deklarowanej jednoznacznie narodowo-
ści: kaszubską i polską. Biorąc pod uwagę sposoby konstrukcji podmiotu, wyróżni-
łam następujące kategorie.

Pierwszą grupę stanowią osoby deklarujące się jako Kaszubi:
a) w wypowiedziach, w których informatorzy dystansują się od środowiska kaszub-

skiego, stwarzając opozycję Ja (Kaszuba) – Kaszubi:

[3] Jasne, jestem Kaszubką, ale to tak… nie wiem, jak powiedzieć. Bo to nie może być 
oficjalnie, że ja wpiszę do dowodu: JESTEM KASZUBKĄ [podkr. oryg.]. Tak to nie 
ma. Oni się tam kłócą, żeby mogli sobie wpisać. Mnie jakoś, nie wiem, czy zależy na 
tym, żeby w dowodzie to było. Chodzi raczej, żeby to uznane było. Kaszubi się o to 
kłócą i to strasznie, mówię pani. Czy ja też? Nie. Mnie nie chodzi o papiery, im chodzi.

W wyżej wymienionym przypadku informatorka, mówiąc o sobie, naturalnie posłu-
giwała się pierwszą osobą liczby pojedynczej, ale mówiąc o Kaszubach jako o zbioro-
wości – już trzecią osobą liczby mnogiej. Ten przykład jest reprezentatywny, ale każdy 
z respondentów z tej grupy stawiał się w roli obserwatora. Wynika to prawdopodob-
nie z próby ochrony twarzy (w rozumieniu Ervinga Goffmana14). Tematy poruszane 
przez informatorów stawiały środowisko kaszubskie w negatywnym świetle (niechęć 
do przekazywania kultury potomkom, walka  – choć dla respondentów o  sprawę 
słuszną  – mogła u  odbiorcy spoza kaszubskiego kręgu kulturowego powodować 
wytworzenie lub utrwalenie stereotypu Kaszuby jako osoby kłótliwej, agresywnej,  
wojującej o sprawy błahe). 
b) w wypowiedziach stawiających siebie poza kręgiem społeczno-kulturowym za pomo-

cą operatorów dystansujących, dzięki którym nadawca wywołuje u odbiorcy wraże-
nie, że zna informacje na jakiś temat, ale nie wie do końca, czy są one sprawdzone:

[4] Wiesz, ja jestem Kaszubką, ale co się o Kaszubach mówi, to się w głowie nie mieści. 
A to, że Niemcy ukryci, tak, tak, zakamuflowana opcja niemiecka. Mówi się [podkr. 
moje], że to Polacy, tylko bez Boga.

Informatorzy dystansują się tu nie tyle od społeczności kaszubskiej, ile od ewentu-
alnych opinii, sądów, które mogą na jej temat krążyć. Brak bezpośredniego nadaw-
cy głoszącego pewne przekonania potęguje wrażenie plotki. Operatory dystansujące 
pełnią tu dwojaką funkcję: przede wszystkim pozwalają respondentom ochronić wła-
sną twarz, ale także niejako mają przekonać badacza, że ma tu do czynienia jedynie 
z pomówieniami, stereotypami, które nie zawsze są prawdziwe, a mogą być krzyw-
dzące zarówno dla całej społeczności, jak i samego informatora.

14  Por. E. Goffman, Rytuał interakcyjny, tłum. A. Szulżycka, Warszawa 2006.
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Drugą grupę stanowią Kaszubi, dla których Innym są Polacy, Niemcy, Żydzi etc. 
Wypowiedzi, w których informatorzy dokonali takiej kategoryzacji w przypadku py-
tania o narodowość, charakteryzują się zwięzłością i jednoznacznością, a na poziomie 
składniowym są zdaniami złożonymi współrzędnie przeciwstawnie: Jestem Kaszubą, 
ale nie jestem Polakiem.

[5] Jestem Kaszubką. Ale nie Polką, to nie jest tak, że jak się mieszka w Polsce formal-
nie, to się jest Polakiem, nie. Jestem Kaszubką. Tylko Kaszubką.

Pojawiają się także strony internetowe, gdzie pozornie występuje opozycja Ja (Kaszu-
ba) – Polacy. Jedną z nich jest założony na Facebooku fanpage Jestem Kaszubą, jestem 
Ślązakiem, a nie Polakiem. Choć formalnie użyto pierwszej osoby liczby pojedynczej, 
mamy tylko pozorną wypowiedź jednostki. Twórcy strony wypowiadają się bowiem 
w imieniu wszystkich, których jednoczy idea rozłącznego traktowania Kaszub, Śląska 
i Polski. Na fanpage’u zamieszczane są materiały i wpisy udowadniające, że te dwa 
obszary etniczne nie są częścią państwa polskiego, przez co obraz Polaków jest nega-
tywny – są przedstawieni jako nieuznający praw mniejszości etnicznych/narodowych 
(o  taki status starają się ci, w  imieniu których publikowane są posty) i  niszczący 
dziedzictwo narodowe Kaszubów i Ślązaków (w jednym z komentarzy dotyczących 
zniszczeń na kaszubskim cmentarzu porównano Polaków do ISIS).

Trzeci typ opozycji to my (Kaszubi)  – Polacy/Niemcy. Z  tym rodzajem kate-
goryzacji można spotkać się najczęściej na stronach internetowych społeczności ka-
szubskich (do najpopularniejszych należą strony Stowarzyszenia Osób Narodowości 
Kaszubskiej Kaszëbskô Jednota, Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i  omówiony 
wyżej fanpage na Facebooku). Autorzy, choć nierzadko posługują się trzecią osobą 
liczby mnogiej (np. „Kaszubi ulegają polonizacji, pozwalając by ich tożsamość była 
symboliczna, wyzwalana najczęściej jedynie w powiązaniu z identyfikacją językową 
i miejscem pochodzenia bądź kompletnie zanika wśród najmłodszych pokoleń”15), tak 
naprawdę wypowiadają się w imieniu zbiorowości (głównie członków stowarzyszenia 
i osób utożsamiających się z głoszonymi przez nich poglądami). Celem eksponowa-
nia takiej opozycji nie jest pokazanie różnic międzykulturowych pomiędzy Polakami 
i Kaszubami, lecz zmiana stanu prawnego, który – zdaniem autorów stron – chroni 
„tylko i wyłącznie język, nie zaś jego użytkowników”16.

Wśród deklarujących narodowość polską można wymienić takich, u  których 
mamy do czynienia z kategoryzacją Ja (Polak-Kaszuba) – Kaszubi. Te osoby dekla-
rują przynależność polską, ale identyfikują się również z szeroko pojmowaną kulturą 
regionu. Informatorzy chętniej rozmawiali o Kaszubach-Kaszubach niż o sobie – Po-
lakach-Kaszubach. Siebie określili jako „zupełnie normalnych”:

15  Cele Stowarzyszenia Kaszëbskô Jednota, witryna Stowarzyszenia Kaszëbskô Jednota [on-line:] 
http://kaszebsko.com/kim-jestesmy-i-jakie-sa-nasze-cele.html [22.01.2017]. 

16  Fragment Deklaracji ideowej Stowarzyszenia Osób Narodowości Kaszubskiej Kaszëbskô Jednota 
[on-line:] http://kaszebsko.com/prawny-aspekt-pojecia-mniejszosc-etniczna.html [22.01.2017]. 
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[6] Hmmmm… narodowość to niby polska, ale u nas to jest tak, że ludzie to są albo 
tacy, że się mają, jak to pani… Kaszub-Kaszub. Takie to są cholery czasem. Ale są i Ka-
szubi-Polacy. Ja jestem. Bo co się oszukiwać? W Polsce mieszkamy. Kaszuby są polskie. 
Przynajmniej teraz.

W wyżej wymienionych przypadkach mamy do czynienia z trzema kategoriami na-
rodowości: Kaszuba-Polak, Kaszuba-Kaszuba oraz Polak. Informatorzy, choć przed-
stawiają się jako Kaszubi-Polacy, to jednak Polaka wykluczają spoza swojego kręgu 
kulturowego. Rozróżnienie to ma charakter zdroworozsądkowy, nie jest stricte zwią-
zane z narodowością, ale z potocznym kategoryzowaniem otaczającej rzeczywisto-
ści. Podział ten stał się efektem codziennych kontaktów pomiędzy mieszkańcami 
terytorium Kaszub i  jest wynikiem relacji międzyludzkich, nie zaś wzniosłych idei 
czy próby dokonania zmian w systemie prawnym. Informatorzy deklarują się jako 
Kaszubi-Polacy, ponieważ mieszkają w Polsce, ich codzienna komunikacja przebiega 
w języku polskim, co istotne, przyjmują Polaków do swoich domów w okresie wa-
kacji. Ich zdaniem Kaszuba-Kaszuba ogranicza swoje kontakty nie tylko z Polakami, 
ale też z sąsiadami, którzy nie podzielają jego poglądów.

Autorami wyżej wymienionych wypowiedzi są osoby czujące się wyodrębnionymi 
spośród grupy Polaków. Choć konstrukcje składniowe z formalnego punktu widze-
nia można uznać za zdania współrzędnie złożone przeciwstawnie, to tak naprawdę są 
to zdania współrzędnie złożone łącznie. Spójnik ale ma na celu jedynie podkreślenie, 
że relacja łączności między składowymi nie jest oczywista, a z punktu widzenia logiki 
formalnej nie mamy tu do czynienia z koniunkcją.

W grupie deklarujących polską narodowość można wyróżnić także takich, którzy 
czują się związani z kulturą regionu, ale opozycja Ja – Inny nie jest silnie akcentowana: 

Mieszkam w Chojnicach, jestem Polakiem, korzenie mam kaszubskie, historia, która 
minęła jest historią ludzi, których już nie ma, ja swoją buduję sam, nie dzielę ludzi na 
lepszych i gorszych, na oni i my, jestem tu i teraz, jestem sobą17.

Ten przykład pokazuje, że miejsce pochodzenia nie zawsze determinuje charakter 
człowieka i wyznawane przez niego wartości. 

Mimo rozbieżności w kategoryzowaniu ludzi moi informatorzy mają podobny 
pogląd na wartości  – różnice uwidaczniają się tylko w  hierarchii. Najczęściej wy-
mienianymi przez respondentów należały do pól semantycznych język i  religia. 
Co ciekawe, osobną kategorię stanowi kultura. To efekt potocznego pojmowania 
rzeczywistości – mało który informator dostrzega związek choćby właśnie pomiędzy 
językiem a kulturą, mimo że czasem pojawiały się wypowiedzi: „jak mówię po ka-
szubsku, to myślę po kaszubsku”, „jak mówię po polsku, to nie mogę wyrazić tego, 
co kaszubskie, bo w polskim nie zawsze są takie słowa”. Podobnie jest z równie często 

17  Komentarz do informacji o powstaniu fanpage’a  Jestem Kaszubą, jestem Ślązakiem, nie Polakiem 
zamieszczony na stronie Stowarzyszenia Kaszubska Jedność [on-line:] http://kaszebsko.com/index.
php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=256&cntnt01returnid=26 [22.01.2017.].
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wymienianą kuchnią, która stanowi element każdego dnia. Pojęcie kultura jawi im 
się jako coś abstrakcyjnego, nienamacalnego. Czasem jest zaliczane do sfery sacrum. 
Kojarzy się ze świętowaniem, czymś, do czego należy być starannie przygotowanym. 
Religia z kolei jest traktowana jako element osobny z tego względu, że wiarę rzym-
skokatolicką deklaruje większość Polaków. Dla Kaszubów jednak, pomijając sferę 
duchową, jest powodem do dumy, ponieważ społeczność ta uważa się za bardziej 
wierzącą od Polaków, co przejawia się między innymi brakiem wstydu z powodu wy-
znawanej wiary. Polacy zaś, w opinii niektórych informatorów, wyrzekają się wiary, 
gdy zaczyna być to modne. Jak powiedziała jedna z informatorek: „Kaszubi walczą 
z mainstreamem i łażą do kościoła”.

Warto jednak zadać pytanie, czy w ogóle można mówić o czymś takim jak au-
tostereotyp. Stereotyp często jest rozumiany jako suma autostereotypu, heteroste-
reotypu i metastereotypu (wyobrażenia grupy/jednostki na temat tego, jak jest ona 
postrzegana przez inną grupę). Należy więc się zastanowić nad możliwością całkowi-
tego wydzielania autostereotypu ze stereotypu. Podstawowym argumentem, który 
przemawia za tą tezą jest fakt, że nikt nie istnieje w izolacji. To stwierdzenie odnosi się 
zarówno do poszczególnych jednostek, jak i całych grup, czego efektem jest budowa-
nie obrazu siebie w oparciu o relacje społeczne między podmiotami. Autostereotyp 
jest więc budowany nie tylko na podstawie wyobrażeń innych o naszej grupie, czyli 
metastereotypu, ale także – obiegowych opinii, jakie zostały utrwalone choćby przez 
społeczności sąsiednie. Dostęp do tej informacji, zwłaszcza w XXI w., nie jest trud-
ny – media odgrywają ogromną rolę w kształtowaniu obrazów zarówno jednostek, 
jak i  całych zbiorowości (dowodzi tego silna opozycja Kaszubi – Polacy tworzona 
głównie w oparciu o obraz Polaków pokazywany w telewizji), co wskazuje na taki 
fakt, że autostereotyp, używając matematycznego słownictwa, nie jest jednym z czyn-
ników składających się na stereotyp, a sumą tychże. W dobie mediów społecznościo-
wych kształtuje się on nie tylko w oparciu o kontakty z najbliższymi (jeżeli przyj-
miemy, że autostereotyp dotyczy wyłącznie grup społecznych), ale przede wszystkim 
przez to, jaki obraz danej zbiorowości wykreują media masowe. Autochton ma dwie 
możliwości: przyjąć taki obraz lub się mu przeciwstawić. 

Drugi problem stanowią wątpliwości wokół możliwości zbadania autostereoty-
pu. Przyjrzyjmy się badaniu (zwłaszcza rozmowom) jako zdarzeniu komunikacyj-
nemu. Eksploratorem była osoba spoza środowiska badanego. W naturalny sposób 
budziły się mechanizmy obronne – niewątpliwie respondenci znaleźli się w sytuacji 
mogącej zagrozić ich twarzy. Jako badacz stałam się I n n y m, który w swych opisach 
mógł ukazać w negatywnym świetle nie tylko poszczególnych rozmówców, ale przede 
wszystkim całe środowisko, z którym się oni identyfikują. Komunikując się z kimś 
spoza swojej grupy, informator stawał się reprezentantem własnej społeczności, od-
powiadał więc za jej obraz przedstawiony w wynikach badań. Dlatego też każdy z in-
formatorów starał się pokazać z jak najlepszej strony, gdyż była to jedna z metod po-
zytywnego zaprezentowania całego środowiska na zasadzie: jeżeli A jest x i A należy 
do B, to B jest x. W przypadku, gdy respondent zdawał sobie sprawę z negatywnych 
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cech swojego kręgu kulturowego, często się od niego dystansował, głównie używając 
pierwszej osoby liczby pojedynczej, mówiąc o sobie samym, a trzeciej osoby liczby 
mnogiej, opowiadając o pozostałych członkach. 

Na podstawie przeprowadzonych przeze mnie badań bardziej zasadne wydaje się 
pojęcie autokreacji etnicznej niż autostereotypu. Jest to precyzyjniejsze określenie, 
zwłaszcza, jeśli materiał był zbierany przez osobę spoza środowiska badanych. Można 
je odnosić zarówno do jednostek, jak i do całych grup, ponieważ to poszczególne 
osoby tworzące daną społeczność, wypowiadając się, kreują obraz całości.

Nie jest możliwe całkowite zbadanie tego, jak dana osoba myśli o  sobie i  spo-
łeczności, w jakiej funkcjonuje. Przede wszystkim brakuje języka, który nazywa tyl-
ko niektóre elementy rzeczywistości. Ponadto każda jednostka chroni swoją twarz, 
dlatego m ó w i  o sobie tylko to, co uważa za stosowne. Wybiera elementy swojej 
osobowości, kultury uznane za pozytywne lub przynajmniej społecznie akceptowal-
ne. Słowo „mówi” jest tu celowo wyróżnione. Autostereotyp możemy bowiem po-
równać do Saussure’owskiej płaszczyzny langue. W tym przypadku będziemy mieli 
do czynienia z  zespołem wszystkich cech jednostki, które zarówno są, jak i nie są 
przez nią uświadamiane. Akt komunikacji jest więc podobny do aktualizacji – z wie-
lu elementów wybieramy te, które w danym momencie wydają się nam najlepsze, 
najbardziej adekwatne. To, co nadawca komunikuje odbiorcy, jest właśnie autokre-
acją etniczną (odpowiada to Saussure’owskiemu parole). Każda informacja, jaką po-
daje respondent na swój temat, stanowi wyłącznie część jego obrazu samego siebie 
dodatkowo przepuszczonego przez filtr kulturowy. W trakcie prowadzonych przeze 
mnie badań rozmówcy, świadomie lub nie, musieli spojrzeć na siebie z perspektywy 
osoby zakwalifikowanej do określonej grupy etnicznej, co dowodzi, że zbadanie au-
tostereotypu – zwłaszcza przez osobę spoza kręgu kulturowego badanych – nie jest 
możliwe. Badacz ma jedynie szansę poznać te elementy, które dla grupy są ważne, 
uważane za atrakcyjne na tyle, by pokazać je innym. Respondenci, choć w obrębie 
mniejszych grup bywają skonfliktowani, starali się pokazać, że relacja Ja – Kaszubi jest 
poprawna, a społeczność, w jakiej funkcjonują, można postrzegać pozytywnie (nawet 
pomimo negatywnych stereotypów ich dotyczących). Dowodzi to, że są przywiązani 
do swojej małej ojczyzny i mają świadomość, że od jej wizerunku uzależniony jest 
także ich wizerunek.
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Summary
Stereotype or ethnic self-creation? Linguistic determinants  
of expressing opposition I – Stranger for example Kashubians

The paper describes the ethnic self-creation. When Kashubians talked with someone 
who was not part of their ethnic group, they were afraid to talk about themselves 
and their community. They knew that there were different stereotypes about them 
and their image could be negative. Therefore, they used various techniques to protect 
their faces. In conversations with someone outside their group did not say “we as 
a community.” The text describes the categories and other techniques of distancing 
themselves from the community of Kashubians.
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Wstęp

Pakistan powstał jako państwo dla muzułmanów indyjskich, by uchronić ich przed 
ewentualną dominacją hinduskiej części społeczeństwa po wycofaniu się Brytyjczy-
ków z subkontynentu. Muzułmanie obawiali się bycia mniejszością religijną w nie-
podległych Indiach, co miałoby doprowadzić do ich całkowitej anihilacji i uniemoż-
liwić im osiągnięcie własnych ideałów, oczywiście sprzecznych z ideałami hinduskimi. 
Taka wizja została przedstawiona w pamflecie zatytułowanym Now or Never. Are We 
to Live or Perish Forever?, przedstawionym w dniu 28 stycznia 1933 roku na konfe-
rencji Okrągłego Stołu, zorganizowanej przez rząd brytyjski w celu przedyskutowania 
reform koniecznych do przeprowadzenia na subkontynencie indyjskim. Zaprezento-
wał go Rahmat Ali (Choudhary) jako głos 30 milionów muzułmanów domagających 
się rozpoznania ich statusu narodowego, odmiennego od innych mieszkańców sub-
kontynentu indyjskiego, poprzez stworzenie dla nich odrębnego kraju1.

Pogłębianie się tych nastrojów doprowadziło ostatecznie do powstania 
w 1947 roku dwóch nowych niepodległych państw: Indii i Pakistanu. W pierwszym 
z  nich stawiano nacisk na pluralizm w  aspekcie i  prawnym, i  światopoglądowym 
oraz na sekularyzm państwa, w drugim natomiast postanowiono oprzeć się na religii 
muzułmańskiej. W Pakistanie islam zaczął służyć do celów legitymizacji władzy oraz 
budowania tożsamości narodowej2.

Nie oznacza to jednak, że w Pakistanie brak jest mniejszości religijnych, chociaż 
konkretne określenie ich ilości nastręcza pewne problemy. Związane jest to z faktem, 
iż ostatni powszechny spis ludności został przeprowadzony w  roku 1998. Zgodnie 
z  nim populacja Pakistanu składa się z  96,28% muzułmanów, 1,60% hindusów, 
1,59% chrześcijan, 0,25% tak zwanych Scheduled Castes (grupy społeczne wykluczone,  

1 Por. R. Ali et al., Now or Never. Are We to Live of Perish Forever? [on-line:] http://www.columbia.
edu/itc/mealac/pritchett/00islamlinks/txt_rahmatali_1933.html [31.01.2017].

2 Por. I. H. Malik, „Religious Minorities in Pakistan”, London 2002, s. 14.
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o  niskim statusie ekonomicznym), 0,22% wyznawców ahmadiyya oraz 0,07% 
innych3. Na bardziej aktualne dane trzeba będzie poczekać jeszcze kilka miesięcy, 
obecnie bowiem zbierane są dane do szóstego spisu ludności, a  zakończenie prac 
planowane jest na maj 2017 roku.

Jak widać, jedną z mniejszości religijnych są wyznawcy ruchu ahmadiyya – po-
mimo tego, że do Pakistanu przybyli jako muzułmanie, a sami też uznają się za wy-
znawców islamu. Okazało się, że chociaż Pakistan miał być azylem dla wszystkich 
muzułmanów, bez żadnych wyjątków, rzeczywistość okazała się odmienna.

Powstaje więc pytanie o to, jak wygląda kwestia wolności wyznania w tym kraju 
w odniesieniu do członków muzułmańskiej większości oraz mniejszości religijnych. 
Zostanie to przeanalizowane na przykładzie wyznawców ruchu ahmadiyya, którzy 
byli członkami obu tych grup. Głównym przedmiotem zainteresowania będą przepi-
sy pakistańskiej konstytucji oraz kodeksu karnego.

Krótka charakterystyka ruchu ahmadiyya

Ruch ahmadiyya powstał na ziemiach Indii Brytyjskich w roku 1889 jako ruch odro-
dzenia islamu. Bardzo szybko zyskiwał na popularności, zjednując sobie coraz więk-
szą liczbę wyznawców na całym świecie4. Członkowie tego ruchu uważają się za wy-
znawców islamu w jego prawowitej i najczystszej postaci, o czym można przeczytać 
chociażby na ich oficjalnej stronie:

Ruch Ahmadiyya nie jest nazwą nowej religii. Jest to islam w swojej pierwotnej czysto-
ści. Nie jest zwykłym odłamem czy sektą w islamie. Reprezentuje on renesans islamu 
w Dniach Ostatnich5.

Założycielem był urodzony w Qadian (małe miasto we wschodnim Pendżabie 
w Indiach) w 1839 roku Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad – muzułmański uczony, 
który od lat 70. XIX wieku aż do swojej śmierci w  1908 roku miał otrzymywać 
objawienia od Boga. W 1883 ogłosił, że jest mujaddid, czyli tym, który przynosi 
odnowienie. Sześć lat później oficjalnie założył muzułmańską wspólnotę ahmadiyya 
poprzez przyjęcie przysięgi od swoich zwolenników6.

W  roku 1890 Ghulam Ahmad ogłosił, że został wybrany przez Boga, by wy-
pełnić rolę, jaka została powierzona Mahdiemu oraz Mesjaszowi. Otwarte nawiąza-
nie do chrześcijaństwa nie powinno zaskakiwać, ponieważ przywódca uważał się za  

3 Por. wyniki spisu ludności Pakistanu z 1998 r. [on-line:] http://www.pbs.gov.pk/sites/default/files//
tables/POPULATION%20BY%20RELIGION.pdf [31.01.2017].

4 Od roku 1990 działa również w Polsce jako Muzułmańska Wspólnota Ahmadiyya w Polsce.
5 Oficjalna strona Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya w Polsce [on-line:] http://www.alislam.pl/

muzulmanska_wspolnota_ahmadiyya [31.01.2017].
6 Por. J. H. Hanson, Jihad and the Ahmadiyya Muslim Community- Nonviolent Efforts to Promote Islam 

in the Contemporary World, „Nova Religio: The Journal of Alternative and Emergent Religions” 2007, 
nr 2, s. 81. 
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duchowego spadkobiercę Jezusa. Ponadto głosił, że to on jest obiecanym Mesjaszem, 
którego powrót został zapowiedziany w Piśmie Świętym. Jednakże całość jego tez 
ubrana jest w teologię islamską, co w pewnym sensie ma sugerować wyższość islamu 
nad chrześcijaństwem, a raczej fakt, iż to tej religii jest bliżej do osiągnięcia prawowi-
tej formy nakazanej przez Boga7.

Wydarzenie najbardziej brzemienne w skutkach dla tej wspólnoty miało miejsce 
w roku 1901, kiedy to Gulam Ahmad ogłosił publiczne, iż jest prorokiem. To wła-
śnie ta deklaracja jest kontrowersyjna dla części muzułmanów, co wiąże się z faktem, 
iż zgodnie z naukami Koranu to Mahomet był ostatnim prorokiem, ponieważ w jed-
nym z wersetów został nazwany „Pieczęcią Proroków”8.

W odpowiedzi na ten zarzut Ghulam Ahmad wprowadził rozróżnienie na dwa 
rodzaje proroków. On sam był prorokiem, którego zadaniem było poprowadzenie 
wszystkich muzułmanów na prawidłową ścieżkę wiary bez wprowadzania jakichkol-
wiek nowości do samej religii. Miał na celu przede wszystkim wyznaczenie jedno-
litych zasad oraz interpretacji Koranu i  Sunny za jakimi mają podążać wyznawcy 
islamu. W konsekwencji miałoby to doprowadzić do zakończenia sporów pomiędzy 
już istniejącymi różnymi ruchami, odłamami czy szkołami, których w łonie samego 
islamu nie brakuje. Ghulam Ahmad pragnął raz na zawsze zakończyć konflikt o to, 
kto najlepiej urzeczywistnia w  życiu nauki tej religii. Podkreślał, że został wybra-
ny przez Boga właśnie po to, by oczyścić islam z nieprawidłowych nauczań i inter-
pretacji. Mahomet natomiast, w odczuciu Ghulam Ahmada, był prorokiem, który 
przyniósł ludzkości nowe boskie prawa, którymi należy kierować się w  życiu. Co 
więcej, Mahomet miał być rzeczywiście ostatnim prorokiem takiego rodzaju – dzięki 
takiemu założeniu nauczania Ghulam Ahmada nie stały w sprzeczności z Koranem. 
Prorocy przynoszący jedynie nową interpretację będą się natomiast pojawiać za każ-
dym razem, gdy muzułmańska wspólnota zacznie zbaczać ze ścieżki prawdziwego 
islamu. Jednakże wielu do dzisiaj traktuje ten typ argumentacji jako obrazę proroka 
Mahometa, co jest szczególnie silne w samym Pakistanie9.

Pomimo chęci jednoczenia wszystkich muzułmanów sam ruch uległ rozłamo-
wi bardzo szybko, bo już w roku 1916, sześć lat po śmierci założyciela wspólnoty10. 
Obecnie istnieją dwa odłamy: tak zwane. Grupa Quadiani (Ahmadiyya Muslim Ja-
ma’at, AMJ albo Muzułmańska Wspólnota Ahmadiyya) i grupa Lahori (Ahmadiyya 
Anjuman Ishaat-i-Islam Lahore, AAIIL). Główną – acz nie jedyną – różnicą między 
tymi grupami jest właśnie opinia na temat omawianego powyżej statusu założycie-
la. Członkowie grupy Lahori uważają, iż Ghulam Ahmad nigdy nie określił siebie 
jako proroka w koranicznym sensie, a jedynie jako odnowiciela wiary11. Pomimo to 

7 Por. ibidem.
8 Por. ibidem.
9 Por. A. Lathan, The Relativity of Categorizing in the Context of the Aḥmadiyya, „The Dynamics of 

Orthodoxy and Heterodoxy in Islam” 2008, nr 3/4, ss. 375‒376, 378.
10 Por. ibidem, ss. 376‒377.
11 Por. ibidem, s. 380.
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na gruncie pakistańskiego prawa nie są oni w  żaden sposób odróżniani od grupy 
Quadiani. Biorąc pod uwagę, iż AAIIL są odłamem zrzeszającym znacznie mniejszą 
grupę wyznawców, niniejszy artykuł będzie poświęcony jedynie nauczaniom AMJ – 
ma on bowiem na celu jedynie krótkie przybliżenie założeń tego ruchu, a nie jego 
dokładny opis. Wspomniana przeze mnie wcześniej Muzułmańska Wspólnota Ah-
madiyya w Polsce jest przedstawicielką AMJ, czyli grupy Quadiani.

Kolejną ważną cechą wyróżniającą wyznawców tego ruchu jest podejście do kon-
cepcji dżihadu, rozumianego jako wysiłki i  starania podejmowane celem szerzenia 
życia zgodnego z wolą Allaha. Członkowie tej wspólnoty przeciwstawiają się jakim-
kolwiek formom przemocy, których stosowanie w dzisiejszych czasach nie może być 
niczym uzasadnione. Ghulam Ahmad uważał, że przyzwolenie na działania wojenne, 
agresywne i wymierzone w stronę przeciwników islamu dane przez Allaha obowiązy-
wało jedynie w specyficznym okresie pobytu Mahometa w Mekce. Po tym okresie tak 
zwany dżihad miecza się zakończył, a rozpoczęła się era dżihadu pióra12.

Tym, co również bardzo wyróżnia tę wspólnotę, jest podejście do osoby Jezusa. 
Według nauk ahmadiyya nie zmartwychwstał on ani nie umarł na krzyżu – zamiast 
tego miał zostać zdjęty z krzyża jeszcze żywy, a następnie udać się do Indii i umrzeć 
w Kaszmirze13 w wieku 120 lat14. Cechą charakterystyczną ahmadiyya jest również sta-
łe posiadanie głównego duchowego przywódcy poprzez przywrócenie instytucji ka-
lifatu przez Ghulam Ahmada; przywódcy ci zwani są „Następcami Obiecanego Me-
sjasza”. Od 2003 roku piątym takim następcą jest Hadhra Mirza Masroor Ahmad15.

Wykluczenie z muzułmańskiej ummy

Pomimo iż jeszcze przed powstaniem Pakistanu pojawiały się głosy części społeczno-
ści muzułmańskiej określające członków ahmadiyya jako heretyków, Muhammad Ali 
Jinnah nigdy nie występował przeciwko tej grupie. Wręcz przeciwnie, po powstaniu 
Pakistanu w 1947 roku zaprosił członków ahmadiyya do nowego kraju, zapewniając, 
że nie spotkają ich żadne represje i będą korzystać z pełni praw i wolności obywatel-
skich16. W końcu był to kraj stworzony dla muzułmanów indyjskich w celu dania im 
możliwości pełnego i swobodnego rozwoju zgodnie z nauczaniami islamu. 

12 Por. J. H. Hanson, op. cit., s. 83 .
13 W Kaszmirze można współcześnie oglądać grób, który według członków ahmadiyya należy do Jezusa. 

Mają o tym świadczyć badania, które potwierdzają, iż jest to grób żydowski oraz zachowane starożytne 
dokumenty, które wskazują, iż grób ten należy do osoby, która przybyła do Kaszmiru w I wieku naszej 
ery. Ponadto zgodnie z lokalną tradycją pochowany jest tam prorok Ludzi Księgi, który nazywał się Isa 
(w Koranie imię to jest używane na określenie Jezusa). ; por. oficjalna strona Muzułmańskiej Wspól-
noty Ahmadiyya [on-line:] http://www.alislam.org/topics/jesus/ [31.01.2017].

14 Por. A. Lathan, op. cit., s. 380.
15 Por. oficjalna strona Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya [on-line:] http://www.alislam.org/to-

pics/jesus/ [31.01.2017].
16 Por. S. Saeed, Pakistani Nationalism and the State Marginalisation of the ahmadiyya Community in 

Pakistan, „Studies in Ethnicity and Nationalism” 2007, nr 3, s. 136.
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Duża część społeczności ahmadiyya opuściła Indie, by osiąść w Pakistanie. Spo-
wodowało to zmianę ich głównej siedziby z Qadiani (które obecnie położone jest 
na ziemiach indyjskich) na Rabhaw w Pakistanie. Jednakże już od samego początku 
ruch ahmadiyya spotykał się z ostrą niechęcią ze strony między innymi Jamaat-i Isla-
mi, partii działającej do dziś i znanej ze swych konserwatywnych poglądów. Obecnie, 
w dużej mierze z powodu represji, z jakimi spotykają się wyznawcy tego ruchu, i do-
tykającej ich dyskryminacji, główną siedzibą odłamu AMJ jest Londyn17.

Lata 70. XX wieku przyniosły ze sobą zmiany prawne całkowicie zmieniające sta-
tus osób określających się jako wyznawcy ahmadiyya. Bezpośrednią przyczyną tych 
zmian wydają się zamieszki w roku 1974, do których doszło pomiędzy studentami 
ze wspólnoty ahmadiyya a tymi spoza niej. Wywołało to kolejną falę krytyki pod ad-
resem tej grupy oraz żądania wyłączenia ich z muzułmańskiej ummy oraz usunięcia 
z  kluczowych stanowisk państwowych, które do tej pory zajmowali18. 14 czerwca 
1974 roku, w jednej z gazet o narodowym zasięgu, „Nawa-e-Waqt”, opublikowano 
na pierwszej stronie takie oto oświadczenie:

Jest religijnym obowiązkiem wszystkich muzułmanów całkowite zbojkotowanie człon-
ków wspólnoty AMJ jako tych, którzy odmawiają przymiotu ostateczności proroctwu 
przekazanemu przez Proroka Mahometa. Muzułmanie nie powinni utrzymywać ja-
kichkolwiek kontaktów z tą grupą ani kupować czy sprzedawać produktów zrobionych 
przez nich. Zdecydowanie domagamy się od premiera Pakistanu, pana Zul qar Ali 
Bhutto, żeby natychmiast ogłosił członków AMJ niemuzułmańską mniejszością....19

Poza tymi wydarzeniami wpływ na zmiany prawne miały kwestie polityczno-go-
spodarcze. Z jednej strony ówczesny premier chciał zyskać poparcie ortodoksyjnych 
duchownych, z drugiej zaś przedstawiciele ahmadiyya mieli sprzeciwiać się różnego 
rodzaju socjalistycznym reformom szefa rządu20.

Konsekwencją tego było uchwalenie we wrześniu 1974 roku poprawki do no-
wej – obowiązującej od 12 kwietnia 1973 roku – konstytucji Pakistanu. Popraw-
ka ta oficjalnie wykluczyła wyznawców ahmadiyya ze społeczności muzułmańskiej. 
W związku z  tym obecnie posiadają oni w tym kraju status mniejszości religijnej. 
Przepis, który o tym stanowi, to artykuł 260 konstytucji, znajdujący się w części XII, 
w rozdziale 5 zatytułowanym Interpretacje. Ustęp 3 tego artykułu wprost stwierdza, 
iż określenie „niemuzułmanie” używane we wszelkich tekstach prawnych oznacza 
między innymi członków ruchu ahmadiyya jako tych, którzy przestali być członkami 
muzułmańskiej ummy:

17 Por. A. Lathan, op. cit., ss. 383‒ 384.
18 Por. S. Saeed, op. cit., ss. 137‒138.
19 Por. ibidem, ss. 138‒139; tłumaczenie dokonane przez autorkę z języka angielskiego.
20 Por. A. Głogowski, Pakistan. Historia i współczesność, Kraków 2011, s. 76.
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(3)W Konstytucji oraz innych aktach i innych instrumentach prawnych, jeżeli nie po-
stanowiono inaczej 
(a) „muzułmanin” oznacza osobę, która wierzy w jednego i jedynego Wszechmogące-
go Allaha, w absolutną i bezwarunkową ostateczność proroctwa Muhammada (pokój 
z nim), ostatniego z proroków, i nie wierzy lub nie uznaje za proroka lub reformatora 
religijnego, żadnej osoby, która twierdziła lub twierdzi, że jest prorokiem, w jakimkol-
wiek znaczeniu tego słowa lub opisu, po Muhammadzie (pokój z nim); oraz
(b) „n i e m u z u ł m a n i n” oznacza osobę, która nie jest muzułmaninem i odnosi się do 
osoby należącej do wspólnoty chrześcijan, hinduistów, sikhów, buddystów czy parsów; 
osobę z grupy Quadiani lub grupy Lahori (k t ó r a  o k r e ś l a  s i ę  j a k o  „ A h m a d i s” 
lub jakkolwiek inaczej), lub bahaitę; a także osobę należącą do któregokolwiek z zareje-
strowanych kast21 [podkr. moje – A. D.].

Omawiany artykuł konstytucji wskazuje, że w tekstach prawnych pojawiają się 
rozróżnienia na „muzułmanów” i „niemuzułmanów”, co już sygnalizuje, iż sytuacja 
prawna obywateli oraz ich prawa i obowiązki mogą się różnić ze względu jedynie na 
to, jakiej religii są wyznawcami. Powstaje więc pytanie: jakie konsekwencje miało 
przesunięcie wspólnoty ahmadiyya z jednej kategorii do drugiej, szczególnie w kwe-
stii prawa do praktykowania wyznawanej religii?

Analiza wybranych przepisów konstytucji  
i kodeksu karnego

Samo pozostawanie poza społecznością muzułmańską nie oznacza od razu w Pakista-
nie pozbawienia jakichkolwiek praw i wolności. Konstytucja tego państwa przyznaje 
pewną ochronę mniejszością religijnym, przynajmniej na papierze.

Za preambułę obecnie obowiązującej konstytucji posłużyła Objectives Resolution, 
która zaprezentowana została w marcu 1949 roku przez ówczesnego premiera – Lia-
quata Alego Khana. Miała ona wyznaczać cele do jakich dążyć będzie nowo powstały 
kraj22. Zapisano w niej między innymi, że „należy wprowadzić odpowiednie prze-
pisy by umożliwić mniejszościom niczym nieskrępowane wyznawanie i  praktyko-
wanie ich religii oraz rozwijanie własnej kultury”23. Ponadto „należy wprowadzić 

21 (3) In the Constitution and all enactments and other legal instruments, unless there is anything 
repugnant in the subject or context, – (a) “Muslim” means a person who believes in the unity and 
oneness of Almighty Allah, in the absolute and unqualified finality of the Prophethood of Muhammad 
(peace be upon him), the last of the prophets, and does not believe in, or recognize as a prophet or 
religious reformer, any person who claimed or claims to be a prophet, in any sense of the word or of any 
description whatsoever, after Muhammad (peace be upon him); and (b) “Non-Muslim” means a person 
who is not a Muslim and includes a person belonging to the Christian, Hindu, Sikh, Buddhist or Parsi 
community, a person of the Quadiani group or the Lahori group (who call themselves ‘Ahmadis’ or 
by any other name), or a Bahai, and a person belonging to any of the scheduled castes.]; por. The 
Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, art. 260; tłumaczenie na język polski dokonane przez 
autorkę z języka angielskiego, drugiego obok urdu urzędowego języka Pakistanu. 

22 Por. V. S. Swaminathan, Pakistan problems and prospects, „Middle East Journal” 1950, nr 4, s. 447.
23 The Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, preambuła.
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odpowiednie przepisy by zabezpieczyć słuszne interesy mniejszości...”24. Jak widać, 
zauważono potrzebę zabezpieczenia praw i interesów mniejszości religijnych zamiesz-
kujących Pakistan, w którym muzułmanie stanowią przytłaczającą większość. Jest to 
jednak tylko preambuła, która nie ma żadnej mocy prawnej.

W rozdziale pierwszym części II konstytucji, zatytułowanym Prawa podstawowe 
(Fundamental Rights), znajdują się przepisy bezpośrednio odnoszące się do mniej-
szości religijnych. Artykuł 20 poświęcony jest wolności wyznania oraz zarządzania 
instytucjami religijnymi. Zgodnie z tym przepisem każdy obywatel ma prawo do wy-
znawania, praktykowania oraz propagowania swojej religii, a w związku z tym każde 
wyznanie oraz sekta ma prawo do ustanowienia, utrzymania i zarządzania instytucją 
religijną. Prawa te jednak mogą być wykonywane z zastrzeżeniem przepisów prawa, 
porządku publicznego i moralności25.

Mniejszościom religijnym została więc przyznana wolność wyznania, jednak nie bez 
ograniczeń, co też nie powinno dziwić, w żadnym bowiem współczesnym państwie nie 
jest ona pełna. Limitacja tej wolności jest często konieczna do zapewnienia pokojowej 
koegzystencji osób różnych wyznań zamieszkujących jedno państwo; służy także temu, 
by większość nie mogła stłamsić mniejszości. Upraszczając: pełna wolność wyznania 
oznaczałaby w teorii, że dozwolone są negatywne zachowania ze strony jednej grupy re-
ligijnej w stosunku do drugiej, jeśli tylko uzasadnia to ich wiara czy religijny przywód-
ca. Stąd ograniczenia związane z tą wolnością zazwyczaj dotyczą jej uzewnętrzniania. 
Dla przykładu artykuł 53 ustęp 5 konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej brzmi:

Wolność uzewnętrzniania religii może być ograniczona jedynie w drodze ustawy i tylko 
wtedy, gdy jest to konieczne do ochrony bezpieczeństwa państwa, porządku publiczne-
go, zdrowia, moralności lub wolności i praw innych osób26.

Wracając do sytuacji w Pakistanie, przepis tamtejszej konstytucji jest mało konkretny 
i nie wskazuje kiedy takie ograniczenia mogą być wprowadzone. Wydaje się, że w tej 
kwestii władzy została pozostawiona zbyt duża swoboda, co może skutkować wprowa-
dzaniem znacznych ograniczeń w stosunku do mniejszościowych grup religijnych, nie 
posiadających poparcia aparatu państwowego związanego z sunnickim odłamem islamu.

Co więcej, zgodnie z  artykułem 227 części IX pakistańskiej konstytucji, zaty-
tułowanej Islamskie przepisy (Islamic provisions), jakiekolwiek prawo obowiązujące 
w Pakistanie powinno być zgodne ze wskazaniami islamu, które są zapisane w Kora-
nie i Sunnie. Jednakże, pojawia się tutaj dodatkowe sformułowanie mające stanowić 
swego rodzaju ochronę dla mniejszości religijnych: zaznaczono, że przepis ten nie 
dotyczy tak zwanego personal law niemuzułmanów oraz nie może naruszać ich statu-
su jako obywateli Pakistanu27.

24 Ibidem.
25 Ibidem, art. 20.
26 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U.1997 nr 78 poz. 483, art. 53 ust. 5.
27 The Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, art. 227.
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Terminem „prawo personalne” (jest to robocze tłumaczenie angielskiego pojęcia 
personal law z uwagi na brak oficjalnego tłumaczenia tego pojęcia na język polski) 
określane są prawa danej grupy religijnej dotyczące takich dziedzin, jak małżeństwo, 
rozwody, opieka nad dziećmi, dziedziczenie oraz religijne obowiązki. W państwach, 
gdzie respektuje się prawo personalne, wobec jednostki stosuje się normy prawne 
zależne od jej wyznania. Zgodnie więc z  artykułem 227 konstytucji pakistańskiej 
mniejszości religijne powinny posiadać swobodę w podążaniu za swoją religią, a na-
wet więcej, bowiem w kwestiach wymienionych powyżej zastosowanie ma do nich 
prawo personalne związane z grupą wyznaniową, do której należą. Jednakże noweli-
zacja pakistańskiego kodeksu karnego z lat 80., dodająca do niego nowe typy czynów 
zabronionych, znacznie ogranicza tę swobodę przynajmniej w stosunku do członków 
wspólnoty ahmadiyya.

Część XV tego kodeksu, zatytułowana Przestępstwa związane z religią (Offences 
relating to religion), poświęcona jest przepisom dotyczącym bluźnierstwa (blasphe-
my laws). Pierwotnie obowiązujące przepisy odziedziczone zostały jeszcze po rządach 
brytyjskich i odnoszą się w ogólności do zakazu obrażania czyichś uczuć religijnych. 
Skierowane są do wszystkich obywateli bez względu na religię oraz, przynajmniej 
w teorii, chronią wszystkie obecne w Pakistanie wyznania.

Jednakże nowelizacja z  lat 80. przyniosła zmiany, których celem była ochrona 
tylko jednej religii – islamu. Od tego momentu zakaz bezczeszczenia kopii Koranu, 
używania go w sposób uwłaczający lub z innych bezprawnych powodów ujęty jest 
w osobnym przepisie. Za takie przestępstwo grozi kara dożywotniego pozbawienia 
wolności28. Podobnie w przypadku bezczeszczenia świętego imienia proroka Maho-
meta słowem mówionym lub pisanym. Jednak w tym wypadku możliwe jest orze-
czenie dożywotniej kary pozbawienia wolności, ale również kary śmierci, a wspólnie 
z nimi kary grzywny29. Jednakże 30 października 1990 roku Federalny Sąd Szariac-
ki orzekł, iż jedyną prawidłową karą za bezczeszczenie imienia proroka Mahometa 
jest kara śmierci. Rząd początkowo wniósł od tego wyroku apelację, ale następnie 
ją wycofał, co spowodowało, że wyrok ten stał się prawomocny. Nigdy ostatecznie 
nie wprowadzono tej poprawki do treści aktu normatywnego, dlatego przepis nadal 
przewiduje alternatywną karę dożywotniego pozbawienia wolności. Pomimo tego 
zgodnie z opinią sądu w takiej sytuacji można uznać, że kara dożywotniego pozba-
wienia wolności przestała obowiązywać, w związku z czym obecnie kara śmierci jest 
karą obowiązkową za przestępstwo orzeczone na podstawie artykułu 295-C pakistań-
skiego kodeksu karnego30. Co jednak istotne, nie wykonano żadnej kary śmierci za to 
przestępstwo. Jednym z powodów tego stanu rzeczy jest uchylanie wyroków sądów 

28 Por. Pakistan Penal Code,(Act XLV of 1860), art. 295-B.
29 Ibidem, art. 295-C.
30 Por. Amnesty International, As good as dead. The impact of blasphemy laws in Pakistan, 2016, s.18 [on-line:] 

https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA3351362016ENGLISH.PDF [29.07.2017].
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niższej instancji przez Sąd Najwyższy Pakistanu. Dochodzi jednak do bezprawnych 
linczów na osobach, które zostały oskarżone o bluźnierstwo31. 

W kolejnym artykule za przestępstwo uznano bezczeszczenie bezpośrednio lub 
pośrednio – za pomocą słowa lub jakiegoś wizerunku czy insynuacji – świętego imie-
nia żony lub członków rodziny Proroka, jak również kalifów oraz towarzyszy Pro-
roka. To przestępstwo zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat trzech, karą 
grzywny albo obiema karami łącznie32.

Ewidentnie jest to więc ochrona prawna skierowana na jedną tylko religię. Jed-
nakże niekoniecznie oznacza to, iż prawo to nastawione jest przede wszystkim na 
karanie przedstawicieli mniejszości religijnych. By jednak ustalić zakres stosowania 
tych przepisów oraz to, jakie zachowania uznawane są za bezczeszczenie imienia Ma-
hometa czy Koranu, należałoby przestudiować wyroki sądów pakistańskich, na co 
w obecnym artykule zabrakło już miejsca. Warto jednak zwrócić uwagę, jak ostre 
są kary przewidziane za te przestępstwa. Nie ma tutaj możliwości miarkowania kary 
(poza ostatnim przestępstwem), więc jeśli już dochodzi do skazania, to sędziowie są 
zmuszeni orzec karę albo dożywotniego pozbawienia wolności, albo śmierci.

Z powyższych przepisów wynika, że imię Proroka jest w Pakistanie pod większą 
ochroną niż sam Koran, który przecież jest uznawany przez muzułmanów za słowo 
Boże. Czy Prorok jest w  takim razie ważniejszy od samego słowa Allaha? Wydaje 
się, że twierdząca odpowiedź na to pytanie powinna być przez wyznawców islamu 
uznana za herezję.

Jeśli w przypadku wyżej opisanych przepisów można się zastanawiać nad intencją 
ich wprowadzenia oraz nad tym, w kogo one były szczególnie wymierzone, o  tyle 
dwa ostatnie przepisy z katalogu blasphemy laws takich wątpliwości nie pozostawiają. 
Dotyczą one bezpośrednio wyznawców ruchu ahmadiyya i w istotny sposób ograni-
czają tej mniejszości wolność wyznania. Trudno w tym wypadku mówić o zachowa-
niu swobody praktykowania czy propagowania religii przez tę grupę.

Pierwszy z artykułów penalizuje używanie przez wyznawców ahmadiyya określo-
nych tytułów w stosunku do osób innych niż wskazane w tym przepisie. Regulacja 
odnosi się do tytułów zarezerwowanych dla kalifów, towarzyszy, żony oraz członków 
rodziny Proroka. Ponadto zakazuje się członkom tego wyznania nazywać ich miejsce 
kultu „meczetem”. Nie wolno im również określać wezwania na modlitwę mianem 
„azan” ani też recytować go w sposób, w jaki robią to muzułmanie. Za to przestęp-
stwo grozi kara pozbawienia wolności do lat trzech oraz kara grzywny33.

Kolejny artykuł idzie jeszcze dalej i penalizuje samo pozowanie – pośrednie czy 
bezpośrednie  – na muzułmanów przez wyznawców ahmadiyya i  nazywanie przez 
nich swojego wyznania islamem. Zabrania również nauczania i propagowania wiary 
tej mniejszości oraz namawiania do nawrócenia się na nią. Przestępstwo to można 

31 Por. Q. Julius, The Experience of Minorities under Pakistan’s Blasphemy Laws, „Islam and Christian-
-Muslim Relations 2016, nr 1, s. 104-105.

32 Por. Pakistan Penal Code,(Act XLV of 1860), art. 298-A.
33 Por. ibidem, art. 298-B.
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popełnić nie tylko poprzez słowo, ale również przez jakiekolwiek widoczne zacho-
wanie. Gdyby jednak zakres tego artykuł miał być niewystarczająco szeroki, dodano 
jeszcze frazę „oraz w  jakikolwiek inny sposób oburza uczucia religijne muzułma-
nów”. To przestępstwo również skutkuje karą pozbawienia wolności do lat trzech 
oraz karą grzywny34.

Jak widać, wykluczenie z grupy muzułmanów ma dla wspólnoty ahmadiyya dal-
sze konsekwencje. W stosunku do żadnej innej mniejszości religijnej kodeks karny 
nie przewiduje osobnych typów czynów zabronionych. W tej sytuacji wszelkie gwa-
rancje zawarte w konstytucji Pakistanu wydają się puste, przynajmniej w stosunku 
do ruchu ahmadiyya.

Podsumowanie

Pakistan powstał jako kraj dla muzułmanów, jako miejsce, w którym mieli się swo-
bodnie realizować z dala od hinduskiej większości społeczeństwa. Powstaje jednak 
pytanie o to, czy ta swoboda jest w rzeczywistości zagwarantowana i czy przypad-
kiem w Indiach nie jest ona większa. W Bharat muzułmanie są mniejszością, często 
krytykowaną za takie praktyki, jak dopuszczanie wielożeństwa czy przyznanie pra-
wa do rozwodu jedynie mężczyźnie. W debacie publicznej często słychać też głosy, 
że powinno się zrezygnować z  systemu prawa personalnego (również obowiązują-
cego w Indiach) na rzecz jednego prawa dla wszystkich obywateli. Przeciwstawiają 
się temu szczególnie muzułmanie, obawiając się, iż prawo wspólne będzie służyło 
głównie wyznawcom hinduizmu. Nie chcą też utracić obecnych przywilejów związa-
nych z prawem personalnym. Bywają też podejrzewani w Indiach o lojalność wobec 
Pakistanu i brak chęci jednoczenia się z pozostałą częścią społeczeństwa. Jednakże 
mimo wszystko nadal cieszą się w  tym kraju, przynajmniej na gruncie prawnym, 
dużą swobodą i przywilejami, niezależnie od tego, do którego odłamu islamu należą. 
Wydaje się też, że na razie Indie nie zdecydują się na rezygnację z systemu prawa per-
sonalnego. Co więcej, nie istnieją przepisy, które tak dalece ingerowałyby w wolność 
wyznania jakiejś mniejszości, jak robią to omawiane wyżej blasphemy laws.

Natomiast Pakistan zdaje się odchodzić od różnorodności w obrębie samego is-
lamu, co widać właśnie na przykładzie wspólnoty ahmadiyya. Ponadto pojawiają się 
też głosy, by za niemuzułmanów uznać również szyitów35, którzy przecież na świecie 
uznawani są za przedstawicieli jednego z głównych nurtów tej religii. Trudno w takiej 
atmosferze mówić o swobodzie wyznania dla grup muzułmańskich spoza głównego 
nurtu. Czy w takim razie można powiedzieć, że kraj ten spełnił swoje zadanie stwo-
rzenia muzułmanom przestrzeni do swobodnego rozwoju? Jeśli tak, to tylko w od-
niesieniu do sunnitów.

Warto zastanowić się, co jest przyczyną takiego stanu rzeczy. Islamska Republika 
Pakistanu to, jak wskazuje jej nazwa, państwo wyznaniowe, gdzie prawo musi być 

34 Por. ibidem, art. 298-C.
35 Por. A. Głogowski, op. cit., s. 76.
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w większości zgodne z naukami islamu. Na bazie tej religii próbuje się tworzyć świa-
domość i  jedność narodową, co automatycznie wyklucza z pakistańskiego narodu 
chrześcijan, hindusów i innych niemuzułmanów. Generał Muhammad Zia ul-Haq 
miał uważać, że za pomocą tej religii można podporządkować sobie obywateli oraz 
legitymizować swoje wojskowe rządy36. Mogłoby się wydawać, że w takim razie wła-
dzom powinno zależeć na nieodłączaniu się żadnej wspólnoty z  grupy muzułma-
nów, jednakże różnorodność w obrębie samego islamu też może być zagrożeniem 
dla opisanych wyżej celów. Natomiast przeniesienie ruchu ahmadiyya do kategorii 
niemuzułmanów pozwoliło władzom na zastosowanie dalszych represji wobec jego 
przedstawicieli, co w rezultacie przyczyniło się do migracji i zmiany ich głównej sie-
dziby na Londyn.

Co do mniejszości religijnych jako takich, to sama konstytucja Pakistanu rozpo-
znaje ich prawa, przyznaje im ochronę, a nawet umożliwia pewną autonomię dzięki 
uznaniu ich prawa personalnego. W rzeczywistości jednak przepisy te nie są respek-
towane, a  konstytucja okazuje się w  tym zakresie jedynie pustą deklaracją na pa-
pierze. Żadne jej przepisy nie powstrzymały nowelizacji kodeksu karnego i uznania 
za czyn zabroniony już samego pozowania, nawet pośredniego, członka wspólnoty 
ahmadiyya na muzułmanina. Nie może tu być więc mowy o zapewnieniu wolności 
wyznania. W  przypadku innych mniejszości religijnych brak jest tak dalece inge-
rujących w  ich życie duchowe regulacji prawnych. Co więcej, obecnie parlament 
Pakistanu obraduje nad przyjęciem ustawy Hindu Marriage Bill, która ma między 
innymi umożliwić oficjalną rejestrację małżeństw zawartych zgodnie z hinduskimi 
rytuałami37. Na dzień dzisiejszy ustawa ta jest pozytywnie oceniana przez opinię pu-
bliczną (również indyjską38).

W Pakistanie wyznanie stało się kategorią prawną, a w szczególności określenia 
„muzułmanin” i „niemuzułmanin”, które zostały wprowadzone już do najważniejsze-
go aktu prawnego państwa. Umożliwia to grupie utrzymującej się przy władzy okre-
ślanie, w zależności od potrzeb politycznych, kto jest za muzułmanina uważany, a kto 
nie. To władza świecka – a nie autorytet religijny – ostatecznie ocenia, co jest herezją, 
a co nie. Jest to przykład instrumentalnego wykorzystywania prawa do zaspokajania 
partykularnych interesów.

36 Por. Pakistan’s Blapshemy Laws: What they mean and why they matter, Chatham House, the Royal 
Institute of International Affairs [on-line:] https://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/
public/Meetings/Meeting%20Transcripts/100211pakistan.pdf [31.01.2017].

37 Por. T. Ahmad, Pakistan: National Assembly Passes Hindu Marriage Bill [on-line:] http://www.loc.gov/
law/foreign-news/article/pakistan-national-assembly-passes-hindu-marriage-bill/ [31.01.2017].

38 Por. Pakistan’s landmark Hindu marriage bill inches closer to enactment [on-line:] http://www.thehindu. 
com/news/international/Pakistan%E2%80%99s-landmark-Hindu-marriage-bill-inches-closer-to-
enactment/article16978339.ece [31.01.2017].
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Summary
The excluded ahmadiyya Community –  
case study of religious freedom in Pakistan

Pakistan was created as a country for Indian Muslims to enable them to live by the 
rules of Islam. It was supposed to be a country for all Muslims regardless of the sec-
tion or school to which they belong. However, the reality turned out to be different 
what is visible on the example of the followers of ahmadiyya. They were excluded 
from the Muslim umma and considered non-Muslims. It resulted in their recogni-
tion as a religious minority in Pakistan. In this article, I am going to analyze a part 
of the Pakistani Constitution and Pakistani Penal Code to show the problems related 
to the religious freedom in that country. The impact of legal changes on the society 
will also be presented.
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Dawid Wesołowski

Japońskie postrzeganie lasów 
w pismach autorów nurtu 
nihonjinron

Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego

Japoński odbiór przyrody powszechnie postrzegany jest jako holistyczny i nieduali-
styczny, zakorzeniony w religijnej tradycji kraju. W takim ujęciu nie istnieje ontolo-
giczna różnica między ludźmi, zwierzętami oraz środowiskiem naturalnym. Powiela 
to orientalistyczny stereotyp Azjaty miłującego przyrodę. Jednak wizja ta, pomimo 
bycia spadkiem po ewolucjonistycznych ideach XIX wieku, jest na nowo interpreto-
wana i wykorzystywana w dyskusji na temat obrazu narodu japońskiego i budowa-
niu jego tożsamości na fundamencie przyrody.

Natura na Wschodzie, natura na Zachodzie

Idea natury jest wykorzystywana w licznych kontekstach i posiada rozmaite znacze-
nia. Można wyróżnić trzy znaczenia tego terminu, używane do opisania: a) podstawo-
wej właściwości i charakteru czegoś; b) „przyrodzonej” siły, która steruje światem lub 
człowiekiem bądź jednym i drugim; c) świata materialnego, w którego skład może, 
lecz nie musi, wchodzić człowiek1. W historii myśli europejskiej natura była trady-
cyjnie postrzegana i opisywana jako coś diametralnie przeciwnego kulturze i społe-
czeństwu. Definiowano ją jako te struktury materialne i procesy, które są niezależne 
od działalności człowieka, nie są jego wytworem, a równocześnie podkreślano, że jej 
siły są niezbędnym warunkiem każdej ludzkiej praktyki2. Istniała opozycja binarna 
między rzeczywistością działań człowieka, podlegających historycznym zmianom, 
a światem fizycznych fenomenów, które są warunkiem wystąpienia tych działań.

Pojęcie „natura” niekoniecznie jest kategorią sui generis, jak utrzymywali dziewięt-
nasto- i dwudziestowieczni przyrodnicy3. Można powiedzieć, że nie ma jednej na-
tury – jest to konstrukcja historyczna, przeformułowywana na nowo w odpowiedzi  
 

1 Por. R. Williams, Keywords: A Vocabulary of Culture and Society, Oxford 1983, s. 219.
2 Por. K. Soper, What is Nature? Culture, Politics and the Non-Human, Oxford 1995, ss. 132‒133.
3 Por. A. Tsing, Friction: An Ethnography of Global Connection, Princeton 2005, ss. 90‒112.



Dawid Wesołowski 

56

na zmieniające się warunki społeczne bądź środowiskowe4. Większość kultur na świe-
cie ma własne sposoby opisywania aspektów środowiska fizycznego, częściowo od-
powiadające kategorii natury rozwiniętej przez myśl europejską. Jednakże koncepcje 
te nie zawsze sytuują się w  tym samym polu semantycznym, niekoniecznie są też 
przeciwstawne wobec tego, co opisuje się z użyciem kategorii „kultura”.

Podobnie jak w innych krajach, natura rozumiana jako przyroda stała się istot-
nym motywem w wyobrażeniach Japończyków. Odegrała ona istotną rolę w kształ-
towaniu obrazu narodu5. Zwraca na to uwagę między innymi Julia Thomas w swo-
im studium dotyczącym różnego wykorzystania wątku natury w przednowoczesnej 
i nowoczesnej japońskiej myśli politycznej. Według niej od połowy XIX do początku 
XX wieku intelektualni i polityczni liderzy Japonii wielokrotnie i świadomie prze-
formułowywali ideę natury. Przyroda stała się tym, czym Japonia jest, jej prawdzi-
wym obliczem; była zmieniającą się macierzą, w której odkryto nowe możliwości 
nowoczesności6. Wielu badaczy sugerowało, że obraz Japończyka kochającego naturę 
niekoniecznie jest zgodny z rzeczywistością7. Według nich wizja japońskiej miłości 
do przyrody zdaje się funkcjonować jako swoisty mit, gdyż jest wytworem projektu 
budowy narodu japońskiego oraz dyskursu nihonjinron (日本人論) –tym mianem 
określa się nurt w nauce (jak i szeroko pojętej publicystyce) oraz grupę tekstów i idei, 
których celem jest podkreślanie odmienności japońskiej kultury i jej wyjątkowości 
na tle innych. Ma on na celu ustalenie kulturowej tożsamości Japończyków najczę-
ściej w opozycji do cywilizacji Zachodu8.

We współczesnym języku japońskim można znaleźć słowo, które da się przetłu-
maczyć jako natura (przyroda), a mianowicie shizen (自然). Choć można się z nim 
spotkać już w klasycznych tekstach chińskich, to we współczesnym znaczeniu termin 
ten jest produktem epoki Meiji (1868‒1912), kiedy to ogromna liczba europejskich 
idei została włączona do japońskiego języka i  kultury. Początkowo do tłumaczenia 
idei natury używane były istniejące koncepcje filozoficzne (głównie konfucjańskie), 

4 Por. R. Ellen, Forest Knowledge, Forest Transition: Political Contingency, Historical Ecology, and the 
Renegotiation of Nature in Central Seram [w:] Environmental Anthropology. A  Historical Reader,  
ed. M. R. Dove, C. Carpenter, Malden 2008, ss. 326‒327.

5 Por. T. Morris-Suzuki, Re-Inventing Japan. Time, Space, Nation, New York 1998, s. 35.
6 Por. J. A. Thomas, Reconfiguring Modernity. Concepts of Nature in Japanese Political Ideology, Berke-

ley 2001, s. 3.
7 Por. A. Kalland, Culture in Japanese Nature [w:] Asian Perceptions of Nature. A Critical Approach, 

ed. O. Bruun, A. Kalland, Richmond 1995; D. P. Martinez, On the „Nature” of Japanese Culture, or, 
Is There a Japanese Sense of Nature? [w:] A Companion to the Anthropology of Japan, ed. J. Robertson, 
Malden 2007; J. A. Thomas, op. cit., ss. 8‒10.

8 Więcej informacji na ten temat – por. K. Manabe, H. Befu, Japanese Cultural Identity An Empirical 
Investigation Of Nihonjinron, „Japanstunden” 1992, nr 4; H. Befu, Hegemony of Homogenity: An 
Anthropological Analysis of „Nihonjinron”, Melbourne 2001; I. Kordzińska-Nawrocka, Nihonjinron, 
czyli dyskurs nad tożsamością narodową we współczesnej Japonii [w:] Orient w poszukiwaniu tożsamo-
ści, red. A. Bareja-Starzyńska, M. M. Dziekan, Warszawa 2015.
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ale ostatecznie wybrano do tego celu właśnie termin shizen9. Jak podkreśla Hayao Ka-
wai – opierając się na średniowiecznych tekstach japońskich – nie było wtedy wyraźnej  
granicy między życiem a śmiercią, własnym ja a innym. Ten brak mocnych rozróżnień 
skutkować miał również brakiem wyraźnego rozdzielenia człowieka od natury10.

自然 odczytywane przed epoką Meiji jako jinen wywodzi się od chińskiego zìrán, 
które pierwotnie opisywało „stan przeciwny do woli i własnego ja” lub też „spontanicz-
ność”11 i przez to było kojarzone z konfucjańską ideą „niedziałania” (wu wei – 無為).  
Następnie znaczenie omawianego terminu poszerzyło się o opis tego, co jest całkowi-
cie różne od człowieczeństwa i natury ludzkiej, aż w epoce Meiji został on wybrany 
do opisywania natury w ujęciu zachodnim i począł być czytany jako shizen12.

Jest to pojęcie zbliżone do polskiego (zachodniego) „natura”, jednak nie znaczy 
to, że są one jednoznaczne. Język polski, podobnie jak japoński, zawiera w  sobie 
inne terminy odnoszące się do różnych aspektów natury – „środowisko”, „ekologia”, 
„klimat”, „przyroda”. Ponieważ japońskie słowo zawiera znak denotujący własne ja/
jaźń (自), jest przeciwstawiane zachodniemu rozumieniu natury jako czegoś, co jest 
przedmiotem ludzkiej działalności i musi być „zdobyte” – koncepcji, która odnosi się 
do kartezjańskiego dualizmu umysłu i ciała oraz platońskiej wizji natury jako czegoś 
„poza”, co wymaga zrozumienia. Badacze zwracali uwagę, że słowo 自然 nie jest na-
wet rzeczownikiem – w przednowoczesnej literaturze japońskiej używane było prawie 
wyłącznie jako przysłówek lub przymiotnik13. Odnosząc się do reguły wu wei, można 
powiedzieć, że 自然 wyraża stan, w którym wszystko spontanicznie płynie – istnie-
je jakiś wciąż ulegający spontanicznym, naturalnym zmianom strumień, w którym 
zawarte jest wszystko: zarówno niebo czy ziemia (ogólnie: przyroda), jak i człowiek.

W zgodzie z powyższym Shmuel Eisenstadt oraz Hubertus Tellenbach i Kimura Bin 
po analizie różnych terminów, które historycznie były kojarzone z shizen (jinen, onozuka-
ra, mizukara14), zauważyli inny rodzaj postrzegania własnego ja i natury. Według nich na-
tura nie była widziana jako coś zewnętrznego względem istot ludzkich. Wręcz przeciwnie, 
naturę i człowieka postrzegano jako ontologicznie i konceptualnie ściśle ze sobą związane 
oraz współzależne byty. Dlatego też wzmiankowani uczeni zasugerowali, że nie istniało 
w Japonii pojmowanie natury jako czegoś przeciwnego do społeczeństwa i kultury15.
9 Por. J. A. Thomas, op. cit., ss. 7, 32‒34, 170; W. F. Vande Walle, K. Kasaya, Dodonaeus in Japan. 

Translation and the Scientific Mind in the Tokugawa Period, Leuven 2001.
10 Por. H. Kawai, Dreams, Myths and Fairy Tales in Japan, Einsiedeln 1995, ss. 27‒29.
11 Por. M. Ogawa, A Cultural History of Science Education in Japan an Epic Description [w:] Socio-Cul-

tural Perspectives on Science Education. An International Dialogue, ed. W. W. Cobern, London 1998.
12 Por. D. P. Martinez, op. cit., s. 186.
13 Por. H. Kawai, op. cit., s. 28.
14 Jinen – składa się ze znaków shi/ji 自 („własne ja”) i zen/nen 然 („jak”, „takie jak”), dosłownie można 

odczytać to jako „takie jak ja”. W Man’yōshū znaki te czytane były jako onozukara (自ずから) – ja-
pońskie słowo odnoszące się do czegoś, co dzieje się spontanicznie, „samo przez siebie”. Termin ten 
jest związany z pojęciem mizukara (自ら), które również znaczy „własne ja”, „jaźń”.

15 Por. S. N. Eisenstadt, The Japanese Attitude to Nature. A Framework of Basic Ontological Concep-
tions [w:] Asian Perceptions of Nature. A Critical Approach, ed. O. Bruun, A. Kalland, Richmond 
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Słowo „natura” oznacza nie tylko przyrodę. W swoim polu semantycznym zawsze 
zawiera coś więcej niż tylko same elementy natury. Dla Japończyków bowiem środo-
wisko naturalne i działania mające miejsce w jego obrębie są nierozłączne16. W nurcie 
nihonjinron takie pojęcie shizen jest głęboko zakorzenione w idei „cywilizacji lasu” 
okresu Jōmon (12 tys. p.n.e.‒300/250 p.n.e.)17.

Nakamura Yoichi i cywilizacja lasu
Pisząc o lasach na archipelagu wysp japońskich, należy zacząć od kilku słów na temat 
obecnego ich stanu. Świat flory Japonii jest bardzo urozmaicony, a  szata roślinna 
dobrze zachowana. Kraj Kwitnącej Wiśni jest jednym z państw o największym odset-
ku lasów na świecie – źródła mówią o zapełnieniu nimi około 66% do nawet 70% 
powierzchni kraju. W lasach, które zlokalizowane są głównie w górach – trzy czwarte 
powierzchni kraju stanowią wzniesienia – występuje ponad 5000 gatunków roślin, 
w tym liczne endemiczne gatunki drzew18.

Jeżeli wziąć pod uwagę wszechobecny widok porośniętych lasami zboczy gór, 
nie powinno dziwić, iż Japonię nazywa się krainą lasów. Można się również spo-
tkać z określeniem jej jako kraju, który dał początek wyjątkowej cywilizacji lasu19. 
Koncepcja ta zakłada, iż właśnie las był kolebką japońskiej religii i kultury20. Lasy 
odgrywały i nadal odgrywają istotną rolę także na poziomie kształtowania wyobraźni 
zbiorowej i  tożsamości kulturowej Japończyków, przedstawiając świat z  innej per-
spektywy – jako powiązany z bóstwami czy duchami przodków21. Jako takie mogą 
symbolizować zamierzchłe czasy, a także wzbudzać uczucia nostalgii, jak również fa-
scynacji i strachu (fascinans i tremendum).

Nadawanie lasom znaczenia symbolicznego i ideologicznego obserwuje się w Ja-
ponii od czasów starożytnych i widoczne jest do dziś. Góry porośnięte lasami koja-
rzone są z  idealizowaną przeszłością, a obecnie wiąże się je z  japońskim narodem, 
jako że stanowią podstawowy aspekt krajobrazu kulturowego Japonii. Lasy stały się 
istotną częścią mitu Japończyka kochającego przyrodę i posiadającego z nią wyjąt-
kową relację – szczególnie z lasami w związku z postrzeganiem ich jako pierwotnej 
przestrzeni, w obrębie której narodził się naród.

1995, ss. 189‒214; idem, Japanese Civilization. A Comparative View, Chicago 1996; H. Tellenbach, 
B. Kimura, The JapaneseiConcept of “Nature” [w:] Nature in Asian Traditions of Thought. Essays in 
Environmental Philosophy, ed. J. Baird Callicott, R. T. Ames, Albany 1989, ss. 153‒162.

16 Por. M. Ogawa, op. cit., s. 146.
17 Por. ibidem, s. 147.
18 Por. F. Matsuyama, Hajime ni [w:] Shizen to shintō bunka, t. 1: Umi/yama/kawa, ed. Shintō Bunka-

kai, Tokyo 2009, s. 1.
19 Por. T. Umehara, Mori no shisō ga jinrui o sukuu, Tokyo 1995.
20 Por. np. idem, Animizumu saikō, „Nihon kenkyū” 1989, nr 1; M. Sonoda, Shintō no sekai, Tokyo 1997.
21 Por. C. Blacker, The Catalpa Bow. A Study of Shamanistic Practices in Japan, London 1986, ss. 69‒85.
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Nie jest to rzecz typowo japońska. Lasy stanowiły również istotny element kultu-
rowej wyobraźni mieszkańców Zachodu22, a  intymna relacja między lasem i narodem 
jest widoczna także w innych krajach. Jednakże, jak zauważa Augustine Berque, jedynie 
w Japonii były one uważane za wyznacznik tożsamości narodu i jego kolebkę, w rezultacie 
czego w Kraju Kwitnącej Wiśni lasy odgrywają rolę pierwotnej macierzy. Zasadza się to 
na przekonaniu, że prehistoryczna kultura zbieraczy-łowców okresu Jōmon była źródłem, 
z której wypłynęły rodzime idee shintoistyczne i samo shintō23. W tym sensie lasy mogą 
stanowić tak zwane miejsca pamięci (lieu de mémoire), czyli miejsca (loci), które pewne 
wspólnoty, na przykład naród czy grupa etniczna, uważają za elementy dla swej tożsa-
mości nieodłączne czy wręcz ją budujące, albo w których składają swoje wspomnienia24.

Termin „cywilizacja lasu” zaczął być szczególnie używany przez Nakamurę 
Yōichiego. W swojej pracy, w której omawia temat cywilizacji w odniesieniu do pro-
cesów wylesiania i  zalesiania, zawarł stwierdzenie, że Japonia jest jedynym krajem 
w historii świata, gdzie istniała silna więź między lasami oraz cywilizacją25. Uzasadnia 
to, pisząc, że cywilizacja Zachodu jest ufundowana na procesie wylesiania na dużą 
skalę26. Jego zdaniem tradycje kochających naturę mieszkańców Europy – wymienia 
w tym miejscu Germanów i Celtów – miały być ograniczone przez chrześcijańskich 
misjonarzy, którzy przynieśli ze sobą ducha wylesiania i zwalczania animizmu27. Za-
znacza przy tym, że wylesianie nie było ograniczone do Europy czy Bliskiego Wscho-
du i wraz z imperializmem rozprzestrzeniło się do Azji i Afryki.

Nakamura podkreśla wyjątkowość Japonii, całkowitą jej odmienność względem 
Zachodu, jako dowód podając wysoki odsetek lasów na archipelagu Wysp Japoń-
skich28. Japonia nie doświadczyła wylesiania na wielką skalę z powodu rodzimego 
systemu wierzeń – shintō i wiary w bogów zamieszkujących przyrodę. Góry poro-
śnięte lasami były miejscem, gdzie zamieszkiwały bóstwa, i przez to same stawały 
się obiektem kultu. W wioskach można znaleźć lasy świątynne (鎮守の森 – chinju 
no mori), gdzie mają zamieszkiwać bogowie, którzy opiekują się danym terytorium, 
przez co staje się ono świętym miejscem29.

Yasuda Yoshinori i dwa przeciwstawne typy cywilizacji
Idea cywilizacji lasu wywarła ogromny wpływ na badaczy w Japonii i była chętnie po-
dejmowana w celu wyróżnienia japońskiej kultury, stanowiąc teoretyczną legitymi-
zację dla poglądów pokroju nihonjinron o japońskiej unikalności i wyższości. W tym 
22 Por. R. Harrison, Forests. The Shadow of Civilization, Chicago 1992, s. 156.
23 Por. A. Berque, Japan. Nature, Artifice and Japanese Culture, Yelvertoft Manor 1997, ss. 88‒89.
24 Por. A. Szpociński, Miejsca pamięci (lieux de mémoire), „Teksty Drugie” 2008, nr 4, ss. 12‒14.
25 Por. Y. Nakamura, Mori to bunmei o kangaeru [w:] Shizen to shintō bunka 2: Ki/hi/tsuchi, ed. Shintō 

Bunkakai, Tokyo 2009, s. 9.
26 Por. ibidem, ss. 13‒14.
27 Por. ibidem, s. 15.
28 Por. ibidem, s. 22.
29 Por. ibidem, s. 23.
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nurcie tworzył także Yasuda Yoshinori. Kontrastował on historię lasów Zachodu i Ja-
ponii, postulując odnowienie tradycyjnej japońskiej cywilizacji lasu i towarzyszącego 
jej poglądu na świat, który jest potrzebny w celu przezwyciężenia globalnego kryzysu 
ekologicznego – proces ten określił mianem „renesansu animizmu”30.

Yasuda rozróżnia dwa przeciwstawne typy cywilizacji: wylesiania i lasu. Ta pierw-
sza rozprzestrzeniła się ze starożytnej Mezopotamii na tereny okalające Morze Śród-
ziemne, po czym została odziedziczona przez ludzi Europy z przybyłym tam chrze-
ścijaństwem31. Yasuda przedstawia Japonię jako jedyny kraj, który oparł się sile tej 
właśnie destrukcyjnej cywilizacji wylesiania, i jedyny, gdzie starożytny duch animi-
zmu  – przedstawiany przez niego jako podstawa shintō  – został zachowany. Pier-
wotne cywilizacje zamieszkujące Europę opierały się na animistycznych systemach, 
w których człowiek żył w zgodzie z naturą. Animizm i duchowe bogactwo zostały 
zniszczone podczas ekspansji chrześcijaństwa jednak Japonia zdołała utrzymać status 
cywilizacji lasu i uniknąć inwazji cywilizacji wylesiających, ponieważ była długo za-
mknięta za panowania rodu Tokugawa (epoka Edo – 1600/1603‒1868),. Zachowa-
no pierwotną formę cywilizacji, opartą na harmonii między człowiekiem i naturą32. 
W krajach skolonizowanych rodzimy system animistyczny został prawie całkowicie 
wypleniony. W opinii Yasudy dzięki shintō wielu Japończyków zachowało unikal-
ną miłość do natury, którą większość ludzi zatraciła. Sugeruje on ponadto, że duch 
animizmu charakteryzujący cywilizacje lasu, może posłużyć do ustalenia na nowo 
globalnej świadomości środowiskowej.

Teorie Yasudy oparte są na środowiskowym determinizmie, łącząc archeologię 
i  geografię fizyczną. Dochodzi on do wniosku, że istnieje istotna różnica między 
zachodnią cywilizacją równin (pól) i japońską cywilizacją lasu33. Stwierdza, iż japoń-
ski animizm, wyłonił się spontanicznie z krajobrazu lasów i gór oraz monsunowego 
klimatu wysp, z kolei judeochrześcijańska, monoteistyczna tradycja wzięła swój po-
czątek w suchym klimacie Bliskiego Wschodu (co ma wyjaśniać doktrynę mówiącą, 
że natura jest „poddanym” człowieka i ma być przez niego zdobyta), skąd rozprze-
strzeniła się do Europy34.

Yasuda definiuje shintō i  japońską kulturę w  opozycji do kultury europejskiej 
i  ogólnie zachodniej, wykorzystując argumenty środowiskowo-historyczne. Takie 
porównanie sprowadza się zazwyczaj do powielania stereotypowej wizji Orientu 
i Okcydentu. W przypadku Japonii shintō jest często porównywane do innych sta-
rożytnych kultur lasu, takich jak kultura rdzennych Amerykanów czy Celtów, które 
były marginalizowane lub całkowicie zniknęły. W twórczości Yasudy są one gloryfiko-
wane. Ideolodzy shintō oraz tak zwani duchowi intelektualiści (reiseiteki chishikijin –  

30 Y. Yasuda, Animism Renaissance, „Nichibunken Newsletter” 1990, nr 5, passim.
31 Por. ibidem, ss. 2‒3.
32 Por. ibidem, s. 3.
33 Por. Forest and Civilization, ed. Y. Yasuda, New Delhi 2001.
34 Por. Y. Yasuda, Isshinkyō no yami. Animizumu no fukken, Tokyo 2006.
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霊性的知識人)35 wykorzystują model „szlachetnego dzikusa” i  redefiniują shintō 
jako najbardziej prominentną i  pierwotną tradycję ekologiczną, która przetrwała.

Umehara Takeshi – las kolebką rodzimej religii Japonii

Oprócz Nakamury i Yasudy koncept cywilizacji lasu i wiązaną z nią teorię animizmu 
rozwija także Umehara Takeshi, który – jak poprzednicy – zaliczany jest do ducho-
wych intelektualistów. W  początkach swojej twórczości wzorował się na pismach 
Nishidy Kitarō (1870‒1945), założyciela Szkoły Kioto (Kyōto gakuha – 京都学派)36.

Według Umehary istotę japońskiej kultury można znaleźć we wspomnianej już 
cywilizacji lasu rozwiniętej w okresie Jōmon oraz w animizmie, którym owa kultura 
się charakteryzowała. Umehara uważał, że w celu zrozumienia danego regionu należy 
zrozumieć najpierw religię badanego terytorium, bowiem to właśnie ona stanowi 
fundament kultury. Zaznacza jednak, że o ile religie takie jak chrześcijaństwo moż-
na do pewnego stopnia pojąć dzięki ich świętym tekstom, o  tyle religia japońska 
sprawia pewne trudności, bowiem składają się na nią shintō, buddyzm i konfucja-
nizm, a także wyznawana jest ona w oparciu o lokalne tradycje i zwyczaje (shūzoku –  
習俗), a nie dogmaty37.

Umehara zajmował się w dużej mierze buddyzmem, jednak jego japońska wersja 
nie stanowiła dla niego istoty religii tego kraju, podobnie jak shintō. Twierdził, że 
shintō w biegu historii przeszło dwie wielkie przemiany, przez które zatraciło swój 
oryginalny kształt. Pierwszą było zaprowadzenie ritsuryō (律令)  – systemu praw 
opartych na chińskich wzorcach  – w  wiekach VII i  VIII.  Drugą była restauracja 
Meiji, kiedy to shintō stało się narzędziem władzy. Umehara jest krytyczny względem 
państwowego shintō, twierdząc, że jego wprowadzenie doprowadziło do częściowego 
zniszczenia tego rodzimego systemu wierzeń. Sugeruje, że było to konsekwencją za-
adaptowania destrukcyjnych idei Zachodu38, ale chociaż uważa, że pierwotne shintō 
zostało znacznie zmodyfikowane i  okrojone, to jednak podkreśla, że posiada ono 
pewną ponadhistoryczną esencję. Według niego jest nią animizm.

Animistyczny pogląd na świat wyprowadza Umehara z  okresu Jōmon, kiedy 
to zbieracze-łowcy zamieszkujący japońskie lasy rozwinęli wyjątkową kulturę du-
chową. Drzewa były wykorzystywane do wyrobu nie tylko narzędzi, ale również 
35 Termin określający różnych autorów, którzy podzielają przekonania w dziedzinie japońskiego mi-

stycyzmu i duchowości czy religijności; por. np.: I. Prohl, Die „Spirituellen Intellektuellen” und das 
New Age in Japan, Hamburg 2000; L. Gebhardt, Japans Neue Spiritualität, Wiesbaden 2001.

36 Grupa myślicieli, która rozwinęła oryginalną filozofię przez łączenie duchowych i intelektualnych 
tradycji Wschodu z metodami i terminologią filozofii zachodniej.

37 Por. ibidem, ss. 10‒11 – Umehara pisze tu o „japońskiej religii” co można pojmować tak, jak pisał 
o tym Hori Ichirō, jako wolę stanowiącą podstawę japońskiej kultury, która jest dla niego zwor-
nikiem łączącym liczne religie i zwyczaje praktykowane przez Japończyków, pozwalającym im żyć 
w harmonii i nadając im typowo japoński charakter (por. T. Kuroda, Shinto in the History of Japanese 
Religion, „Journal of Japanese Studies” 1981, nr 1, s. 2). Yamamoto Shichihei określał to z kolei jako 
„japonizm” (nihonkyō –日本教) – por. I. Ben-Dasan, Nihonjin to Yudayajin, Tōkyō 1970.

38 Por. ibidem, ss. 15‒16.
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obiektów kultowych39. Animizm w interpretacji Umehary jest ideą uwzględniają-
cą duchy żyjące w naturze-przyrodzie40, zakładającą, że zwierzęta, rośliny a nawet  
nieorganiczne przedmioty posiadają ducha, który jest połączony z  ludźmi, i  że 
dzięki niemu wszystkie żywe istoty mogą żyć. Ten duch czy też dusza stanowi jed-
ność z ludzką, pomimo różnic w wyglądzie zewnętrznym. Jak widać, jest to myśl 
zbliżona do wizji Edwarda Tylora.

Pierwotną formą animizmu miał być według Umehary kult duchów zamiesz-
kujących drzewa41. W starożytnej Japonii wierzono w to, że drzewa stanowią ciała 
bóstw i miejsca tymczasowego przebywania boskich istot oraz są symbolami płod-
ności. Kult ten miał się później przenieść na kłody i drewniane słupy, które stały się 
centralnym punktem w praktykach religijnych42. Kult skupiony wokół takich drzew 
miał stanowić rdzeń shintō43. Idąc tym tropem, należy zauważyć, że wprawdzie ani-
mizm w swej oryginalnej, czystej formie zniknął, ale część jego elementów pozostała, 
co wpłynęło później na japońskie praktyki i wierzenia44.

W  świetle tego Japonia jawi się jako miejsce, gdzie ślady oryginalnych animi-
stycznych wierzeń zachowały się mimo zmieszania z buddyzmem i upolitycznionym 
państwowym shintō. Jednym z powodów, dla których nie udało się całkowicie znisz-
czyć tego systemu wierzeń przez cywilizacje wylesiania, było uniknięcie kolonizacji 
Japonii przez Zachód. Jednak asymilacja elementów zaczerpniętych z innych tradycji 
miała zniekształcić obraz oryginalnego shintō.

W opinii Umehary odnalezienie prawdziwego shintō możliwe jest dzięki badaniu 
przeszłości między innymi metodami archeologii i religioznawstwa, a więc przez po-
wrót do czasów sprzed skażenia go ideami kontynentalnymi (w tym ritsuryō i zmia-
ny z epoki Meiji)45. W shintō myśliciel odnalazł wartości, które przydadzą się całej 
ludzkości w czasach postmodernistycznych. Według niego animistyczny pogląd na 
świat jest w stanie pomóc w rozwiązaniu współczesnych problemów, zwłaszcza tych 
dotyczących środowiska.

Podsumowanie

W opisanych rekonstrukcjach początków cywilizacji japońskiej i jej rodzimej religii 
z nurtu nihonjinron, dokonanych przez Nakamurę Yoichiego, Yasudę Yoshinoriego 
i Umeharę Takeshiego, okres Jōmon odgrywa główną rolę. W pismach tych myśli-

39 Por. Y. T. Hosoi, The Sacred Tree in Japanese Prehistory, ,,History of Religions” 1976, nr 2, ss. 95‒119; 
T. Umehara, Mori no shisō…, s. 28.

40 Por. idem, Animizumu saikō…, s. 13.
41 Por. ibidem, ss. 13‒14.
42 Por. N. Naumann, Yama no Kami – die japanische Berggottheit (Teil I), „Asian Folklore Studies” 1964, 

vol. 2, s. 201.
43 Por. T. Umehara, Mori no shisō…, s. 51.
44 Por. idem, Animizumu saikō…, s. 16.
45 Por. ibidem, ss. 20‒22.
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cieli argumenty archeologiczne i antropologiczne wypływające z determinizmu śro-
dowiskowego są mieszane z  nacjonalizmem, dychotomią Wschód  – Zachód oraz 
idealizacją prehistorycznego stanu równowagi między ludźmi a naturą. Epoka Jōmon 
stanowiła dla tych autorów złotą erę japońskiej cywilizacji, której elementy zacho-
wały się do dziś, co ma być widoczne przede wszystkim w  animistycznym kulcie 
drzew traktowanym jako esencja shintō, a idąc dalej: japońskiej kultury jako całości. 
Konsekwencją tego jest wyjątkowy szacunek i miłość do lasów stanowiących miejsca 
pamięci narodu – to podejście opiera się na przekonaniu, że przeszłość można po-
znać nie tylko przez relacje bezpośrednich uczestników, ale także pośrednio, dzięki 
znakom i symbolom, do których należą chociażby właśnie lasy.

Animizm stał się popularnym argumentem w  japońskich dyskusjach na temat 
kulturowej wyjątkowości. Wielu uczonych interpretuje shintō – które jest utożsamia-
ne z narodem – w terminach animistycznych ze względu na jego bliski związek z na-
turą. W sensie ogólnym teorie na temat shintō i animizmu kładą nacisk na wyjątko-
wość starożytnej kultury japońskiej, która przetrwała proces modernizacji. Animizm 
stanowi klucz do uzasadnienia wyjątkowości narodu i narzędzie do konstruowania 
modelu japońskiego społeczeństwa, które w opozycji do Zachodu wyraźnie umiesz-
cza naturę jako fundamentalną część kształtującą to społeczeństwo.

Termin „animizm” we współczesnej Japonii nie jest używany wyłącznie do opi-
sywania konkretnego systemu wierzeń. Wykorzystywany jest również w  dyskursie 
akademickim, jako element odróżniający narody i społeczeństwa w oparciu o opozy-
cje binarne: natura – kultura, cywilizacja – dzikość. Najistotniejszą różnicą jest to, że 
w Japonii jego znaczenie zostało zreinterpretowane. Prymitywność zaczęto postrze-
gać jako cechę pozytywną, związaną bowiem z harmonijnym współżyciem społeczeń-
stwa i  przyrody, które miało być charakterystyczne dla pierwotnych mieszkańców 
Japonii okresu Jōmon. Stąd w japońskiej literaturze przedmiotu termin „animizm” 
stał się wyznacznikiem narodowej tożsamości, odróżniającym Japonię od Zachodu 
(animizm/harmonia z przyrodą – monoteizm/walka z przyrodą).
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Summary
Japanese perception of forests in works of nihonjinron authors

The paper presents unique Japanese view of forests, based on the writings of three 
authors: Nakamura Yoichi, Yasuda Yoshinori and Umehara Takeshi. Their works be-
long to nihonjinron – discourse that focuses on issues of Japanese national and cul-
tural identity by building it on opposition East-West and Japanese-Others. Deliber-
ating on the conception and definition of nature derived from East-West dichotomy, 
the author shows how the forest is perceived as a site of memory (lieu de mémoire). 
The main point of the text is to demonstrate how the mentioned writers see the op-
position Orient-Occident and how they contrast the history of forests and religion 
of European and Japanese civilizations.





67

Marta Raczyńska-Kruk, Adam Kruk 

For a double protection.  
Ritual functions of shields  
in the Przeworsk Culture  
on the basis of archaeological data 
and ancient written sources

Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego

A double meaning of shield in culture is founded on the profane and sacred dichot-
omy: beside its direct and ordinary function in the battle, it assumed many social, 
magical or spiritual connotations1. What, then, can we say about shields in the sym-
bolical culture of the barbarian Europe? Scholars dealing with the Przeworsk Cul-
ture2 in their numerous studies indicate that shields could serve not only as effective 
protection but also for the ritual security3. Information about that comes from ar-
chaeological records and some enigmatic passages from Roman historical texts about 
people who lived at that time in the Central Europe. Unfortunately, these two types 
of sources are incomplete, so it is necessary to reach for an anthropological theory 
and use some ethnographic and historical analogies to expand a field of interpreta-
tion. In fact, contrary to the analysis of utilitarian functions (fighting technique), 
such considerations embrace the whole sociocultural context of using a shield or any 
equivalents of them. 

1 Tavarelli, Andrew. Protection, Power and Display: Shields of Island Southeast Asia and Melanesia.  
Ed. Aandrew Tavarelli, Boston 1995, pp. 7 – 9.

2 The Przeworsk Culture is dated back to from the 3th century BC to 5th century AD. It is commonly 
considered as the most „militarized” archaeological culture in the Middle-Europe Barbaricum, located 
in central and southern territories of today’s Poland (see: Godłowski, Kazimierz. „Kultura przewor-
ska”, Prahistoria Ziem Polskich, vol. V, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, 1981, pp. 57 – 59.).

3 Andrzejowski, Jacek. „Wczesnorzymska miniatura tarczy z Nadkola nad Liwcem”, Superiores bar-
bari. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Kazimierza Godłowskiego. Ed. Renata Madyda-Legutko, 
Tomasz Bochank, Cracow, 2000, pp. 23 – 42; Kontny, Bartosz. „The war as seen by an archaeolo-
gist. Reconstruction of barbarian weapons and fighting techniques in the Roman Period based on 
the analysis of graves containing weapons. The case of the Przeworsk Culture”, The Enemies of Rome. 
Ed. László Kocsis, Journal of Roman Military Equipment Studies 16 (2008), p. 120.
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The non-military role of a shield in the Middle 
European Barbaricum

The role of shields both in the military and non-military contexts is involved strictly 
in its protective function and the rank of a warrior in the society4. In this article we 
will focus on classical written sources, especially Tacitus’ (55-120 AD) texts describing 
the life and habits of Germanic people in the 1st century AD, and some archeological 
evidence of the Przeworsk Culture dated back mainly to the first two centuries5. The 
symbolic significance of a shield as the warrior’s primary attribute could be reflected in 
some customs and traditions of the Germanic peoples and tribes of mixed Celto-Ger-
manic ethnicity whose settled the barbarian Europe in antiquity. It may be seen as the 
result of the militarization of society, characterized by a tribal-chiefdom organization6. 
However, a protective function was probably not the sole symbolic dimension of us-
ing defensive armament. As is shown by medieval analogies regarding the chivalry7, or 
ethnographic evidence related to the role of shields as „signs” in so-called traditional 
societies of the world8, its appearance features could also serve to manifest an identity 
and tribal/clan affiliation9. This fact is confirmed by Tacitus, who mentioned of paint-
ed shields10, and archaeological analogies from other regions of Barbaricum11. 

Focusing on the protective function of these objects in beliefs and customs of 
ancient Germans, we must also mention about rites of passage or transition: initi-
ations of young men, weddings, and – finally – rituals connected with the burials. 
Historical and archaeological sources say that shield may have played a significant 
role in all of them as a materialized idea of magical protection and an agent – as the 

4 Czarnecka, Katarzyna. „Struktura społeczna ludności kultury przeworskiej. Próba rekonstrukcji na 
podstawie źródeł archeologicznych i analizy danych antropologicznych z cmentarzyska”, Warszawa, 
1990, pp. 79 – 122; Kontny, Bartosz. „The war as seen by an archaeologist...”, op.cit., p. 119.

5 Limiting the chronology of records to the 1st and 2nd century AD aims to clarify comparative 
interpretations of archaeological evidence (connected with the sociocultural development: from 
the horizon of elite graves in Middle European Barbaricum in the Early Roman Period to the 
Marcomannic Wars in 167-180 AD and its implication), as well as ancient sources.

6 Ibidem, pp. 122, 124; Kontny, Bartosz. „Z motyką na Słońce? Możliwości odzwierciedlenia instytucji 
drużyny w materiale archeologicznym”, Antyk i barbarzyńcy. Księga dedykowana Profesorowi Jerzemu 
Kolendo. Ed. Aleksander Bursche, Renata Ciołek, Warszawa, 2003, p. 253.

7 See: Pastoureau, Michael. Traité d’Héraldique, Paris, 1993.
8 See: Andrew Tavarelli (ed.), Protection, Power and Display…, op.cit. (various papers); Tylden, Major 

G. Bantu Shields, „The South African Archaeological Bulletin” Vol. 1, No. 2 (1946), pp. 33 – 37.
9 Kontny, Bartosz. „The war as seen by an archaeologist...”, op.cit., p. 107. 
10 Publius Kornelius Tacitus, The Germania. On the Origin and Situation of the Germanic Peoples, 

chapter IV.6; Idem, Annales, chapter II.14; Idem, Historiae, chapter IV. 2 (see also: Diodorus Sicu-
lus, Bibliotheca Historica, chapter V. 30. 2).

11 Kontny, Bartosz. „The war as seen by an archaeologist...”, op.cit., pp. 108, 122.
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social anthropologist Alfred Gell claimed, a particular thing which has the power to 
control and influence on the reality12.

Defensive magic and preventing evil in rites of passage

Although shield served in practice as a tool to protect warrior and also bodies of his 
brothers in arms, it could be an attribute in different initiation ceremonies, in order 
to ensure a “magical protection” for individuals. The most obvious, but noteworthy 
example of the ritual using a shield in societies of the Przeworsk Culture, is the fact of 
equipping warrior with that weapon to the afterlife. Due to shields were common and 
frequent elements of burial inventories, especially in the Early Roman Period13, we can 
suppose that it played an important role in the symbolic culture in general, and the 
magical protection could be as crucial as the defense in the practical means. Although 
we have no archaeological evidence of the symbolic use of shields in other than funeral 
circumstances, some reference point out the universal structure of ritual process. It was 
conceptualized by the British anthropologist Victor W. Turner on the base of Arnold 
van Gennep’s classification of rites of passages, as well as a theory of the liminality14. 

According to Turner, the structure of rites de passage incorporates three phases: 
pre-liminal, liminal and post-liminal one15. The middle stage is the moment when 
the participant experiences the state defined as “in-between time” or “anti-struc-
ture.”16 Because of exclusion from a communitas, loss of an identity, status, property, 
rank or role, and not possessing a new one, he or she is exposed to the influence 
of evil spirits’ power or risk of failure during the ritual act of transgression17. For 
explaining this mechanism, ethnographers provided several examples in case studies 
from all around the world, concerning different cultures and times. So the belief that 
it is necessary to provide someone with a magical protection should, therefore, be 
regarded as a universal, worldwide conviction18. Also, the end of the ritual process is 
often highlighted by marking of participant not only with certain roles, duties and 
signs of a new identity (clothing, hair forming, etc.) but also with items (e.g. gifts for 
protection and welfare)19. So it seems that a rite de passages conception can be treated 

12 Gell, Alfred. “The technology of enchantment and the enchantment of technology”, Anthropology, 
Art and Aesthetics. Ed. Jeremy Coote, Anthony Shelton, Oxford, 1992, pp. 40 – 67.

13 Kontny, Bartosz. „The war as seen by an archaeologist...”, op.cit., p. 107.
14 Turner, Victor W. “Betwixt and Between: The Liminal Period in Rites of Passage”, The Forest of 

Symbols, New York, 1967, pp. 123-130; van Gennep, Arnold. The Rites of Passage, trans. Monica 
B. Vizedom, Gabrielle L. Caffe, Chicago, 1960, pp. 65 – 165.

15 Ibidem, pp. 10-11; Turner, Victor W. The Ritual Process, Penguin 1969, p. 155.
16 Idem, “Liminality and Communitas”, The Ritual Process: Structure and Anti-structure, Chicago, 

1969, pp. 359 – 360.
17 Idem, “Betwixt…”, op.cit., pp. 46 – 47.
18 van Gennep, Arnold. The Rites…, op.cit., pp. 1 – 7.
19 Burszta, Wojciech J. „Obrzędy i symbole”, Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje, Poznań, 

1998, pp. 105 – 106.
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as an adequate category to interpret some ritual behaviors of people who lived in the 
Oder and Vistula basins two thousand years ago. 

The apotropaic role of the shield in initiation rites is suggested twice by Ro-
man historian Publius Cornelius Tacitus in his ethnographic and historical work The 
Germania20. There are descriptions of young men’s initiation that is performed by 
including them into the group, probably the retinue, and a particular mention about 
the wedding gift-giving tradition consists of the bestowing bride and her family by 
the groom. The archaeological records connected with the Przeworsk Culture also 
provide the information of some magical prevention activities during the funeral21.

Becoming a warrior 

As historian Jerzy Kolendo supposes, the ceremonial act of giving a shield and a pole 
weapon, most likely spear (framea), was one of the key elements or the young men’s 
initiation ritual22. Youths, as the result of equipping them with the mentioned ar-
tifacts and conferring upon to the rank of warrior, extended the rights of public 
participation and became socially mature. In some sense, the ritual role of the shield 
and spear as gifts relates to the meaning of belt and spurs in the medieval accolade 
ceremony and the principle of awarding new attributes and dignity. For a  newly 
qualified warrior, possessing a shield could mean the ability to protect himself and 
others. It also can be connected with a sense of honor, responsibility for the society 
and numerous of privileges: 

They transact no public or private business without being armed. It is not, however, 
usual for anyone to wear arms till the state has recognised his power to use them. Then 
in the presence of the council one of the chiefs, or the young man’s father, or some 
kinsman, equips him with a shield and a spear. These arms are what the “toga” is with 
us, the first honour with which youth is invested. Up to this time he is regarded as 
a member of a household, afterwards as a member of the commonwealth23. 

On the one hand, after the successful change of social status, young men – practi-
cally and symbolically “marked” by some arms – become an integral part of the com-
munity. The Danish archaeologist Anne Kristensen, regarding to this paragraph, draws 
an attention to a problem of hierarchy inside the warrior group in which the youngest 
members (with no experience) could possess only the shield and spear as the basic set of 

20 The Germania, written around 98 AD, presents the knowledge of Romans about tribes settled the 
north-central Europe in the half of the 1st century AD. Kolendo, Jerzy. “Komentarz do tekstu 
Germanii Tacyta, Publiusz Korneliusz Tacyt, Germania, trans. Tomasz Płóciennik, introduction and 
comments Jerzy Kolendo, Poznań, 2015, pp. 24 – 44.

21 Andrzejowski, Jacek, op.cit., p. 38.
22 Kolendo, Jerzy, op. cit., p. 124.
23 Publius Kornelius Tacitus, The Germania..., op.cit., chapter XIII.1-3; Church, Alfred J., Brodribb 

William J., Cerrato Lisa (ed. and transl.). Complete Works of Tacitus. Tacitus, New York: Random 
House, 1942. Web. 24 Jan 2017.
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weapon which may be, but does not have to be, reflected in archaeological data24. That 
remark explains to some extent a mechanism of social advancement and stratification 
in the commitatus. Indeed, as Tacitus often stressed out25, a warrior with a weapon 
had an essential dignity, but without weapons he was to lose the social position and 
importance, as well as his pride and prestige. The institution of a retinue – according 
to archaeologist Bartosz Kontny – was probably one of the primary units in German 
societies and played several functions: military, organizational, economic or ideological 
ones26. It was connected with a particular kind of social bonds which based, as classical 
sources explain, on the relationships and traditional connotations between men-war-
riors27. But on the other hand, the mention about the “official” tribal initiation is 
also connected with the so-called secret initiation of Germanic youths28. In a different 
paragraph of the Tacitus’ work we can read the description of the Harii tribe as one of 
five the most powerful “citivates” in the Lugii tribal confederation (part of the Suebians 
realm). People of the Harii, according to the author, used to paint their bodies and 
shields in black. However, it seems that they rather did not form a tribe as an ethnic 
unity, but some secret society existing at the margin of the official tribal organization:

The Harii, besides being superior in strength to the tribes just enumerated, savage as 
they are, make the most of their natural ferocity by the help of art and opportunity. 
Their shields are black, their bodies dyed. They choose dark nights for battle, and, by 
the dread and gloomy aspect of their death-like host, strike terror into the foe, who can 
never confront their strange and almost infernal appearance. For in all battles it is the 
eye which is first vanquished29.

The scholars find in this text various information, both about the concept of the 
mythical Wild Hunt as a group of huntsman led by Odin, the belief in the “infernal 
army” (feralis exercitus), and also about real socio-cultural practices related to the pro-
cess of becoming a warrior30. That reference can be linked with the existence of war-
rior brotherhoods as secret groups of young men (germ. Männerbünde). They, under 
the aegis of the elders (for example high priests or sorcerers, or under a divine con-
trol), painted their bodies and shields to participate in night trainings which prepared 
them for the initiation ceremonies31. A black shield, as weapon suited to manifest 

24 Kristensen, Anne K. G. Tacitus’ germanische Gefolgschaft, København, 1983, p. 44, 50.
25 Publius Kornelius Tacitus, The Germania..., op.cit., chapters 6,6; 11; 13; 22.
26 Kontny, Bartosz. „Z motyką na Słońce?…”, op. cit., p. 253. 
27 Kolendo, Jerzy, pp. 124-124 (see: Publius Kornelius Tacitus, The Germania..., op.cit., chapter XIV).
28 Ibidem, p. 124.
29 Publius Kornelius Tacitus, The Germania..., op.cit., chapter XLIII.12-14; Church, Alfred J., Bro-

dribb William J., Cerrato Lisa (ed. and transl.). Web. 24 Jan 2017.
30 Kolendo, Jerzy, Płóciennik, Tomasz. Vistula amne discerta. Greckie i łacińskie źródła do najdawniej-

szych dziejów ziem Polski, Warszawa, 2015, p. 215.
31 Kolendo, Jerzy, p. 167; Szrejter, Artur. Herosi mitów germańskich. Sigurd pogromca smoka i  inni 

Wölsungowie, vol. I, Warszawa, 2015, pp. 218 – 219.
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or communicate something by pictorial images on the wooden disc, was an impor-
tant attribute and a sign of adepts undergoing the process of social transformation.  
In fact, among many militarized societies the set of beliefs and behaviors related 
to the “culture of war” would imply different ritual actions, carried out especially 
during the adolescence period32. It included inhuman appearance (cynocephalic fea-
tures like a dog’s or wolf ’s head), activities such as wild gestures or following animals 
(chewing shields, roaring) which could evolve in the war cries or battle singing33. 
Both The Germania as the classical source and early-medieval sagas collected the Old 
Norse anonymous poems that mentioned the warrior custom of singing to a shield 
before the battle. They aim chiefly at a harsh note and a confused roar, putting their 
shields to their mouth, so that, by reverberation, it may swell into a  fuller and deeper 
sound – writes Tacitus34. Next, in the 9th century poem Hávamál from The Poetic 
Edda, there emerges the similar practice which consisted of singing the spellsong to 
a shield in order to ensure self-protection and avoid wounds (the 157th stanza)35. As 
Mircea Eliade claimed, all of that probably had a mysterious background, so in Ger-
manic societies organized by the warrior tradition, the military and religious spheres 
overlapped each other in the sacrum-profanum dialectic36. 

A shield as a dowry. Ritual gift-giving

The wife does not bring a dower to the husband but the husband to the wife – the Roman 
historian writes in The Germany (Germ. 18.3). Although the whole description of family 
life and marriage is interpreted in the relation to the moralizing dimension of the Taci-
tus’ work37, the mention about the set of weapons as a dowry is well worth considering:

The parents and relatives are present, and pass judgment on the marriage-gifts, gifts not 
meant to suit a woman’s taste, nor such as a bride would deck herself with, but oxen, 
a caparisoned steed, a shield, a lance, and a sword38.

In theory, the act of bestowing a shield, a spear and a sword to the bride could 
be interpreted as a dowry – an arrangement leading to marriage, and premortem 

32 Żmudzki, Paweł. Władca i  wojownicy. Narracje o  wodzach, drużynie i  wojnach w  najdawniejszej 
historiografii Polski i Rusi, Wrocław, 2009, pp. 155 – 156.

33 Klausner, David N. “The Topos of the Beast of Battle in Early Welsh Poetry”, The Center and its 
Compass: Studies in Medieval Literature in Honor of Professor John Leyerle. Ed. Taylor Robert A. et al. 
Studies in Medieval Culture, 33. Kalamazoo: Western Michigan University, 1993, pp. 255 – 256.

34 Publius Kornelius Tacitus, The Germania..., op.cit., chapter III.4; Church, Alfred J., Brodribb Wil-
liam J., Cerrato Lisa (ed. and transl.). Web. 25 Jan 2017.

35 The Poetic Edda, stanza 157th, trans. Henry Adams Bellows, Oxford: Oxfor University Press, 1936.
36 Eliade, Mircea. Cosmos and History. The Myth of the Eternal Return, New York, 1954, pp. 66 – 72.
37 Kolendo, Jerzy, Płóciennik, Tomasz, pp. 209 – 217.
38 Publius Kornelius Tacitus, The Germania..., op.cit., chapter XVIII.4-5; Church, Alfred J., Brodribb 

William J., Cerrato Lisa (ed. and transl.). Web. 25 Jan 2017.
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inheritance which is set up to protect property given to women39. A dowry system was 
also practiced among Celtic tribes, as Julius Caesar noted in De Bello Gallico (B. Gall. 
I.3)40. It cannot be ruled out that some Celtic traditions survived in the Roman Pe-
riod among people of the Przeworsk Culture, which originated following the process 
of the “latenization” of the Germanic tribes in the North and Central Europe41. Of 
course, we do not have any knowledge of such gifts’ meaning, and we can use only 
ethno-historical analogies. However, it should be expressed that in folklore a wed-
ding ceremony means a transition to a new state (as in the case of birth, initiation, 
becoming a chief, burial of the dead), and the change in status of two individuals, 
who created a reproductive social unit since that time42. In connection with this, it is 
preferable to provide wedding couple a magical protection from evil spells by some 
prevention treatment (breaking glass or pottery to make ritual noise, a temporary 
isolation) and ritual gift-giving aimed at providing fertility and welfare, and also care 
or safety43. A shield as a gift or a part of dowry could be some kind of apotropaic 
object too. 

A role of the gift-in-exchange in preventing the local economic system could be 
not less important, as Marcel Mauss noted in his famous work The Gift (1950)44. 
In traditional cultures the ritual circulation of things and objects had an explicitly 
preventive function due to the rule of reciprocity. A model of exchange of goods, 
services or liabilities provided the economic balance by securing resources inside the 
society, as well as determined some traditional behaviors, just like wedding customs 
and endowing wedding gifts. Such a practice, in the light of Tacitus’ mention, was 
probably an element of the system of “total services”. It made possible to control 
local ways of redistribution of goods, as well as to bond economic issues with the 
traditional model of habits, customs and beliefs45.

A shield as an apotropaion. Exceptional funeral gifts

Among customs connected to the belief in the apotropaic function of a shield or its 
substitutes, we can distinct exceptional funeral practices which are well-document-
ed archaeologically in a territory of the Przeworsk Culture. This comment applies 

39 Anderson, Siwan. “The Economics of Dowry and Brideprice”, Journal of Economic Perspectives, vol. 21, 
no 4 (2007), p. 170.

40 Cit. per.: Markale, Jean. Woman of the Celts, trans. Annie Mygind, Christine Hauch, Patrick Henry, 
Rocherster, Vermont, 1986, p. 33.

41 The Przeworsk Culture is defined as one of the most „latenized” archaeological cultures in the Pre-
Roman Period (see: Godłowski, Kazimierz. „Kultura przeworska”, op.cit., pp. 57 – 59).

42 Turner, Victor W. “Liminal to Liminoid, in Play, Flow, and Ritual: An Essay in Comparative Sym-
bology”, Rice Institute Pamphlet – Rice University Studies, vol. 60, no. 3 (1974), p. 57.

43 Maj, Małgorzata. Rola daru w obrzędzie weselnym, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź, 1986.
44 Mauss, Marcel. The Gift, London and New York, 2002, pp. 6 – 9.
45 Harris, Marvin. “Potlatch”, Cows, Pigs, Wars and Witches: The Riddles of Culture, New York, 1974, 

pp. 111 – 130.



Marta Raczyńska-Kruk, Adam Kruk  

74

particularly to ritual equipping burials with meticulously crafted bronze or iron46 
shields, interpreted by scholars as funeral amulets. Especially interesting here are the 
miniatures of shields in the context of woman and children’s graves47. That category 
of finds, mainly dated back to the 2nd century AD, come from several sepulchral sites 
in Poland: Nadkole (Węgrów County, site 2, grave 141b)48, Opatów (Kłobuck Coun-
ty, st. 1, gr. 49)49, Piaski (Łowicz County, st. 1, gr. 95)50, Pełczyska (Pińczów County, 
st. 1, gr. 9)51, Siemianice (Kępno County, gr. 24)52, Siemiechów (Łask County, st. 2, 
gr. 39, 46)53 and Mierzyn-Grobla (Piotrków County, st. 2, gr. 24)54. Tiny votive 
shields were discovered as a  single miniature in grave’s inventory, or beside other 
miniatures, among blacksmith’s tools: scissors hammers or knives, sometimes linked 
together with a piece of the chain mail55. To some extent, these finds can be inter-
preted as the representation or replicas of real shields which were used in the battle 
at that time56. A reduction in size, however, did not at all mean a minor significance; 
therefore it is the symbolical, votive function that seems to be the most intriguing 
and thought-provoking. We must bear in mind that only the funeral contexts of 

46 The example of iron votive shield is a find from the cemetery in Opatów, gr. 49. 
47 Beilke-Voigt, Ines. “Frühgeschichtliche Miniaturobjekte mit Amulettcharakter zwischen Britischen 

Inseln und Schwarzem Meer”, Schriften zur Archäologie der germanischen und slawischen Früh-
geschichte 3. Ed. Joachim Hennig, Achim Leube, Bonn, 1998; Renata Madyda-Legutko, Judyta 
Rodzińska-Nowak, Joanna Zagorska-Telega, “Das Graberfeld der Przeworsk-Kultur von Opatow, 
Fst. 1. Forschungsprobleme”, Worlds Apart? Contacts across the Baltic Sea in the Iron Age. Ed. Ulla 
Lund Hansen, Anna Bitner-Wroblewska, Kobenhavn-Warsaw, 2010, pp. 457 – 478.

48 Andrzejowski, Jacek, op. cit., p. 30.
49 Madyda-Legutko, Renata, Rodzińska-Nowak, Judyta, Zagórska-Telega, Joanna. „Pochówki dzieci 

z cmentarzyska kultury przeworskiej w Opatowie, stan. 1, woj. śląskie – próba interpretacji”, Dusza 
maluczka a  strata ogromna. Funeralia Lednickie. Spotkanie 6. Ed. Wojciech Dzieduszycki, Jacek 
Wrzesiński, Poznań, 2004, p. 205. 

50 Horbacz, Tadeusz J., Olędzki, Marek. „Cimetiere De La Periode Romaine A  Piaski (Pologne 
Centrale)”, Inventaria Archaeologica, Fasc. LI, Warszawa-Łódź, 1983, pp. 307 – 312; Andrzejowski, 
Jacek, op. cit., p. 27.

51 Kontny, Bartosz, Rudnicki, Marcin. „Miniatura tarczy z Pełczysk – mały przedmiot, wielkie spra-
wy”, Blisko i daleko. Księga jubileuszowa Instytutu Archeologii UW. Ed. Beata Kaim, Warszawa, 2009, 
pp. 29 – 40.

52 Ibidem, p. 30, tabl. 2:6.
53 Jażdżewska, Maria. „Ciekawsze zespoły grobowe ze śladami wpływów celtyckich na cmentarzysku 

kultury przeworskiej w Siemiechowie, woj. sieradzkie”, Kultura Przeworska, vol. 1, ed. Jerzy Gurba, 
Andrzej Kokowski, Lublin 1993, fig. 13A; Andrzejowski, Jacek, op.cit., fig. 2, 2-3.

54 Ziętek, Jacek. „Cmentarzysko kultury przeworskiej w Mierzynie-Grobli, st. 2, gm. Rozprza, woj. 
łódzkie”, Kultura Przeworska. Odkrycia-Interpretacje-Hipotezy. Ed. Marek Olędzki, Justyn Skowron, 
Łódź 2004, pp. 25 – 85.

55 Florkiewicz, Iwona. „Miniaturowe nożyce w inwentarzach grobowych kultury przeworskiej, wielbar-
skiej i luboszyckiej w okresie rzymskim”, Archeologie Barbarů 2010: Hroby a pohřebiště germánů mezi 
Labem a Dunajem. Ed. Eduard Droberjar. Studia archaeologica Suebica I, Olomouc, 2011, p. 331.

56 Andrzejowski, Jacek, op. cit., fig. 2; Kontny, Bartosz. “The war as seen by an archaeologist…”, op. cit., 
p. 126.
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their occurrence is known by archaeologists. So we cannot exclude nor the usage of 
miniatures as amulets, gifts, children’s toys, trade and prestigious goods, decorations 
during the life of individuals, neither the fact of making them especially for the sake 
of the funeral ceremony. Otherwise, the presence of votive shields in the Przeworsk 
Culture, as well as in the realm of Roman provinces, is linked with the Celtic world57 
and treated by scholars as traces of the La Tene traditions58. Archaeologists also as-
sume that it is appropriate to define miniatures as votive shields because such objects 
most likely served as gifts to gods or family ancestors59. The question will remain 
rather unanswered: was the votive offering has any protective function? Probably, as 
it was demonstrated in some analogies60. Apart from this, it is important to say that 
miniatures in the military equipment, as representation of real shields which were 
used to defense, could be some example of defensive magic in the rite of passage 
(between death and burial or in the afterlife)61. 

Conclusion

The issue of war and warfare create not only the subject of the historical studies but 
also the wider field of research for archaeologists, anthropologists, sociologists, etc. 
Therefore a shield is not just a tool for killing and practical defense or an attribute 
which belong to the military field; it can also be an object entangled with multi-
ple meanings and cultural references. The sociocultural significance of this kind of 
weapon, which is widely perceived as a protective item, should be treated as a key to 
the interpretation of some archaeological and historical records. As we suppose,, the 
symbolical “power” of a shield could be the reason why it is being discovered today 
in warriors’ graves, and why it played a crucial role in several ritual activities, social 
norms and rules of behavior in the barbarian tribes north of the Danube River.

57 Some miniature shields are known also from the Italy (Tiber), Austria (Lorch), Switzerland (Geneva) 
Great Britain (Salisbury/Wiltshire, Lincolnshire Wolds, Alcester, Sleaford, Salisbury; see footnote 
57), Romania (Szilágysomlyó/Simleul Şilvaniei), and dated mainly form to the 2st century BC to 
the 1st century AD (Andrzejowski, Jacek, op.cit., fig. 3-4).

58 Ibidem, pp. 125-127; Kontny, Bartosz, Rudnicki, Marcin, op. cit., pp. 35 – 36.
59 Farley, Julia. “Transformations of Scale: The Deposition of Miniature Weaponry in Iron Age Lin-

colnshire”, Pallas: Revue D’études Antiques, no 86 (2011), p. 106.
60 For example, here should be mentioned the offerings presented to gods in order to ask for protec-

tion in the Norse and Celtic rituals (beside the thank-offering goods). 
61 Kontny, Bartosz, Rudnicki, Marcin, op. cit., p. 36.
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Summary

The whole set of functions of a  shield in culture boils down to its protective role. 
Meanwhile, beside an obvious, military context of using shields to defense during the 
battle, there is something more: the symbolic (social, ritual or spiritual) significance of 
this kind of defensive arm. Celto-germanic societies north of the Danube River, espe-
cially people of the Przeworsk Culture, created the most „militarized” archaeological 
cultures in that part of Barbaricum. Knowledge of shields in the mentioned cultures 
comes mainly from archaeological sources, dated to beginning of the Roman Period 
(mostly 1st and 2nd centuries AD) and ancient texts (especially Tacitus’ works). Due 
to the incompleteness of material relics and difficulties in the interpretation of Roman 
references (as a result of their propaganda character, literary qualities, etc.), the sources 
are highly fragmented. However, there can be found some ethnographic and historical 
analogies (relating to the Celtic or Norse culture in the Viking Age) to explain ritual 
functions of shields. Also, the ways in which barbarians used them in ritualized forms 
of behavior, to protect themselves or to prevent evil can be researched on the basis of 
the mentioned analogies, as it is presented in the article.
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Katarzyna Kleczkowska

Opozycja psyche i soma  
we wczesnej myśli greckiej  
a idea metempsychozy1

Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wiara w to, że jakiś element człowieka jest w stanie przetrwać śmierć, stanowi wy-
obrażenie tak powszechne, jak wszechobecne są rytuały odprawiane ku czci zmar-
łych. Ów element, w zależności od kultury, bywa różnie nazywany i definiowany. 
W zachodnim kręgu cywilizacyjnym, opartym na greckiej filozofii i judeochrześci-
jańskiej religii, za nieśmiertelną cząstkę człowieka uważana jest dusza, często stawiana 
w opozycji do śmiertelnego, materialnego ciała. 

Początki tego wyobrażenia sięgają filozofii starożytnej Grecji. Co ciekawe, w nur-
tach filozoficzno-religijnych, które najmocniej podkreślały opozycję duszy i  ciała 
(z greckiego psyche i soma), czyli u orfików i pitagorejczyków, możemy równocześnie 
odnaleźć wiarę w metempsychozę, czyli wędrówkę dusz z jednego ciała do drugiego. 
Nie jest to zbieżność zaskakująca, ponieważ koncepcja nieśmiertelnej duszy i śmier-
telnego, negatywnie postrzeganego ciała bardzo dobrze współgra z ideą, według któ-
rej człowiek po śmierci odradza się w nowym ciele. Warto jednak przyjrzeć się bli-
żej tej zależności, która może pomóc między innymi w badaniach nad charakterem 
starożytnego orfizmu i pitagoreizmu czy początkami koncepcji metempsychozy na 
gruncie greckim.

Niniejszy artykuł stawia sobie za cel określenie charakteru zależności pomiędzy 
opozycją dusza – ciało we wczesnej myśli greckiej a występującą w tym okresie ideą 
reinkarnacji. Początek tekstu skupia się na przemianach w postrzeganiu duszy i ciała 
w kulturze greckiej od Homera po literaturę i filozofię klasyczną. Następnie omówię 
przykłady opozycji psyche i soma we wczesnej myśli greckiej, ze szczególnym uwzględ-
nieniem orfizmu i pitagoreizmu. Wreszcie w ostatniej części artykułu przeanalizuję 
problem relacji pomiędzy ową opozycją a koncepcją metempsychozy.

Koncepcja duszy pojawia się już w eposach Homera (VIII w. p.n.e.), chociaż jest 
ona tam rozumiana inaczej niż w epoce klasycznej. W czasach, w których powstawały 
Iliada i Odyseja, psyche jest przede wszystkim tym, co decyduje o życiu jednostki. Jest 
dla człowieka równie ważna jak oddech, od którego zresztą pochodzi jej nazwa –  

1 Praca powstała w wyniku realizacji projektu badawczego pt. Geneza koncepcji metempsychozy w starożytnej 
Grecji, finansowanego ze środków DSC na zadania służące rozwojowi młodej kadry naukowej oraz 
uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Filozoficznym UJ (nr K/DSC/004670).
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psychein po grecku znaczy ‘tchnąć’2. Mimo tak wielkiego znaczenia, w eposach Ho-
mera wspominana jest jedynie wtedy, gdy nadchodzi moment kryzysu3 – kiedy czło-
wiek umiera (bądź grozi mu śmierć) albo jest nieprzytomny. Kiedy dusza opuszcza 
ciało na moment, człowiek traci świadomość4, kiedy na stałe – umiera. Wydostaje 
się ona przez usta lub otwartą ranę5 i w postaci widma (eidolon) wędruje do siedziby 
zmarłych, Hadesu, gdzie wiedzie ponury, pozbawiony nadziei żywot. Achilles, któ-
rego nawiedza po śmierci jego najlepszy przyjaciel, Patroklos, w następujący sposób 
opisuje widzianą przed chwilą zjawę:

Biada! Wiec jeszcze istnieje w mrocznym domostwie Hadesa
dusza (psyche) i ziemski kształt (eidolon), ale z siedliska życia6 wyzuty.
Przecież przez całą noc dusza (psyche) nieszczęśliwego Patrokla
stała nade mną i skargi wypowiadała i żale,
dając zlecenia przeróżne. A tak do niego podobna7.

Psyche w postaci eidolon zachowuje zatem wygląd człowieka, określana jest jego imie-
niem, a także posiada coś na kształt świadomości i pamięci, chociaż w słynnym opisie 
zejścia Odyseusza do świata zmarłych (w jedenastej księdze Odysei), dusze odzyskują 
pamięć i stają się rozmowne dopiero po wypiciu ofiarnej krwi – nawet wtedy jednak nie 
da się ich dotknąć ani objąć. Jest to koncepcja daleka jeszcze od idei nieśmiertelności 
duszy, bowiem psyche Homera jest „wyzuta z siedliska życia” nie posiada żadnych sił 
witalnych, stanowi jedynie widmo człowieka8. Najlepiej obrazuje to fragment Iliady, 
w którym o Achillesie napisano, że „wiele mocnych dusz (psychai) bohaterów wtrącił do 
Hadesu, a ich samych (autous) uczynił pastwą dla psów i drapieżnych ptaków”9. Psyche 
nie jest zatem tożsama z osobą zmarłego, stanowi jedynie jego namiastkę.

W  epoce homeryckiej dusza nie jest jeszcze siedzibą emocji ani jakichkolwiek 
wartości, które zwykliśmy z nią łączyć w myśli chrześcijańskiej. Jak trafnie zauważa 
Erwin Rohde, „chociaż bez udziału psyche ciało nie może doznawać, odczuwać i pra-
gnąć [bo byłoby martwe – przyp. K. K.], to jednak tych i wszelkich innych czynności 
nie dokonuje ono ani za pośrednictwem, ani z pomocą psyche”10. Jednocześnie jednak 
jest najcenniejszą rzeczą, którą człowiek posiada i którą łatwo może stracić. Ilustruje 

2 Por. J. N. Bremmer, The Rise of the Unitary Soul and Its Opposition to the Body. From Homer to Socrates 
[w:] Philosophische Anthropologie in der Antike, Hrsg. L. Jansen, C. Jedan, Frankfurt et al. 2010, s. 14.

3 Por. ibidem, s. 12; E. Rohde, Psyche. Kult duszy i wiara w nieśmiertelność u  starożytnych Greków, 
tłum. J. Korpanty, Kęty 2007, s. 10.

4 Por. np. Homer, Iliada, tłum. K. Jeżewska, Warszawa 2005, 5.696.
5 Por. E. Rohde, op. cit., s. 9.
6 Dosłownie „przepony” (phren), uważanej za siedlisko sił witalnych (por. ibidem, s. 12).
7 Homer, Iliada..., 23.103–107.
8 Por. E. Rohde, op. cit., ss. 10–11.
9 Homer, Iliada..., 1.3-5, przekład Zygmunta Kubiaka [za:] E. Rohde, op. cit., s. 10.
10 E. Rohde, op. cit., s. 10.
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to fragment Iliady opisujący, jak Grecy usiłują powstrzymać gniew Achillesa, twier-
dząc, że ryzykuje on swoje życie. Dosłownie mówią, że Achilles „rzuca” (paraballome-
nos) swoją psyche11, używając metafory gry hazardowej12. W cytowanym fragmencie 
psyche traktowana jest jako synonim samego życia.

Dusza u Homera nie stoi jeszcze w opozycji do ciała – jest raczej jego sobowtó-
rem, aktywnym w czasie, kiedy pozostaje ono bezczynne – we śnie, podczas utraty 
przytomności oraz po śmierci13. Warto przy tym zauważyć, że grecki wyraz oznacza-
jący ciało, soma, u Homera pojawia się wyłącznie w odniesieniu do zwłok (człowie-
ka lub zwierzęcia)14. Mogłoby to oznaczać, jak sugeruje Bruno Snell, że Grecy nie 
traktowali wówczas ciała jako jednostki, ale jako agregat, złożony z wielu elementów, 
do których należała też psyche15. Niemniej już w poezji Archilocha i Teognisa (obaj 
VII w. p.n.e.) pojawia się wyraz soma na oznaczenia ciała żywego człowieka, co pod-
waża tę atrakcyjną teorię, chociaż nie odrzuca jej jednoznacznie16. 

Warto podkreślić, że u Homera dusza jest jednak częściowo niezależna od ciała, 
ponieważ może je opuszczać i trwa nadal po śmierci człowieka. Jan Bremmer, posił-
kując się badaniami antropologów nad kulturami pierwotnymi, proponuje wprowa-
dzić do dyskusji na temat duszy u Homera podział na duszę cielesną (body-soul) oraz 
swobodną duszę (free-soul)17. Do pierwszej kategorii zalicza te elementy człowieka, 
które wpływają na jego życie wewnętrzne i w ten sposób częściowo wpisują się we 
współczesne rozumienie duszy, chociaż Grecy określali je innym mianem – przede 
wszystkim thymos, czyli siedlisko uczuć, oraz noos, czyli rozum. Są to „dusze”, które 
umierają wraz z człowiekiem. Do drugiej kategorii Bremmer zalicza natomiast psyche, 
jako że może ona opuszczać ciało i trwa po jego śmierci18.

W epoce archaicznej po Homerze psyche stopniowo zaczyna zdobywać także wy-
miar emocjonalny. W jednym z wierszy Hipponaks (VI w. p.n.e.) wspomina o po-
padaniu duszy w smutek19, Anakreont (ok. 570–485 p.n.e.) opisuje natomiast pięk-

11 Por. Homer, Iliada..., 9.322.
12 J. N. Bremmer, op. cit., s. 12.
13 Najlepiej obrazuje to fragment z Pindara, pochodzący co prawda z V wieku p.n.e., ale inspirowany 

Homerem: „Ciało każdego śmierci ulega przemożnej,/Lecz pozostaje kształt życia znikomy;/ [...] 
Śpi, kiedy członki nasze się trudzą,/A gdy uśniemy – w snach wielu wyjawia/ Czekający nas trudów 
i radości wymiar” – Pindar, fr. 131b [w:] Liryka starożytnej Grecji, oprac. J. Danielewicz, Warszawa–
Poznań 2001, s. 344. Por. E. Rohde, op. cit., ss. 10–12.

14 Por. M. Clarke, Flesh and Spirit in the Songs of Homer: A Study of Words and Myths, Oxford 1999,  
ss. 116–117.

15 Por. B. Snell, Die Entdeckung des Geistes, Göttingen 1980, ss. 17–18, cyt. za: J. N. Bremmer, op. cit., 
s. 16.

16 Por. J. N. Bremmer, op. cit., s. 16.
17 Polskie tłumaczenie określeń body-soul i free-soul na podstawie: L. Trzcionkowski, Bios – Thanatos – 

Bios. Semiofory orfickie z Olbii i kultura polis, Warszawa 2013, s. 385.
18 Por. J. N. Bremmer, The Early Greek Concept of the Soul, Princeton 1983, s. 12; idem, The Rise...,  

ss. 13–14.
19 Por. Hipponaks, fr. 39 [w:] Liryka..., s. 420.
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nego młodzieńca jako woźnicę swojej psyche20. Tendencja ta utrzymuje się w epoce 
klasycznej – tragicy tacy jak Sofokles (ok. 496–406 p.n.e.) czy Eurypides (ok. 480–
406 p.n.e.) antropomorfizują duszę, opisując ją na przykład jako lamentującą lub 
uszczęśliwioną21. Psyche staje się też synonimem charakteru22 – na przykład Pindar 
(ok. 520–440 p.n.e.) w dziewiątej Odzie nemejskiej wspomina mężów, których dusze 
są wspanialsze od bogactwa23. Zdaniem Bremmera owa zmiana sposobu postrzega-
nia duszy przez Greków była spowodowana rozrostem sfery prywatnej kosztem pu-
blicznej w starożytnych Atenach. Ateńczycy, przenosząc sporą część aktywności do 
domów, otworzyli się i uwrażliwili na delikatniejsze emocje, które zaczęto przypisy-
wać duszy. Przestali także postrzegać siebie wyłącznie jako członków społeczeństwa, 
a wraz z  rozwojem indywidualizmu pojawiła się potrzeba znalezienia w człowieku 
owego nośnika „ja”, którym stała się psyche24. 

Następnym krokiem, którego skutki okazały się długofalowe, było uznanie ludz-
kiej duszy za nieśmiertelną. Koncepcja ta łamała jedną z najbardziej charakterystycz-
nych cech religii greckiej. Greccy bohaterowie, podobnie zresztą jak mezopotamscy, 
nieraz byli w stanie dorównać bogom lub nawet ich pokonać. W mitach jedyną istot-
ną różnicą pomiędzy człowiekiem a bogiem była zatem śmiertelność tego pierwsze-
go i nieśmiertelność drugiego. Jeśli dusza ludzka zostałaby uznana za nieśmiertelną, 
wówczas człowiek musiałby być postrzegany jako równy bogom25. 

Według samych starożytnych pierwszym filozofem, który orzekł, że psyche jest 
nieśmiertelna, był Ferecydes z Syros, żyjący około VI wieku p.n.e. Informację tę prze-
kazał nam Cyceron (106–43 p.n.e.)26, nie zagłębił się jednak w poglądy Ferecydesa – 
dopiero znacznie później zrobił to chrześcijański pisarz Apponius (ok. V–VII w. n.e.). 
Apponius wspomniał także o tym, że filozof z Syros nauczał o nieśmiertelności duszy, 
dodał jednak, że zdaniem Ferecydesa ludzka dusza brała początek z nieba (de caelo), 
natomiast ciało – z ziemi27. W ten sposób rozwiązał przedstawiony wyżej problem 
teologiczny – człowiek jest nieśmiertelny jak bogowie, bo pochodzi od bogów.

Nie mamy pewności, jaki grecki termin został przez Apponiusa przetłumaczony 
na łacinę jako caelum (‘niebo’), ale prawdopodobnie był to aither, termin, który dał 
początek naszemu wyrazowi „eter” i oznaczał zarówno wyższe warstwy powietrza, jak  

20 Por. Anakreont, fr. 15 (360) [w:] ibidem, s. 249.
21 Przykłady konkretnych fragmentów podaje Friedrich Solmsen (Plato and the Concept of the Soul 

(Psyche): Some Historical Perspectives, „Journal of the History of Ideas” 1983, No. 44, s. 356).
22 Por. J. N. Bremmer, The Rise..., s. 16.
23 Por. Pindar, Nemean Odes, 9.32 [on-line:] http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus 

%3Atext%3A1999.01.0162%3Abook%3DN [20.06.2017].
24 Por. J. N. Bremmer, The Rise..., s. 23.
25 Por. E. Rohde, op. cit., s. 170.
26 Por. Cyceron, Rozmowy tuskulańskie, 1.38 [w:] Rozmowy tuskulańskie i inne pisma, tłum. J. Śmigaj, 

Z. Cierniakowa, W. Kornatowski, Warszawa 2010.
27 Por. Apponius, Apponii In canticum canticorum expositionem, ed. B. de Vregille, L. Neyrand, Turn-

hout 1986, 5,333.
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i niebiosa oraz siedzibę bogów. Nie wiadomo, czy Apponius cytował rzeczywiste po-
glądy Ferecydesa, czy raczej przypisał mu koncepcję, która staje się dość powszechna 
w nieco młodszych od filozofa z Syros czasach. Pewne jest jednak to, że w cytowanym 
fragmencie widać już wyraźną opozycję – z jednej strony nieśmiertelna dusza o niebiań-
skim, boskim pochodzeniu, z drugiej natomiast ziemskie, podlegające śmierci ciało.

Co zatem dzieje się z  duszą po śmierci ciała? W  432 r. p.n.e., po bitwie pod 
Potidają, Ateńczycy wznieśli monument, na którym napisali, że dusze (psychai) ich 
zmarłych rodaków zostały przyjęte przez aither, natomiast ciała (somata) – przez zie-
mię (chthon)28. Jest to oczywiste nawiązanie do koncepcji, według której dusza bierze 
początek z eteru, a ciało z ziemi i po śmierci oba te elementy powracają do miejsca 
pochodzenia. Tego typu wiara wydaje się bardzo popularna we wspomnianym okre-
sie, o  czym świadczy chociażby twórczość Eurypidesa. Na przykład w powstałych 
kilkanaście lat później Błagalnicach tragik pisze, że ciało zmarłych powinno być grze-
bane w ziemi, aby każdy element powrócił tam, skąd przybył – dusza (Eurypides 
z niewiadomych przyczyn używa terminu pneuma zamiast psyche) do eteru, nato-
miast ciało – do ziemi (tym razem ge)29. Podobnie na złotych tabliczkach orfickich, 
stanowiących instrukcję postępowania w zaświatach, pojawia się zwrot, który musiał 
wypowiedzieć zmarły: „Dzieckiem Gai jestem i gwieździstego Uranosa”30, który praw-
dopodobnie oznacza, że ludzka dusza pochodzi z nieba, a ciało – z ziemi. Zestawienie 
psyche i  soma w  tym okresie nie zawsze jednak przyjmuje charakter opozycji. Du-
sza i ciało pojawiają się często w przemowach Lizjasza31, Ajschinesa32 i Demostenesa33, 
gdzie stanowią raczej przykład wzajemnie się uzupełniających elementów, chociaż 
o wyraźnie odmiennych funkcjach.

Nawet jeśli dusza i ciało już przez Ferecydesa były traktowane jako opozycyjne ele-
menty, w źródłach nie znajdujemy jeszcze przykładów negatywnej waloryzacji drugie-
go z nich. Ta pojawiła się w myśli greckiej prawdopodobnie dopiero wraz z rozwojem 
wspomnianego już orfizmu. Na jednej z kościanych tabliczek z Olbii, pochodzących 
z około 400 roku p.n.e., znaleziono napis: Dio/ aletheia/ soma psyche, czyli „Dioni-
zos/ prawda/ ciało dusza”34. O tym, że powstała ona w środowisku orfickim, świad-
czy napis na innej kościanej tabliczce z  Olbii, na której widnieje nazwa Orphikoi. 
Pozostałe tabliczki oprócz imienia Dionizosa i wyrazu „prawda” zawierają oczywiste  
28 Por. inskrypcja IG I3 1179.6–7 [on-line:] http://epigraphy.packhum.org/text/1338?&bookid= 

4&location=7 [15.06.2017].
29 Por. Euripides, The Suppliants, transl. E. P. Coleridge, New York 1938, 531–534. Inne przykłady por. 

J. N. Bremmer, The Rise..., s. 17. Bremmer zwraca uwagę, że początkowo Eurypides wyznaczał miejsce 
w eterze jedynie ubóstwionym ludziom, później jednak przyznał tę nagrodę także zwykłym śmiertelnikom.

30 K.  Sekita, Złote tabliczki orfickie. Życie po śmierci w  wierzeniach starożytnych Greków, Warszawa 
2011, s. 69.

31 Por. Lysias, Speeches, transl. W.R.M. Lamb, Cambridge, MA, 1930, 24.3.
32 Por. Aeschines, Speeches, transl. C. D. Adams, Cambridge, MA, 1919, 2.151.
33 Por. Demosthenes, Speeches, transl. C. A. Vince, J. H. Vince, Cambridge, MA, 1926, 19.227, 60.33.
34 Tę oraz inne tabliczki – por. F. Graf, S. I. Johnston, Ritual Texts for the Afterlife. Orpheus and the 

Bacchic Gold Tablets, London – New York 2007, ss. 185–187.
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opozycje: „życie śmierć życie”, „pokój wojna” czy „prawda kłamstwo”. „Śmierć”, 
„wojna” i „kłamstwo” to terminy budzące negatywne skojarzenia, możemy zatem ze 
sporą dozą prawdopodobieństwa przypuścić, że również „ciało” miało na cytowanej 
tabliczce występować w charakterze przeciwieństwa pozytywnie postrzeganej duszy.

Skłonność orfików do opozycji najlepiej obrazuje opowiadany przez nich mit 
o  zabiciu Dionizosa przez tytanów. Mały Dionizos, syn Zeusa i  Persefony, został 
zwabiony przez tytanów zabawkami i  zabity. Tytani pokroili następnie jego ciało 
na kawałki, ugotowali i zjedli (cały rytuał przypomina sposób przyrządzania mięsa 
zwierzęcia w tradycyjnym greckim obrzędzie ofiarnym). Kiedy Zeus dowiedział się 
o zabójstwie, zabił tytanów piorunem. Ze spopielonych resztek powstali ludzie, któ-
rzy w ten sposób łączą w sobie dwa elementy – zły, który pochodzi od tytanów, oraz 
dobry, odziedziczony po Dionizosie35. To także Dionizosowi ludzie zawdzięczają swo-
ją nieśmiertelną duszę (są bowiem w części nim, czyli bogami), od tytanów natomiast 
pochodzi śmiertelne ciało.

Platon (427–347 p.n.e.) w Kratylosie stwierdza:

Wydaje mi się, że to szczególnie orficy utworzyli tę nazwę [soma, „ciało” – przyp. K. K.], 
uważając, że dusza została ukarana za grzechy i cierpi, a żeby ją pilnować (sozetai), ma 
takie ogrodzenie na kształt więzienia. Ciało jest więc, zgodnie z tym, jak się nazywa, 
„więzieniem” (soma) duszy, dopóki ta nie zapłaci swych win36.

Koncepcję tę przejęli i rozwinęli pitagorejczycy, twierdząc, że ciało stanowi grobo-
wiec duszy. Nośność tej idei wynikała z faktu, że grecki wyraz soma jest bardzo zbliżo-
ny do sema, czyli grób. Dodatkowo, nazywając ciało grobem, pitagorejczycy zwracali 
uwagę, że prawdziwe życie duszy toczy się po śmierci/przed narodzinami, natomiast 
to, co nazywamy życiem, jest w rzeczywistości śmiercią psyche. Klemens z Aleksan-
drii (ok. 150–212 n.e.) twierdzi, że pierwszym pitagorejczykiem, który nazwał ciało 
grobem, był Filolaos z Krotony37 (ok. 470–399 p.n.e.). Koncepcja ciała jako grobu 
wywarła spory wpływ na Platona, który zawarł ją w  kilku dziełach. W  Gorgiaszu 
wspomina, że usłyszał kiedyś od pewnego mędrca, iż jesteśmy martwi, a ciało stanowi 
nasz grobowiec38. W cytowanym już Kratylosie stwierdza natomiast: „Niektórzy na-
zywają ciało (soma) grobowcem (sema) duszy, niejako w nim obecnie pochowanej”39.

Warto zwrócić uwagę, że orficy mieli – zdaniem Platona – postrzegać ciało jako 
więzienie, w którym dusza pokutuje za swoje grzechy, co stanowi nawiązanie do kon-
cepcji metempsychozy. Wiara w reinkarnację przebija ze źródeł dotyczących orfików 

35 Por. OF 210. Skót OF odnosi się do klasycznego wydania fragmentów źródeł, które opisują orfików: 
O. Kern, Orphicorum fragmenta, Berlin 1922. Por. też L. Brisson, How Philosophers Saved Myths: 
Allegorical Interpretation and Classical Mythology, transl. C. Tihanyi, Chicago 2004, s. 96.

36 Platon, Kratylos, tłum. W. Stefański, Wrocław 1990, 400C.
37 Por. Klemens Aleksandryjski, Kobierce zapisków filozoficznych dotyczących prawdziwej wiedzy, tłum. 

J. Niemirska-Pliszczyńska, Warszawa 1994, 3.3.17.1–2.
38 Por. Platon, Gorgiasz, tłum. W. Witwicki, Warszawa 1958, 493A.
39 Platon, Kratylos…, 400C.
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i  pitagorejczyków, a  także niektórych filozofów, takich jak Empedokles (ok. 494–
434 p.n.e.) czy wreszcie Platon, który w swoich dialogach niejednokrotnie nawiązywał 
do idei ponownego wcielenia. Charakterystycznym rysem greckiej (a także indyjskiej) 
koncepcji metempsychozy, w odróżnieniu od wiary w reinkarnację obecnej u wielu 
ludów pierwotnych, jest jej negatywna waloryzacja40. Ponowne wcielenie nie było na-
grodą, nie było też prawem natury, na które człowiek nie ma żadnego wpływu. Grecy 
postrzegali je jako karę za występki popełnione w poprzednich wcieleniach. W ten spo-
sób idea reinkarnacji oraz koncepcja ciała jako więzienia wzajemnie się uzupełniały – 
nieśmiertelna dusza, łaknąca powrotu do świata bogów, była więziona w śmiertelnym, 
podlegającym chorobom ciele tak długo, dopóki nie odkupi swoich win. 

Na czym polegała owa wina, wyjaśnia Empedokles:

Jeśli ktoś z daimonów, którym przypadło w udziale wieczne życie, skala się zbrodni-
czym zabójstwem, niech błąka się przez trzykroć po dziesięć tysięcy lat z dala od siedzib 
szczęśliwych przybierając wszystkie postaci śmiertelnych, zmieniając jedną ciężką drogę 
na drugą, równie bolesną41.

Grecki wyraz daimon oznacza między innymi bóstwo lub duszę człowieka żyją-
cego w złotym wieku, któremu po śmierci przypadła rola opiekuna żyjących ludzi42. 
Empedokles ma tu zatem na myśli nieśmiertelną duszę ludzką boskiego pochodze-
nia. Dusza ta błąka się, pokutując za zabójstwo, przy czym należy zwrócić uwagę, że 
dla Empedoklesa zabójstwo dotyczyło także zwierzęcia, ponieważ w innym fragmen-
cie stwierdza on:

Ojciec podniósłszy drogiego syna o zmienionej postaci, modli się i zabija go w ofierze, 
(wielki głupiec!), żałośnie zawodzącego w błaganiu. Ale ojciec dokonał rzezi i szykuje 
okropną ucztę w domu. Tak też syn pochwyciwszy ojca, a dzieci matkę, wydarli im 
duszę, a potem pożywiają się ich miłym ciałem43.

Traktowanie w  ten sam sposób zabicia zwierzęcia i  człowieka wynika z  wia-
ry w metempsychozę – zmarły wciela się w  inne ciało, które może być także cia-
łem zwierzęcia, zatem zjedzenie mięsa stanowiło w  ujęciu Empedoklesa akt kani-
balizmu. Z  tej przyczyny filozof praktykował wegetarianizm, podobnie jak orficy  

40 Por. T. McEvilley, The Shape of Ancient Thought: Comparative Studies in Greek and Indian Philosophies, 
Delhi 2008, ss. 98–143.

41 Empedokles, fr. 115 DK. Skrót DK odnosi się do klasycznego wydania fragmentów dzieł i wypowiedzi 
filozofów przedsokratejskich: H.  Diels, W.  Kranz, Die Fragmente der Vorsokratiker, Berlin 1903. 
Tłumaczenie tego oraz następnego cytowanego fragmentu Empedoklesa pochodzi z  artykułu 
W. Lengauer, K. Stebnicka, Empedokles i jego „Katharmoi”, „Ars Regia” 1994, nr 6, ss. 18–21.

42 Por. K. Kleczkowska, Wewnętrzny głos czy zewnętrzna dusza? Antyczna koncepcja daimones a dajmony 
z Mrocznych Materii Philipa Pullmana, „Nowy Filomata” 2012, nr 2, s. 204–209.

43 Empedokles, fr. 137 DK.
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i  prawdopodobnie pitagorejczycy (źródła na ten temat są sprzeczne)44. Warto za-
uważyć, jaką rolę w tej koncepcji odgrywa ciało – to ono właśnie jest zjadane przez 
innych ludzi, nieświadomych własnego pokrewieństwa z ofiarą. Ponadto w koncep-
cji orfików zjedzenie mięsa stanowi powtórzenie mitologicznego aktu kanibalizmu – 
spożycia ciała Dionizosa przez tytanów – zatem odstępstwo od wegetarianizmu sta-
nowi zachwianie równowagi w wymiarze nie tylko jednostkowym, ale i kosmicznym.

Koncepcja reinkarnacji nie mogłaby zaistnieć, gdyby na gruncie greckim nie po-
jawiła się idea nieśmiertelnej duszy. Dusza jest wieczna, stanowi nośnik „ja”, to ona 
pokutuje za grzechy i marzy o powrocie do krainy bogów. Ciało jest natomiast jedy-
nie jej chwilową siedzibą, która podlega stałym zmianom. Powstaje natomiast pyta-
nie, czy koncepcja metempsychozy poprzedza negatywną waloryzację ciała w myśli 
starożytnej Grecji, czy też stanowi jej skutek. Jest ono trudne z dwóch powodów. Po 
pierwsze nie jesteśmy w stanie udzielić na nie odpowiedzi, prowadząc badania chro-
nologiczne, ponieważ ilość zachowanych źródeł na ten temat jest niewielka, a próby 
uporządkowania czasowo poszczególnych koncepcji przez samych starożytnych czę-
sto zawodzą. Po drugie wymagałoby wpierw rozwiązania znacznie ważniejszej kwe-
stii – czy koncepcja metempsychozy narodziła się na łonie myśli greckiej, czy została 
przyjęta z zewnątrz? Sami Grecy uważali, że idea reinkarnacji pochodzi ze starożyt-
nego Egiptu45, co, jak dzisiaj wiemy, jest niesłuszne, ponieważ w religii staroegipskiej 
brak tego typu spekulacji. Współcześni badacze natomiast skłaniają się najczęściej 
ku teorii, że jeśli idea metempsychozy nie narodziła się w samej Grecji, to została 
zaczerpnięta z Indii, gdzie występowała w bardzo podobnej formie46.

Znacznie łatwiej odpowiedzieć na pytanie, jaka była relacja pomiędzy negatyw-
ną waloryzacją ciała w myśli starożytnej Grecji a  ideą metempsychozy. Jak wiemy 
z przykładów z innych religii, obie te koncepcje mogą istnieć niezależnie od siebie. 
Wiara w reinkarnację znana jest z wielu kultur, zwłaszcza pierwotnych, i nie łączy się 
z negatywnym postrzeganiem ani ciała, ani samego życia. Chęć wyzwolenia z kręgu 
wcieleń, jak już wspomniałam, jest charakterystyczna dla metempsychozy indyjskiej 
i  greckiej  – w pozostałych kulturach reinkarnacja jest traktowana raczej jako nie-
odzowne prawo natury, które nie wynika z ludzkich zasług ani przewinień i nie pod-
lega waloryzacji47. 

Postrzeganie ciała jako więzienia dla duszy jest natomiast charakterystyczne także 
dla wczesnych myślicieli chrześcijańskich, którzy nie wierzyli w reinkarnację ani pre-
egzystencję dusz, chociaż warto zauważyć, że ich poglądy były w znacznym stopniu 
44 Na temat sprzecznych źródeł dotyczących wegetarianizmu w  starożytnej Grecji  – por. 

K. Kleczkowska, Wegetarianizm a ofiara ze zwierząt w starożytności – pomiędzy postulatem a praktyką, 
„Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria” 2015, nr 2, ss. 89–103.

45 Por. Herodot, Dzieje, tłum. S. Hammer, Warszawa 2004, 2.123.
46 Por. np. T. McEvilley, op. cit., ss. 98–143.
47 Samo zjawisko ponownego wcielania się w większości kultur jest traktowane neutralnie. Nie należy 

jednak zapominać, że prawdopodobnie w każdej kulturze istnieją rodzaje wcieleń, które uważa się 
za lepsze lub gorsze, a człowiek – bądź za życia, bądź tuż po śmierci – przynajmniej częściowo ma 
wpływ na to, które z nich przypadnie mu w udziale.



MASKA 34/2017

87

oparte na koncepcjach orficko-pitagorejskich, wtopionych w  judeochrześcijańską 
doktrynę. Może się zatem wydawać, że idea nieśmiertelności duszy oraz jej pragnie-
nie wyzwolenia się z niechcianego ciała i otrzymania nagrody w postaci nieba, w ża-
den sposób nie wymaga równoczesnej koncepcji ponownego wcielenia. 

Warto jednak zauważyć, że metempsychoza jest jedną z najbardziej intuicyjnych 
i logicznych odpowiedzi na to, dlaczego w ogóle owa nieśmiertelna dusza trafia do 
ziemskiego więzienia. Koncepcja, według której dusza popełnia błędy i musi je od-
pokutować na ziemi, gdzie podlega różnym cierpieniom i próbom (z łatwością do-
puszczając się kolejnych przewinień – i tak w nieskończoność) wydaje się z łatwością 
odpowiadać na takie kwestie jak cierpienie, niesprawiedliwość społeczna czy wresz-
cie, wśród wrażliwszych jednostek – przemoc wobec innych ludzi i zwierząt. 

W myśli starożytnej Grecji przedstawiciele dwóch nurtów, które najsilniej pod-
kreślały opozycję psyche i  soma, czyli orfików i  pitagorejczyków, byli jednocześnie 
przekonani o istnieniu reinkarnacji. Co więcej, nurty te znane były ze swoich suro-
wych reguł i stylu życia opartego w sporej mierze na wegetarianizmie – dotyczyło to 
zwłaszcza orfików, żyjących poza nawiasem społeczeństwa i mogących przestrzegać 
surowszej ascezy niż pitagorejczycy, którzy przynajmniej częściowo musieli dostoso-
wać się do panujących w społeczeństwie reguł48.

We wczesnej myśli greckiej idea metempsychozy i negatywne postrzeganie ciała 
były więc blisko ze sobą związane. O ile sama opozycja psyche/soma występuje w my-
śli greckiej także niezależnie od idei reinkarnacji, o  tyle potępienie ciała w  myśli 
orfików i pitagorejczyków zawsze współistnieje z  tą ideą. Możliwe, że obie zostały 
przyjęte z  zewnątrz i pojawiły się w Grecji równocześnie. Jeżeli jednak są to kon-
cepcje powstałe na gruncie greckim, mamy spore podstawy, by przypuścić, że idea 
negatywnego postrzegania ciała mogła nieznacznie poprzedzić ideę metempsychozy 
i stanowić jej źródło.

Może o tym świadczyć historia rozwoju orfizmu. Wśród wielu teorii na temat po-
chodzenia orfików, szczególną popularnością cieszy się ta, według której ruch orficki 
wyewoluował z  rytuałów ku czci Dionizosa49. Za tą koncepcją przemawia przede 
wszystkim rola, jaką w wierzeniach orfickich odgrywa Dionizos, a także mit opisują-
cy śmierć Orfeusza z ręki bachantek, który może ilustrować walki pomiędzy orfikami 
i wyznawcami Dionizosa po oddzieleniu się tych pierwszych. W takiej interpretacji 
surowe zasady orfizmu, dotyczące sposobu żywienia się i ubierania, a także sprzeciw 
przedstawicieli tego ruchu wobec krwawych ofiar miałyby stać w  opozycji wobec 
pierwotnych rytuałów bachicznych, które w oczach orfików prawdopodobnie cha-
rakteryzowały się brutalnością i zwierzęcością.

Niemniej to właśnie rytuały ku czci Dionizosa były tymi, które – obok misteriów 
eleuzyjskich  – utworzyły wyłom w  dotychczasowej religii greckiej, robiąc miejsce 
nowym sposobom jej przeżywania. To właśnie kulty misteryjne, nastawione z jednej 

48 Por. np. W. Burkert, Lore and Science in Ancient Pythagoreanism, transl. E. L. Minar, Cambridge 
1972, s. 182.

49 Por. np. A. Krokiewicz, Studia orfickie; Moralność Homera i etyka Hezjoda, Warszawa 2000, ss. 73–76.
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strony na osiągnięcie osobistych celów (lepszy los po śmierci), a z drugiej na głębokie, 
intymne przeżywanie rytuałów, umożliwiły wyjście poza dotychczasową, praktyczno-
-polityczną rolę greckiej religii. Nic zatem dziwnego, że już w początkach ubiegłego 
wieku Rohde zasugerował, iż zmiana dotychczasowego postrzegania duszy mogła się 
narodzić w środowisku wyznawców Dionizosa50. Entuzjastyczne przeżywanie kultu 
z pewnością wpłynęło na odmienne niż do tej pory postrzeganie ludzkiej duszy, która 
stała się nośnikiem indywidualnego „ja”, bo to właśnie owo „ja” – a nie cała społecz-
ność – miało kontakt z bóstwem. Ponadto, kiedy podczas rytuału psyche łączyła się 
z Dionizosem, sama nabierała boskiego charakteru.

W źródłach dotyczących kultu Dionizosa nie znajdujemy jeszcze tęsknoty za po-
wrotem do niebiańskiej krainy, chociaż być może zaczynała już być obecna. Widać ją 
natomiast bardzo wyraźnie u twórców zafascynowanych orfizmem. To właśnie w ich 
dziełach po raz pierwszy pojawia się także negatywna waloryzacja ludzkiego ciała, 
koncepcja, której kult Dionizosa zdaje się wręcz zaprzeczać. Kult Bakchusa wpro-
wadza nowość, jeśli chodzi o  sposób przeżywania własnej cielesności – proponuje 
wyzwolenie się z więzów religii i systemu społecznego51, co manifestuje się w dzikich 
i brutalnych rytuałach – między innymi rozszarpywaniu żywcem ofiarnego zwierzęcia 
i jedzeniu surowego mięsa – a także bogatej symbolice seksualnej. Nie jest to negacja 
własnego ciała, ale raczej próba wyzwolenia się jednocześnie duchowo i  cieleśnie.

Jest zatem całkiem możliwe, że negatywna waloryzacja ciała była jednym z aktów 
sprzeciwu orfików wobec kultu Dionizosa. Mogli oni przejąć od wyznawców Dioni-
zosa wizję duszy jako tej, której celem jest połączenie się z bóstwem, ale sprzeciwiać 
się pozostałym elementom rytuału, postrzeganego przez nich jako dziki i brutalny. 
Jako że kult Dionizosa zawiera w sobie dużo elementów związanych z cielesnością, 
orficy, w ramach sprzeciwu wobec tych właśnie praktyk, mogli do własnej doktry-
ny dołączyć negatywną waloryzację ciała. Cel obu ruchów był podobny, przy czym 
w ujęciu wyznawców Dionizosa wolność osiągano poprzez wyzwolenie ciała, nato-
miast u orfików – przez wyzwolenie od ciała. Pojawienie się wiary w metempsycho-
zę mogło być następnym krokiem – niekoniecznie nieuniknionym, ale z pewnością 
doskonale wpisującym się w orficką i pitagorejską wizję człowieka, w której więziona 
w śmiertelnym ciele dusza rozpaczliwie pragnie powrotu do dawno temu opuszczo-
nej, niebiańskiej krainy bogów.

50 E. Rohde, op. cit., ss. 170–199.
51 Por. W. Burkert, Greek Religion: Archaic and Classical, transl. J. Raffan, Oxford 1987, s. 292.
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Summary
The opposition between psyche and soma in the early Greek thought 
and the idea of metempsychosis

The article presents the development of the concept of the soul and the body in 
ancient Greece from Homer to Orphism and Pythagoreanism. I focus on the idea 
of psyche and soma as the opposition, in which the soul is believed to be immortal 
and of divine origin, while the body is seen as mortal, earthly, and afterwards also 
a prison and a grave of the psyche. Since in both Orphism and Pythagoreanism the 
concept of psyche and soma as oppositions coexists with the belief of metempsycho-
sis, the aim of my article was to analyze the relation between these two ideas. In the 
ending, I conclude that the opposition of soul and body in Orphism might precede 
the idea of reincarnation.
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Uprzedmiotowienie 
i uczłowieczenie – wizerunek psa 
w serwisach ogłoszeniowych

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Wprowadzenie

Historia ogłoszenia, jednego z  najpopularniejszych niedziennikarskich gatunków 
medialnych1, sięga starożytności2. Forma ta trwale wpisała się w rzeczywistość spo-
łeczną na długo przed powstaniem nowych mediów. Niemniej cyberprzestrzeń stała 
się polem nowych możliwości, gdyż, jak zauważa Katarzyna Orszulak-Dudkowska, 
„przestrzeń prasowa pozwala jedynie na uproszczony, skrótowy i dość schematyczny 
charakter form ogłoszeniowych”3. Internet ułatwia dzisiaj nadawanie i  odbieranie 
licznych ogłoszeń, w dodatku bez ograniczeń przestrzennych i czasowych. Z kolei 
technologie komputerowe umożliwiają zapis danych i dostęp do nich nawet wów-
czas, gdy oferty nie są już osiągalne on-line. Jak świetnie ujęła to Magdalena Szpunar: 
„Internet jest medium pozwalającym w nowy sposób rejestrować, a w związku z tym 
poddawać analizie zarejestrowane ludzkie przekazy”4. Ponadto, „w Sieci można zna-
leźć wiele informacji dotyczących internautów”5.

Analiza ogłoszenia pozwala scharakteryzować nadawcę oraz zakładanego odbior-
cę. Z kolei grupa ofert może być źródłem wiedzy na temat szerszych zjawisk kultu-
rowych i społecznych. Artykuł ma na celu scharakteryzowanie sposobu przedstawie-
nia psów w ogłoszeniach sprzedażowych i adopcyjnych. W związku z tym stawiam  

1 Por. J. Fras, Podstawy identyfikacji i typologii wypowiedzi w mediach masowych [w:] Komunikologia. 
Teoria i praktyka komunikacji, red. E. Kulczycki, M. Wendland, Poznań 2012, s. 24.

2 Por. A. Lewkowska, Historia ogłoszeń prasowych, w  tym matrymonialnych [on-line:] http://bs.net.
pl/z-innej-beczki/historia-ogloszen-prasowych-w-tym-matrymonialnych [30.01.2017].

3 Por. K. Orszulak-Dudkowska, Wirtualne serwisy randkowe – fenomen współczesności [w:] Homo in-
terneticus. Etnograficzne wędrówki w głąb sieci, red. E. Jagiełło, P. Schmidt, Lublin 2010, s. 81.

4 M. Szpunar, Konstruowanie narzędzi do badań online na przykładzie serwisu eBadania.pl, „e-men-
tor” 2007, nr 4 [on-line:] http://www.magdalenaszpunar.com/_publikacje/2007/konstruowanie_
narzedzi_do_badan_online_na_przykladzie_serwisu_eBadania.pdf [15.01.2017].

5 Eadem, Internet w  procesie gromadzenia danych o  charakterze wtórnym, „Studia Medioznawcze”, 
2009, nr 2, s. 143.
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następujące pytanie badawcze: czy wizerunek psa w ogłoszeniach sprzedażowych jest 
różny od tego w ogłoszeniach o bezpłatnym przekazaniu?

W celu uzyskania odpowiedzi na nie zbadałam po sto ogłoszeń obu typów. Wyko-
rzystanie analizy ilościowej pozwoliło wykazać statystyczną obecność wybranych treści 
w badanych ofertach. Z kolei perspektywa jakościowa ukazuje różnicę reprezentacji po-
szczególnych kategorii kodowania, jaką można zaobserwować pomiędzy ogłoszeniami.

Uwagi metodologiczne

Materiał badawczy stanowiły oferty sprzedaży lub bezpłatnego odstąpienia psów 
opublikowane w serwisie ogłoszeniowym OLX. Platforma ta należy do najbardziej 
popularnych w  Polsce. W  badaniu Gemius/PBI przeprowadzonym w  listopadzie 
2016 roku domena olx.pl zajęła dziewiąte miejsce na liście „Top 20 domen, z któ-
rych korzysta najwięcej internautów”6.

Tradycyjne reguły etyczne dopuszczają prowadzenie obserwacji w  miejscach pu-
blicznych bez zgody obserwowanych7. Autorzy ogłoszeń nie zostali poinformowani 
o przeprowadzeniu badania, co pozwoliło zachować wiarygodność zebranego materiału.

Materiał badawczy został zebrany 26 stycznia 2017. Wówczas na platformie OLX 
w zakładce „Zwierzęta” i kategorii „Psy” znajdowało się ponad 30 tysięcy ogłoszeń. 
W celu wybrania próby badawczej ograniczyłam ilość materiału poprzez wskazanie 
lokalizacji „Kraków”. Dzięki temu pula ofert wyniosła 1831. Wśród nich wyróżnić 
można dwie zasadnicze grupy: oferty handlowe (ogłoszenia z podaną ceną) oraz ofer-
ty bezpłatnego przekazania8. Szczegółowe dane ilustruje tabela 1.

Grupa ogłoszeń Ilość ogółem dla lokalizacji „Kraków”
Oferty handlowe 172
Oferty sprzedaży psów 140
Oferty krycia 30
Zapowiedzi miotu 2
Oferty bezpłatnego przekazania 1659
Kategoria „Psy bez rodowodu” 788
Kategoria „Psy ze schronisk” 871

Tabela 1. Liczba ogłoszeń poszczególnych kategorii i rodzajów

6 Por. Onet-RASP przed WP, a Interia przed Gazeta.pl, po zmianach algorytmu Facebook i Allegro mocno 
w górę (Gemius/PBI z listopada) [on-line:] http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/onet-rasp-przed-
wp-a-interia-przed-gazeta-pl-po-zmianach-algorytmu-facebook-i-allegro-mocno-w-gore-gemius-
pbi-z-listopada/page:1 [30.01.2017].

7 Por. R. D. Wimmer, J. D. Dominick, Mass media. Metody badań, tłum. P. Czajka-Francuz, Kraków 
2008, s. 599.

8 1 stycznia 2012 roku zaczęła obowiązywać ustawa sankcjonująca sprzedaż wyłącznie psów rodowodo-
wych. W innym przypadku przekazanie zwierzęcia musi odbyć się bezpłatnie. Stąd ofertami handlowymi 
były ogłoszenia o sprzedaży psów rasowych, zapowiedzi krycia oraz zapowiedzi miotów. Z kolei ofertami 
bezpłatnego przekazania były ogłoszenia z kategorii „Psy ze schronisk” oraz „Psy bez rodowodu”.
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Przedmiotem analizy były ogłoszenia dotyczące płatnego bądź bezpłatnego prze-
kazania psa, dlatego pula wynosiła: 140 ofert sprzedaży oraz 1659 ofert oddania. 
W związku z ograniczeniami, jakie niesie ze sobą forma artykułu naukowego, posta-
nowiłam ograniczyć materiał badawczy – wybrałam po 100 ogłoszeń każdego typu. 
W przypadku psów rasowych oferty sprzedaży pojawiały się w 18 kategoriach. Z każ-
dej kategorii wybrałam ilość ogłoszeń odpowiadającą procentowemu udziałowi ofert 
psów tej rasy w puli wszystkich ogłoszeń sprzedaży (por. tabela 2).

Kategoria na OLX 
(rasa)

Liczba ogłoszeń 
sprzedaży psów

Procent udziału ofert sprzedaży danej rasy w puli 
wszystkich ogłoszeń sprzedaży = ilość ogłoszeń 
włączonych do materiału badawczego

Beagle 1 1
Buldog 20 14
Cane Corso 1 1
Chihuahua 6 4
Golden retriever 1 1
Husky 2 1
Jack Russel terrier 4 3
Jamnik 1 1
Labrador 4 3
Maltańczyk 6 4
Mops 3 2
Owczarek 14 10
Pekińczyk 2 1
Shih-tzu 17 12
Sznaucer 3 2
West Highland white 
terrier

1 1

York 26 19
Pozostałe rasy 28 20
Łącznie 140 100%

Tabela 2. Dobór próby badawczej z puli ofert sprzedaży

W przypadku psów bez rodowodu dobór próby nie odpowiadał opisanej wcześniej 
metodzie. Przeglądając ogłoszenia, zauważyłam, iż powtarzają się one w obu katego-
riach9 lub nawet w obrębie jednej. W związku z tym postanowiłam przeanalizować 
ilość równą ilości ofert handlowych włączonych do badania. Połowę stanowią te z ka-
tegorii „Psy ze schronisk”, drugą połowę – z kategorii „Psy bez rodowodu”.

9 Kategorie „Psy ze schronisk” i „Psy bez rodowodu” nie wykluczają się wzajemnie. W schronisku 
może przebywać pies zarówno nierasowy, jak i rodowodowy. Co więcej, psy przebywające w do-
mach tymczasowych często również są „ze schronisk”. W serwisie OLX nie dotarłam do informacji, 
czy „ze schroniska” znaczy to samo, co „aktualnie przebywający w schronisku”.
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Dobór ogłoszeń z każdej kategorii nastąpił z zastosowaniem domyślnej kolejności 
wyświetlania się ogłoszeń – od najnowszych. Wybierane były te, które wyświetlały 
się jako pierwsze, z pominięciem ofert krycia i zapowiedzi miotu w przypadku psów 
rasowych. Przy tym zastosowanie domyślnych ustawień umieszcza na pierwszym 
miejscu wyróżnione oferty, które są powtórzone także dalej, zgodnie z kolejnością 
dodania. Selekcja materiału badawczego nastąpiła więc z pominięciem wyróżnionych 
ogłoszeń (wyświetlanych jako pierwsze), chyba że znalazły się one wśród najnow-
szych ze względu na czas ich dodania. W wyodrębnionej grupie ogłoszeń o bezpłat-
nym przekazaniu psów znalazło się 96 tekstów na temat zwierząt przebywających 
w schroniskach lub znajdujących się pod opieką fundacji prozwierzęcych (tworzo-
nych przez pracowników lub wolontariuszy). Natomiast cztery teksty pochodziły od 
osób prywatnych – właścicieli psów, o których traktowały ich ogłoszenia.

Zebrany materiał zbadałam metodą analizy treści. Przy zastosowaniu trafnego 
i  powtarzalnego klucza kategoryzacyjnego umożliwia ona interpretację materiału 
pod kątem jego znaczeń kulturowych. Wybrana metoda badawcza nie pozwala na 
rozróżnienie stopnia nasilenia zakodowanych kategorii10, niemniej w niniejszej pra-
cy, w związku z postawionym pytaniem badawczym, reprezentacje tychże kategorii 
przeanalizowałam również pod względem jakościowym.

Po wstępnym zapoznaniu się z materiałem postanowiłam utworzyć siedem kate-
gorii kodowania. W tabeli 3 przedstawiam ich bliższą charakterystykę. Odpowiadają 
one kolejno trzem etapom prezentacji:
1) Co jest przedmiotem ogłoszenia? (przedstawienie psa i jego pochodzenia)
2) Jaka jest jego charakterystyka? (opis stanu zdrowia, wyglądu i psychiki)
3) Na jakich warunkach zostanie przekazany? (opis warunków sprzedaży lub nieod-

płatnego przekazania)

Kategoria kodowania Charakterystyka
Imię psa Czy pies, którego dotyczy ogłoszenie, przedstawiony jest z imienia?
Pochodzenie psa* Czy podana jest informacja o rodzicach/przodkach?

Czy znane są losy psa sprzed okresu, w którym powstało ogłoszenie?
Stan zdrowia Jakie pies ma szczepienia? Czy jest kastrowany? Czy jest w pełni zdrowy? 

Na co choruje? Czy jest niepełnosprawny?
Wygląd** Jak duży jest pies? Jaką ma sierść? Jakiego jest umaszczenia i jakie docelowo 

osiągnie?
Charakter*** Jak pies się zachowuje na spacerach? Czy lubi inne zwierzęta? Czy jest 

kontaktowy? Czy bywa agresywny? Czy lubi dzieci? Czy jest aktywny, czy 
spokojny?

Uczucia i wola O czym pies marzy? Czego pragnie? Czy na coś czeka? Czy ma nadzieję?
Warunki przekazania Czy obowiązuje umowa kupna-sprzedaży lub umowa adopcyjna? Czy 

istnieje możliwość dowozu psa do nowego opiekuna? Czy pies zostanie 
przekazany, jeśli docelowo ma przebywać w budzie, kojcu, na łańcuchu? 
Czy psa może otrzymać myśliwy?

10 Por. G. Rose, Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad wizualnością, 
tłum. E. Klekot, Warszawa 2010, ss. 83‒99.
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* W przypadku psów rasowych informacja o hodowli jest jedną z obowiązkowych rubryk. Również posiadanie 
przez psa rodowodu jest cechą warunkującą publikację ogłoszenia w danej kategorii. W związku z tymi od-
górnymi wymogami wspomniane dane nie zostały zaklasyfikowane do kategorii „Pochodzenie psa” – nie są 
bowiem użyteczne w świetle postawionej hipotezy.

** W kategoriach „Wygląd” i „Charakter” uwzględniałam wyłącznie treści obiektywne, to jest określenia typu 
„pręgowane”, „małe”, „wesołe”. Pomijałam natomiast stwierdzenia subiektywne w rodzaju „cudne”, „kocha-
ne”. Te drugie bowiem wynikały jedynie z upodobania nadawcy ogłoszenia, nie mówiły niczego konkretnego 
o zwierzęciu.

*** W toku analizy materiału odkryłam, iż w ogłoszeniach utworzonych przez hodowców zrzeszonych w Klubie 
Hodowców Rasowych Psów i Kotów „Pies i Kot” pojawia się standardowa formułka dotycząca zachowania 
psów: „Nauczone częściowo czystości kontaktowe o wesołym usposobieniu. Shih-tzusie/Yorusie/Pomeranian-
ki łatwo się uczą uwielbiają zabawy z dziećmi przez co wspaniale zdają egzamin pieska rodzinnego. Nowym 
właścicielom udzielamy wszelkich rad i informacji dotyczących dalszego prowadzenia i pielęgnacji szczeniacz-
ka” [pis. oryg.]. Odkrycie to skłoniło mnie, by nie włączać tego sformułowania do kategorii „Charakter”, nie 
wynika ono bowiem ze specyfiki rasy, nie jest też wynikiem obserwacji właścicieli, a tylko stanowi efekt pewnej 
polityki Stowarzyszenia lub wynika z lenistwa ogłoszeniodawców.

Tabela 3. Charakterystyka kategorii kodowania

Badanie polegało na przeanalizowaniu materiału pod kątem obecności informacji 
odpowiadających powyższym kategoriom kodowania. Jednocześnie przeprowadzi-
łam analizę jakościową, zapisując w uwagach spostrzeżenia oraz interesujące cytaty11 
ze studiowanych ogłoszeń.

Analiza materiału

Przeprowadzona analiza ilościowa wykazuje, które kategorie pojawiają się w najwięk-
szej liczbie ogłoszeń (por. tabela 4.).

Kategoria Sprzedaż Nieodpłatne przekazanie
Imię psa 8% 93%
Pochodzenie psa 40% 39%
Stan zdrowia 91% 78%
Wygląd 46% 67%
Charakter 25% 95%
Uczucia i wola 2% 45%
Warunki odbioru 21% 71%

Tabela 4. Procentowy udział ogłoszeń z daną kategorią w puli ogłoszeń danego typu

Przegląd materiału badawczego w perspektywie jakościowej pozwolił jednak na do-
strzeżenie swoistych kontrastów pomiędzy twierdzeniami reprezentującymi poszcze-
gólne kategorie w obu grupach ogłoszeń. Różnice te warto scharakteryzować przed 
przejściem do wyciągnięcia wniosków z analizy ilościowej, gdyż świadomość ich wy-
stępowania zmienia sposób postrzegania danych statystycznych.

11 W cytatach zachowana została oryginalna pisownia.
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Imię
Imię hodowlane jest konieczne do wyrobienia rodowodu, więc posiadają je wszystkie 
rasowe psy – nawet szczeniaki, które później nabywca może przemianować. Mimo 
to imiona zostały podane tylko w ośmiu ofertach. Wydaje się zatem, iż nadawcy nie 
uznali tego aspektu za ważny.

Z kolei w schroniskach psy często oficjalnie mają jedynie numery, zaś imiona pi-
sane są tylko w ogłoszeniach i nie występują w formalnym obiegu. Wówczas oprócz 
imienia w ogłoszeniu podany jest też numer zwierzęcia. Psy zostały przedstawione 
z imienia w 93% ogłoszeń o ich bezpłatnym przekazaniu. Większość tekstów rozpo-
czynała się od podania imienia (lub nawet znajdowało się ono w tytule). Taki zabieg 
przywodzi na myśl przedstawianie człowieka, gdyż jak pisze Aleksandra Małus, „imię 
[…]to pierwsza informacja, jaką człowiek ujawnia o sobie w interakcjach społeczny-
ch”12. Gulio Cesare Vanini traktował imię jako aspekt wyróżniający człowieka, twier-
dząc, że „byt zwierzęcy jest […] bytem bezimiennym. Dopiero w kulturze do ciała 
i duszy dochodzi jeszcze –jako trzecia część składowa człowieka – imię”13. Przedsta-
wianie psów z imienia, choć czasami oficjalnie są one bezimienne, jest próbą nadania 
im istotności, uczłowieczeniem. Co więcej – około 1/5 imion stanowiły zdrobnienia 
przywodzące na myśl imiona dziecięce, na przykład Józio, Gabrysia, Edzio, Zenuś, 
Czarek. W tej grupie imię psa nie padało w żadnym ogłoszeniu od osoby prywatnej.

Pochodzenie
Wśród ogłoszeń dotyczących psów rasowych informacja o pochodzeniu była trzecią 
najbardziej popularną i wielokrotnie zajmowała większą część tekstu:

ojciec: OMAR NACHAR z Sardanu INTERCHAMPION Champion Polski Cham-
pion Bośni i Hercegowiny Champion Montenegro Champion Słowacji Grand Cham-
pion Słowacji Champion Weteranów Słowacji Champion Weteranów Rumunii 
Champion Weteranów Polski Champion Weteranów Węgier Młodzieżowy Champion 
Słowacji Młodzieżowy Zwycięzca Słowacji 2007 Zwycięzca Klubu Słowacji 2008 Zwy-
cięzca Klubu Sznaucera Słowacji 2007 Zwycięzca Słowacji 2011 III BIS Junior 7XCA-
CIB, 12x r.CACIB, 36xCWC, Cert. ISPU, 8xNDPwR, 7xBOB, 1XBOG, 1XBOG 
III matka: KUMARI OLLIVANDERR Champion Serbii Rozpoczęty Interchampion 
(brakuje odstępu czasowego) Rozpoczęty Championat Słowacji (brakuje odstępu cza-
sowego) Rozpoczęty Championat Węgier (brakuje odstępu czasowego) Rozpoczęty 
Championat Rumunii (brakuje odstępu czasowego) II BIS II grupy FCI, I BIS Baby , 
IV BIS Baby, 5XCACIB, 2X res.CACIB, 2XBOB, 3XBOS, Grand Prix Slovakia 2016

Informacje o sportowych sukcesach i championatach przodków podnoszą rangę ho-
dowli oraz wartość psa. W ogłoszeniach często pojawiał się też opis umaszczenia oraz 
psychiki rodziców zwierzęcia, by przekonać odbiorcę, iż odpowiada ono wzorcowi rasy:

12 A. Małus, Znaczenia osobiste przypisywane imieniu, „Psychiatria i Psychoterapia” 2016, nr 1, s. 28.
13 Z. Majewska, O roli imienia w filozofii kultury Andrzeja Nowickiego, „Kultura i Wartości” 2013, 

nr 1, s. 109.
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Rodzice to zdrowe psy pięknej budowy z wynikiem badania na dysplazję HDA oraz 
z zaliczonymi testami psychicznymi z wynikiem 5/5. Ojcem naszego reproduktora jest 
przepiękny interchampion ATA HOSH Buslay z hodowli Shah-Azim.

Dopisek o zdrowotnych predyspozycjach rodziców, taki jak ten zawarty w powyż-
szym cytacie, pojawiał się bardzo rzadko.

W ogłoszeniach dotyczących psów nierasowych kategoria pochodzenia występo-
wała najrzadziej. Informacji o przodkach nie było prawie wcale – trudno zdobyć ta-
kie dane w przypadku psów wyłapywanych na ulicach czy oddawanych do schronisk 
przez właścicieli. Jeżeli już taka informacja się pojawiała, podawany był opis wyglądu 
matki (ojciec nie był znany) – w sytuacji, gdy ogłoszenie dotyczy bardzo młodego psa, 
taka informacja pozwala odbiorcy szacunkowo określić docelową wielkość zwierzęcia. 
Częściej natomiast występował opis losów psa sprzed pobytu w schronisku/hotelu/
domu tymczasowym – niejednokrotnie chwytający za serce i pełen przykrych faktów:

Tina wczesną młodość spędziła na krótkim łańcuchu. W grudniu została interwencyj-
nie odebrana właścicielowi i umieszczona w krakowskim schronisku.

Amuś został wyrzucony na ogródkach działkowych w Raciborzu. Udało nam się do-
trzeć do właściciela, który nie chce go odebrać z raciborskiego schroniska […].

Jak to często na wsi, czekał go łańcuch i buda. Niestety, właścicielka zapomniała, że 
z  wiekiem psa należy poszerzać obrożę. Zorientowała się, kiedy psu obroża wrosła 
w skórę szyi.

Zdrowie
W ofertach sprzedażowych aż 90% zawierało reprezentacje tej kategorii. Informacje 
o zdrowiu to przede wszystkim dane na temat szczepień, gdyż znakomita większość 
ogłoszeń w tej grupie dotyczyła szczeniąt. Poddanie szczenięcia szczepieniom wymaga 
zachowania przez nie kwarantanny, dlatego zapis o  komplecie szczepionek jest dla 
potencjalnego nabywcy informacją, iż pies jest gotów, by w pełni uczestniczyć w prze-
widywanych dla niego zajęciach. Nie bez znaczenia pozostaje tu również aspekt eko-
nomiczny: jeżeli pies posiada komplet szczepień, kupujący nie będzie musiał ponosić 
dodatkowych kosztów. Jest to zatem informacja o tym, co wlicza się w cenę psa.

W drugiej grupie ogłoszeń również pojawiały się zapisy o szczepieniach, ale tak-
że o  kastracji  – zabieg ten jest niemal zawsze obowiązkowym elementem procesy 
adopcji zwierzęcia i jeżeli został już wykonany, odbiorca może odebrać zwierzę nie-
zwłocznie. Ponadto informacja ta stanowi sygnał dla przedstawicieli pseudohodow-
li14, iż pies jest niezdolny do rozmnażania. W kilku ogłoszeniach pojawiły się także 
wzmianki o chorobach zwierząt – by decyzja o przygarnięciu była przemyślana, gdyż 
ponowne oddanie jest dla niego szokiem i może być przyczyną traumy. Informacja 

14 Por. Pseudohodowle [on-line:] http://www.anaconda-fundacja.pl/topmenu-fundacja/fundacja-temat-
mies/56-pseudohodowle [30.01.2017].
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o ewentualnej niepełnosprawności psa przedstawiona była w sposób odnoszący się do 
ludzkiej wrażliwości: „Ale czy brak oka sprawia że Jacky jest mniej psem?”.

Wygląd
Wśród ofert sprzedaży kategoria ta była drugą najczęściej reprezentowaną. Opis wyglą-
du wydaje się szczególnie ważny w ogłoszeniach dotyczących psów ras małych, gdzie 
nacisk kładziony jest na rozmiar: „miniaturkowe sunieczki i piesiunie rasy Shih-tzu 
tricolor”, „mniejszy od chomika”, „oferuję pięknego mini pieska o urodzie laleczki”. 
Im mniejszy pies, tym bardziej pożądany, co uwidaczniają też różnice cen pomiędzy 
szczeniętami różnych rozmiarów. Opisy psów niejednokrotnie przywodzą na myśl 
przedmioty: „Pieski piękne jak misie z piękną sierścią zgrabne małe króciutkie kwa-
draciki”; „cudowna laleczka”; „mieszczący sie na dłoni xxxs”; „kieszonkowy”; „unikat”.

W  drugiej grupie najczęściej pojawiały się dwa rodzaje reprezentacji kategorii 
„Wygląd”:

 ʶ wielkość – fotografie nie zawsze pozwalają ocenić, jak duże jest zwierzę, szcze-
gólnie w przypadku psów schroniskowych, które nierzadko kulą się ze strachu 
podczas robienia zdjęć;

 ʶ uroda – prócz subiektywnych opinii nadawcy ogłoszenia o tym, jakie zwierzę jest 
piękne, pojawiają się też opisy psiej brzydoty lub przeciętności, odnoszące się do 
ludzkiego sumienia i wrażliwości: „pies jak pies, ale też chce domu”; „czy ktoś po-
kocha zwykłego buraska”, „Chomiś może nie jest piękny i nie wyróżnia się urodą 
spośród innych piesków, ale, podobnie jak one, zasługuje na dobry, kochający 
i ciepły dom”.

Charakter
Ogłoszenia o sprzedaży psów najczęściej informowały o socjalizacji szczeniaków oraz 
o tym, czy lubią one dzieci. Były to zwykle lakoniczne, krótkie opisy. W przypadku 
całego miotu nigdy nie występowała informacja o charakterze poszczególnych szcze-
niąt, choć hodowca ma możliwość przeprowadzenia testów behawioralnych i poznać 
specyfikę poszczególnych psów, nawet jeżeli są one bardzo młode. Zaledwie jeden 
ogłoszeniodawca opisał różne charaktery szczeniąt: „Szczeniaki maja już swoje cha-
rakterki i można wybrać w zależności od upodoban są cudne szczeniaki typowe przy-
tulanki a tagze o charakterach wykazujących typowych struzy i obrońców”.

W jednym z ogłoszeń znalazła się informacja, że psy załatwiają się do kuwety i nie 
muszą wychodzić na spacery.

W drugiej grupie ogłoszeń opisy charakteru poszczególnych psów były bardzo 
rozległe. W związku z tym, że mieszańce niejednokrotnie nie reprezentują typu żad-
nej rasy, trudno po wyglądzie ocenić ich usposobienie. Długie i wyczerpujące charak-
terystyki mówiły o tym, czy pies lubi być głaskany, czy jest aktywny, czy też spokojny, 
czy toleruje koty, jak dogaduje się z przedstawicielami swojego gatunku, czy jest pło-
chliwy, czy bywa agresywny. Wydaje się, iż nadawcy tych ogłoszeń uznają charakter 
za najbardziej istotną dla odbiorców cechę psów. Warto jednak zwrócić uwagę, że 
wśród ogłoszeń prywatnych tylko w jednym znajdowała się informacja o charakterze 
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psa – było to wyliczenie wad suki, która jest agresywna wobec innych zwierząt i wyje 
pozostawiona sama w domu.

Uczucia i wola
Kategoria ta jest silnie antropomorfizująca. W ofertach sprzedaży występowała wy-
łącznie jako stwierdzenie, że pies czeka: „czeka na nowego wlasciciela”.

Ogłoszenia o nieodpłatnym przekazaniu zdają się natomiast wyczerpywać tę ka-
tegorię na każdy możliwy sposób. Znajdują się tutaj zarówno treści o nacechowaniu 
pozytywnym („ona Cię potrzebuje!”; „Do szczęścia brakuje jej tylko domku i tego 
jej, jednego jedynego człowieka”; „szuka towarzysza na całe swoje życie”; „na świat 
patrzy sercem”), jak i negatywnym („Daj jej szansę zanim straci ostatnie resztki na-
dziei”; „tęskni za domem”; „ze złamanym sercem”; „nie mógł uwierzyć, że człowiek 
potrafi być dobry”; „całymi dniami czeka przy kracie na ratunek”; „poddała się już 
dawno. Nie ma w niej nadziei i wiary”; „Już nie wierzy, że jej smutny los się jeszcze 
kiedyś odmieni”). Ogłoszenia prywatne nie uwzględniały tej kategorii.

Warunki odbioru
W ofertach sprzedaży psów kategoria te reprezentowana była różnorako. Najczęściej 
pojawiały się informacje o możliwości dowozu lub nawet wysyłki za granicę. Kilkoro 
hodowców zastrzegło, iż psa nie sprzedadzą do hodowli. Odosobnione przypadki 
zawierały notkę o konieczności zawarcia z hodowcą umowy kupna-sprzedaży. W jed-
nym ogłoszeniu hodowca zasugerował, by psa podarować w prezencie świątecznym: 
„odbiór na święta pod choinkę -trwa rezerwacja”.

Większość materiału w drugiej grupie ogłoszeń zawierała informację o koniecz-
ności podpisania umowy adopcyjnej, często również odbycia tak zwanej wizyty 
przedadopcyjnej w domu nowego opiekuna. Wiele razy występowało zastrzeżenie, 
że pies nie zostanie wydany do budy ani na łańcuch. W jednym ogłoszeniu znala-
zła się informacja, iż psa nie może adoptować myśliwy. Często podkreślano, że pies 
nie jest przedmiotem: „Pies nie jest rzeczą, lecz równoprawnym członkiem rodziny, 
dlatego warunkiem wydania psa jest spotkanie przedadopcyjne i podpisanie umowy. 
Nie wydajemy psiaków na łańcuch”; „Prosimy o przemyślane decyzje –- pies nie jest 
rzeczą”. Stwierdzeniu temu zdaje się zaprzeczać jedyne ogłoszenie prywatne, które za-
wierało tę kategorię: „Można ją wziąć na próbę np. na miesiąc. Jeśli się nie zaadoptuje 
uwzględniam zabranie jej z powrotem”.

Wnioski

W największej ilości przeanalizowanych ofert sprzedaży znalazły się informacje do-
tyczące zdrowia, wyglądu i pochodzenia. Z kolei w grupie psów ze schronisk i nie-
rodowodowych najczęściej podawane było imię psa, jego charakter i stan zdrowia. 
Wskaźniki te obrazują opozycję między tymi dwoma typami ogłoszeń. Na podstawie 
powyższych danych oraz analizy jakościowej można stwierdzić, iż ogłoszenia handlo-
we odpowiadają ofertom sprzedaży przedmiotów, skupiając się na trzech aspektach: 
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„czy dobrze funkcjonuje (działa)?”, „jak wygląda?” oraz „jakiego jest pochodzenia 
(marki)?”. Prezentacja psów w ogłoszeniach o ich bezpłatnym przekazaniu przypo-
mina z kolei przedstawienie człowieka, najczęściej bowiem zawiera odpowiedzi na 
pytania: „jak ma na imię?” oraz „jaki jest?”.

Pochodzenie psa rasowego stanowi o jego wartości, zaś w przypadku zwierząt bez-
domnych jego historia jest przedstawiana na dowód przebytego cierpienia. W ogło-
szeniach o odstąpieniu psów kategoria ta występuje najrzadziej – nie zawsze bowiem 
nadawca ma możliwość poznania wcześniejszych losów psa.

Hodowcy rzadko stawiają warunki odbierającemu psa, częściej informują o moż-
liwości dowozu lub nawet wysyłki. W przypadku schronisk i organizacji prozwie-
rzęcych również pojawiają się informacje o możliwości transportu psa do nowego 
domu, choć nie jest to wówczas podróż w nieznane – wcześniej odbywa się wizyta 
przedadopcyjna, czyli kontrola warunków, w  jakich zwierzę będzie żyło. Ponadto 
w tej grupie ogłoszeń zwykle od razu stawiane są wymogi odnośnie do tego, gdzie 
zwierzę ma mieszkać.

W ofertach sprzedaży najrzadziej pojawiają się imiona, choć każdy pies imię po-
siada. Z kolei kategoria ta jest najczęściej wykorzystywana w drugiej grupie, mimo 
że często ma ona charakter umowny (pies de facto ma jedynie numer). Jest to próba 
nadania tożsamości i uczłowieczenia zwierzęcia.

W obu typach ogłoszeń kategoria woli i uczuć pojawia się stosunkowo rzadko. 
Tylko dwie oferty sprzedaży mówiły o tym, że pies czeka. Choć informacje te nie 
są najczęściej wykorzystywane w ogłoszeniach o nieodpłatnym odstąpieniu, mimo 
wszystko były obecne w aż 45% tekstów z tej grupy – to niemal tak wysoki wynik 
jak ten, którywśród ogłoszeń psów rasowych osiągnęła druga najczęściej stosowana 
kategoria (sic!). Warto przy tym zauważyć, że o ile wygląd i charakter można nazwać 
kategoriami obiektywnymi, o tyle już odniesienie do psiej woli i uczuć będzie zwią-
zane z domniemaniem. Przypuszczenia nie są mocnymi stronami w ofertach sprze-
daży – ważniejsze są tu konkrety. Z kolei w przypadku oddania psa nadawcy ogło-
szeń wykazują się empatią, próbują ukazać niejako wnętrze istoty, dla której szukają 
domu. Po raz kolejny uwidaczniają się tu aspekty przedmiotowości i uczłowieczenia.

Kontrast ten widoczny jest również na płaszczyźnie językowej, choć nie sposób 
ująć jej w przyjętych kategoriach kodowania. Wśród ofert handlowych nabywca za-
wsze nazywany jest „właścicielem” – w drugiej grupie stosowane jest określenie „opie-
kun”. Stosunek właścicielski dotyczy przedmiotów, nie można go jednak stosować 
względem ludzi; nie można być właścicielem dziecka – ale opiekunem już tak. Jest 
to kolejny przykład antropomorfizacji psów w ogłoszeniach adopcyjnych15. Celowo 
stosuję tutaj termin „ogłoszenia adopcyjne” zamiast „ogłoszenia o nieodpłatnym od-
stąpieniu psów”, gdyż pierwsza kategoria jest węższa – nie zawierają się w niej oferty 
prywatne. Także tutaj na płaszczyźnie językowej występuje zresztą opozycja. W ogło-
szeniach prywatnych pojawia się uprzedmiotawiające sformułowanie „oddam psa”, 

15 To jest takich, w których przekazanie psa potwierdzone jest podpisaniem umowy adopcyjnej.
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w adopcyjnych natomiast obecne jest uczłowieczenie – „pies poleca się do adopcji”; 
„pies szuka domu” – lub „szukamy domu dla…”.

Czy zatem pies jako przedmiot sprzedaży traktowany jest jako rzecz? Dodatkowe 
obserwacje poczynione w  trakcie analizy uwidaczniają, że nieodpłatne odstąpienie 
zwierzęcia nie zawsze wiąże się z jego antropomorfizacją w ogłoszeniach interneto-
wych. Kluczem do rozstrzygnięcia pytania badawczego wydaje się stosunek właści-
cielski. Jeżeli nadawca ogłoszenia jest prawnym posiadaczem psa – w jego tekstach 
najczęściej opis zwierzęcia ma charakter uprzedmiotawiający. Jeżeli nadawcą jest 
osoba sprawująca nad psem opiekę tymczasową (pracownik schroniska, fundacji) 
lub wolontariusz reprezentujący instytucję posiadającą prawa do zwierzęcia, wówczas 
pies zostaje uczłowieczony, przedstawiony niczym dziecko: pragnie, marzy, tęskni, 
czeka. Dokonana analiza materiału badawczego wykazała kontrast w kreowaniu wi-
zerunku psów w ogłoszeniach internetowych – zwierzęta te zostały przedstawione na 
dwa sposoby. Wyniki badań mogą stanowić przyczynek do szerszych badań kulturo-
znawczych, bowiem stosunek właścicielski okazuje się kategorią warunkującą uczło-
wieczenie bądź uprzedmiotowienie psa.
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Summary
Objectification and Humanization –  
the Image of a Dog in Advertising Spaces

Advertising is one of the most popular non-journalistic media genres. This relative-
ly short form of expression is the source of a lot of information – not only about 
the subject of advertising but, above all, about its broadcaster and potential receiv-
er. Through the use of appropriate research tools, advertising becomes a source of 
knowledge about cultural phenomena. The article is an attempt to show the dogs 
position in the Polish society – through examination of online offers with the use of 
content analysis. Is dog a thing or a conscious being? How do broadcasters commu-
nicate about animals, which they have under custody? Status of ownership turns out 
to be the axis, on poles of which are present two antagonistic positions: objectifica-
tion and humanization of dogs.
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Kanał jako to, co wyparte. 
Szczur wobec binarnej logiki 
nowoczesności 

Wydział Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego

Jonathan Burt, autor jednej z  najciekawszych analiz poświęconych fenomenowi 
szczura, nazwał go „totemicznym zwierzęciem nowoczesności”1. W niniejszym ar-
tykule proponujęrozpatrywanie statusu szczura także jako największej nie-ludzkiej 
ofiary tego projektu, a zarazem wyrazu jego klęski. Spróbuję zarysować proces for-
mowania się współczesnego statusu tego zwierzęcia i szeregu jego naturokulturowych 
uwarunkowań, które miały miejsce w  minionych dwóch stuleciach. Postaram się 
udowodnić, że jest onkonsekwencją ustanowienia modernistycznych dualizmów, 
zwłaszcza oddzielenia natury od kultury, które przechodzą nie tylko pomiędzy uosa-
bianą przez człowieka cywilizacją i szczurem, ale także wewnątrz tego gatunku, da-
jąc początek opozycji „sterylnego” szczura laboratoryjnego oraz jego wolno żyjące-
go kuzyna, uosabianego z  brudem i  patologią. Przyświeca mi założenie, że status 
szczura kanałowego ma swoją szczególną specyfikę, wykraczającą poza antropocen-
tryzm definiujący większość relacji człowieka z  innymi zwierzętami i  że może on 
być rozpatrywany w perspektywie intersekcjonalnej, w której negatywny status danej 
grupy zyskuje wzmocnienie w wynikuszeregu nakładających się na siebie naturokul-
turowych uwarunkowań. Postaram się wykazać, że takie postrzeganie interesującego 
nas gatunku może stanowić rezultat procesów modernizacyjnych. 

Podobnie jak historia społeczna innych gatunków, także historia formowania się 
współczesnego statusu szczura ma w sobie więcej białych plam niż obszarów pewnej 
wiedzy, z uwagi na trudność dotarcia do źródeł i niełatwość odróżnienia historycz-
nych faktów od legend i podań ludowych2. Pewne jest jednak, że szczury od stuleci 
generowały poważne problemy związane z konkurowaniem o zasoby z Homo sapiens. 
Praktycznie przez całe średniowiecze i  czasy nowożytne dominującą narracją opi-
sującą szczura była ta postrzegająca go jako złośliwego szkodnika, z którym należy  

1 J. Burt, Szczur, tłum. A. Leśniak, Kraków 2006, s. 126.
2 Historia relacji między szczurem a człowiekiem – por. H. Zinsser, Rats, lice and history, London 

1935; J. Burt, op. cit.; S. A. Barnett, The story of rats. Their impact on us and our impact on them, 
Crows Nets 2001; R. Sullivan, Rats. Observations on the history and habitat of the city’s most unwan-
ted inhabitants, Bloomsbury 2005; R. Hendrickson, More cunning than men. A social history of rats 
andmen, New York 1983.
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walczyć. Powszechną praktyką aż do XIX wieku było wymienianie ciał szczurów lub 
ich części na pieniądze. Czasami takie praktyki były nawet obowiązkowe  – Hans 
Zinsser, powołując się na Heinricha Heinego, wspomina o  specjalnym podatku, 
jaki w XV wieku we Frankfurcie nałożono na Żydów. Zakładał on konieczność do-
starczania co roku pięciu tysięcy szczurzych ogonów3. Takie przekazy mogą budo-
wać błędne przekonanie o  „odwieczności” współczesnego statusu tego zwierzęcia. 
W  rzeczywistości obecny status symboliczny szczura ukształtował się stosunkowo 
niedawno i można go połączyć z szeregiem procesów modernizacyjnych, które zaszły  
w XIX i XX wieku. Wcześniej byłon bowiem zbliżony do statusu myszy. Co więcej, 
przez długi czas te dwa gatunki były ze sobą powszechnie mylone. W XVIII wieku 
Linneusz opisał je razem jako Mus4. W średniowieczu i czasach nowożytnych szczury 
bywały wprawdzie uznawane za zwiastuny choroby, ale nie stanowiło to reguły – wo-
bec braku dowodów naukowych na relację między obecnością szczurów a epidemią 
wiedza o ich roli w rozprzestrzenianiu się choroby zazwyczaj nie była powszechna5. 
Niechęć do szczurów jako do zwierząt „złodziejskich” i podjadających zapasy prze-
znaczone dla człowieka miała wówczas przede wszystkim podłoże ekonomiczne6.

Warto zatrzymać się na chwilę przy samym pojęciu „szkodnika”, jego historia 
wydaje się bowiem kluczowa dla zrozumienia fenomenu szczura. Mark L. Winston 
zwraca uwagę, że choć konkurencja człowieka o zasoby z innymi gatunkami istnia-
ła od czasów prehistorycznych, proces formowania się pojęcia „szkodnika” nabrał 
szczególnej intensyfikacji wraz z pojawieniem się monokultur zaburzających relacje 
ekosystemowe, a także kolonializmu sprawiającego, że problematyczne gatunki zwie-
rząt zostały rozprzestrzenione po całym świecie7. Ma to daleko idące konsekwencje 
dla interesującego nas gatunku. Po pierwsze narodziny kapitalistycznej gospodarki 
z dużymi nadwyżkami żywności oraz intensyfikacją handlu międzykontynentalnego 
stanowiły doskonałe środowisko dla rozwoju szczurzej populacji. Po drugie ekspansja 
kolonialna człowieka niosła za sobą także ekspansję szczura w zamorskich ekosyste-
mach, skutkowała nierzadko wypieraniem endemicznych gatunków przez przyby-
łego z Europy gryzonia oraz szeregiem problemów sanitarnych w nowopowstałych 
koloniach8. W drugiej połowie XX wieku ekologia inwazji weźmie na cel szczura 
jako przedstawiciela jednego z najgroźniejszych gatunków inwazyjnych9. Nietrud-
no zauważyć, że ekologia inwazji, ustawiająca dychotomiczne podziałyna nieskażoną 

3 Por. H. Zinsser, op. cit., s. 192.
4 Por. J. Burt, op. cit., s. 25.
5 Por. N. Varlik, Plague and empire in the early modern Mediterranean world, Cambridge 2015, s. 27.
6 Por. J. Burt, op. cit., s. 10.
7 Por. M. L. Winston, Nature wars. People vs pests, Cambridge–London 1997, ss. 6‒7.
8 O polowaniach na szczury w czasach kolonialnych pisze m.in. Michael G. Vann w artykule Of rats, 

rice and race: the great Hanoi rat masacre, an episode in French colonial history[on-line:] http://www.
freakonomics.com/media/vannrathunt.pdf [31.01.2017]

9 Por. np. Y. Baskin, A plague of rats and rubbervines. The growing threat of species invasions, Washing-
ton–Covelo–London 2002.
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przyrodę i zagrażający jej element destabilizujący, choć nosząca w sobie odprysk mitu 
o  raju utraconym, wydaje się jednak odzwierciedlać także modernistyczny projekt 
puryfikacji i kontroli. 

Aby zrozumieć specyfikę współczesnego statusu szczura, należy cofnąć się co naj-
mniej dwa stulecia i prześledzić kilka zjawisk, które mogły wpłynąć na pogorszenie 
statusu tego gatunku. Pierwsze ma charakter typowo ekologiczny: to wyparcie na prze-
łomie XVIII i XIX wieku szczura śniadego (Rattus rattus) przez większego szczura wę-
drownego (Rattus norvegicus), chętniej zajmującego obszary wilgotne, takie jak piwnice 
czy ścieki, a zarazem cechującego się większą wojowniczością10. Zbiegło się to z rozpo-
częciem procesu formowania się nowych standardów czystości, które wraz z rozwojem 
antyseptyki i wiedzy o przenoszeniu chorób zaczęły dominować w XIX wieku. Coraz 
więcej wydawało się wskazywać na rolę szczurów w roznoszeniu niebezpiecznych cho-
rób, co wkrótce zostało potwierdzone badaniami naukowymi. Pierwsze dowody na 
to, że szczury przenoszą dżumę, przeprowadzili jednocześnie Alexandre Yersin i Shi-
basaburo Kitasato w 1894 roku. Cztery lata później zostały one potwierdzone przez 
francuskiego oficera medycznego i misjonarza, Paula Louisa Simmonda11. 

Trudno rozpatrywać proces formowania się tabuizacji figury szczura w oderwa-
niu od procesów modernizacyjnych, które miały miejsce w owym czasie, zwłaszcza 
zaś ukonstytuowania się metropolii jako najdoskonalszej formy nowoczesności. Pro-
ces urbanizacji zdaje się stanowić ucieleśnienie tego, co Bruno Latour określił mia-
nem „puryfikacji”12 jeśli chodzi o kształtowanie nowego typu relacji między ludźmi 
a zwierzętami czy przyrodą w ogóle13. Jak zauważa Chris Philo, analizując zjawisko 
stopniowego wykluczania zwierząt z przestrzeni dziewiętnastowiecznego Londynu, 
symboliczne rozdzielenie na miejskość (utożsamianą z „kulturą”, wyrafinowaniem, 
cywilizacją) oraz wiejskość (będącą uosobieniem „natury” i barbarzyńskości) sprawi-
ło, że zwierzęta stały się w mieście, jako element zaburzający ład społeczny, niemile 
widziane. Ich obecność zaczęto definiować jakonie tylko niehigieniczną, ale też nie-
moralną, również z uwagi na ich trudną do ujarzmienia seksualność14. Wyobrażenie 
o kontroli starało się wykluczać z przestrzeni miejskiej wszelkie przejawy nieposłusz-
nej zwierzęcości, poza tą oswojoną, ucieleśnioną w postaci domowych ulubieńców. 

Nie wszyscy nie-ludzcy aktorzy dali się jednak całkowicie zdominować temu pro-
cesowi, uświadamiając iluzję całkowitej kontroli człowieka nad innymi gatunkami15.
10 Por. H. Zinsser, op. cit, s. 202.
11 Por. R. Hendrickson, op. cit., ss. 44‒45.
12 B. Latour, Nigdy nie byliśmy nowocześni. Studium z antropologii syntetycznej, tłum. M. Gdula, War-

szawa 2011.
13 Por. J. Lorimer, Living roofs and brownfield wildlife – toward a fluid biogeography of UK nature conse-

rvation, „Environment and Planning”2008, nr 9, ss. 2042‒2060; C. Jerolmack, How pigeons became 
rats. The cultural logic of problem animals, „Social Problems” 2008, nr 1, ss. 72‒94.

14 Por. Ch. Philo, Animals, geography, and the city. Notes on inclusions and exclusions [w:]Animal geographies. 
Place, politics and identity in the nature-culture borderland, red. J. Wolch , J. Emel, London 1998, s. 64.

15 Por. W.Cronon, [przedmowa][w:] D. Day Biehler,Pests in the city. Flies, bedbugs, cockroaches and 
rats, Washington 2013, brak paginacji; R. Malamud, [przedmowa] [w:] Trash animals. How we live 
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Transgresyjny potencjał zwierząt kwestionujących arbitralnie ustanowione granice 
nowoczesności jest bodaj w najdoskonalszy sposób uosabiany przez wolnożyjącego 
szczura. Jeśli uznamy, że nowoczesna metropolia jest miejscem najpełniej materia-
lizującym logikę kapitału16, szczur staje się szczególnie niepożądany jako element 
destabilizujący, o  silnym potencjale anarchistycznym. Opowieść Roberta Hedrick-
sona o  szczurach kradnących banknoty, żeby robić z nich gniazda17, wydaje się tu 
symptomatyczna. Jednak narracja przedstawiająca szczury jako zwierzęta złodziejskie 
jest mocno zakorzeniona jeszcze w wyobrażeniach premodernistycznych. Nowy fan-
tazmat dzikiego szczura jako jednostki demonicznej, bo wyłamującej się z moderni-
stycznych praktyk dyscyplinujących,wydaje się ściśle powiązany z narracją sanitarną 
i znajduje odzwierciedlenie w geografii symbolicznej tego, co definiujemy mianem 
nowoczesnej metropolii.

Peter Stallybrass i Allon White włączają figurę szczura w proces kanalizowania 
miast europejskich, sugerując, że nowy status tego zwierzęcia można łączyć bezpo-
średnio z modernistycznym dyskursem sanitarnym, który zaowocował stworzeniem 
sieci kanałów odprowadzających miejskie ścieki18. Kanalizacja okazała się niespodzie-
wanym prezentem dla nielubianego gryzonia, stworzyła mu bowiem komfortowe 
środowisko życia z  dala od czyhających na nie drapieżników. Zarazem doskonale 
wpisywała się w  procesy konstruowania modernistycznych dualizmów pozwalają-
cych na definiowanie miejskiej geografii symbolicznej. To, co czyste, uporządkowa-
ne, cenione, a  zarazem objęte władaniem człowieka, pozostawało na powierzchni. 
Niechciane elementy miejskiego metabolizmu, takie jak brud i  nieczystości (oraz 
utożsamiane z nimi szczury), zepchnięto zaś do podziemi. Autorzy wpisują ten pro-
ces w rozwijające się w XIX wieku przekonanie o nierozłączności higieny fizycznej 
i moralnej. Odwołując się do przypadku „człowieka szczurzego” Freuda proponują 
psychoanalityczną figurę metropolii jako ciała, w którym kanał staje się odbytem –
tym co wyparte, podświadome, budzące lęk19. Szczur pojawiający się na powierzchni 
przestał być odtąd zwykłym szkodnikiem. Stał się zaburzeniem status quo, naznaczo-
nym transgresyjnie naruszycielem nieprzekraczalnej granicy. Zarzucano mu przy tym 
nadmierną reprodukcję i  obżarstwo. Jak zauważa Burt, „szczury zbliżały do siebie 
dwa tabu: bezprawia seksualnego oraz kanibalizmu”20.

Zamieszkiwanie przez szczura wędrownego terenów mających negatywne konota-
cje (piwnice, ścieki, mroczne zaułki) sprawia więc, że nie tylko jest on odbierany jako 

with nature’s filthy, feral, invasive and unwanted species, red. K. Nagy, P. D. Johnson II, Minneapolis 
2013, brak paginacji.

16 Por. A.  Sabloff, City, nature and our muted totemic imagination, Colloquium Series Program in 
Agrarian Studies Yale University, 2008.

17 Por. R. Hendrickson, op. cit., s. 38.
18 Por. P. Stallybrass, A. White, The politics of poetics and transgression, London 1986, s. 143, o kana-

lizacji jako metaforze procesu modernizacji pisze też D. Reid w książce Paris sewers and sewermen: 
realities and representations, Cambridge 1991.

19 Por. ibidem, ss. 144‒145.
20 Por. J. Burt, op. cit., s. 47.
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zwierzę brudne, ale staje się wręcz synonimem brudu, jego kulturową manifestacją. 
Mary Douglas w dziele Czystość i  zmaza tak określa kulturowy status brudu: „Jeśli 
z naszego pojęcia brudu wyabstrahujemy patogeniczność i higienę, zostaniemy ze sta-
rą definicją brudu jako czegoś nie na swoim miejscu”21. Brud to zdaniem autorki pro-
dukt uboczny systematycznego procesu klasyfikacji i systematyzacji rozumianego jako 
odrzucenie elementów niepasujących do systemu, stanowi zatem formę zaburzenia 
społecznego porządku22. Poparte dominującym dyskursem sanitarnym przekonanie 
o szczurach jako groźnym rezerwuarze patogenów wydaje się więc podbudowane pod-
świadomym dążeniem do kontroli i ochrony przed elementem kwestionującym zasta-
ny ład. Warto dodać, że, jak zauważa Robert Hendrickson, szczury same w sobie są 
zwierzętami czystymi, brudne stają się tylko w kontakcie ze środowiskiem człowieka23.

Kulturowy status szczura jako uosobienia brudu łączy się z ustanowieniem du-
alizmu widzialności/niewidzialności, w którym te nocne, żyjące w ukryciu zwierzęta 
wpisują się w narrację niedostrzegalności, przeoczenia, ukrytego. Przywołajmy jesz-
cze raz Stallybrassa i White’a, którzy w swojej wiwisekcji modernistycznej metropolii 
przypominają analizę Fryderyka Engelsa dotyczącą geografii symbolicznej dziewięt-
nastowiecznego miasta, gdzie brud – uosabiany przez proletariat i zwierzęta – jest 
metodycznie skrywany przed wzrokiem burżuazji24. Samo zjawisko niewidzialno-
ści, skrycia i  tabu nie jest oczywiście wymysłem modernizmu. Wydaje się jednak, 
że w obszarze definiowania naszych relacji ze zwierzętami przełom modernistyczny 
w wyraźny sposób wyłączył znaczną część praktyk ze sfery widzialności. Choć, jak za-
uważyliśmy, szczury były tępione także w czasach premodernistycznych, ich obecność 
w obejściu, kwartale czy mieście była uważana za coś oczywistego, niewprzęgniętego 
jeszcze w mechanizmy tabu i wstydu. Nowoczesność ufundowała figurę szczura jako 
zwierzęcia, którego obecność jest nie tylko niepożądania, ale także głęboko skrywana, 
wstydliwa, jako coś „nie do pomyślenia”. Ugruntowanie dyskursu łączącego obecność 
szczurów z brakiem higieny, biedą, a nawet społecznymi patologiami może stanowić 
jeden z czynników sprawiających, że pojawienie się nawet niewielkiej populacji tych 
zwierząt w danym kwartale powoduje dziś silne negatywne emocje wśród mieszkań-
ców. Poczucie bezpośredniego zagrożenia zdrowia może być bowiem wzmocnione 
intuicyjnym poczuciem zaburzenia porządku społecznego poprzez czynnik destabili-
zujący, jaki w tym przypadku stanowi brud. Taki sposób myślenia bywa wzmacniany 
przez teksty kultury i środki masowego przekazu, budujące narrację, zgodnie z którą 
obecność szczurów w „lepszych” dzielnicach staje się skandalem, a w „gorszych” – 
stanowi symboliczne przypieczętowanie biedy i negatywnych zjawisk społecznych. 

Ów proces tabuizacji zdaje się mieć jednak jeszcze jeden wymiar, który można 
łączyć z procesem profesjonalizacji praktyk deratyzacyjnych. W minionych wiekach 
istniała wprawdzie funkcja szczurołapa, ale nie miał on zazwyczaj monopolu na  
21 M. Douglas,Czystość i zmaza, tłum. M. Bucholc, Warszawa 2007, s. 77.
22 Por. ibidem, s. 46.
23 Por. R. Hendrickson, op. cit., s. 15.
24 Por. P. Stallybrass, A. White, op. cit., s. 130.
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tępienie gryzoni. Do połowy XX wieku powszechną praktyką było włączanie obywa-
teli w praktyki eksterminacji szczurów poprzez przeprowadzone jednocześnie w ca-
łym mieście akcje trucia, do których zobowiązani byli wszyscy mieszkańcy. Hen-
drickson wspomina na przykład, że gdy w 1926 roku w Berlinie przeprowadzano 
powszechne trzydniowe polowanie na szczury, mieli obowiązek uczestniczyć w nim 
wszyscy mieszkańcy; w razie odmowy musieli uiścić karę w wysokości 100 marek25. 
Obecnie praktyki deratyzacyjne są w przeważającej mierze domeną wyspecjalizowa-
nych firm. Wydaje się, że fizyczne odcięcie większości mieszkańców od materialno-
ści tych praktyk, a tym samym cierpienia zwierząt, mogło stanowić istotny czynnik 
generujący wynikającą z niewiedzy obojętność. Niewidzialność cierpienia wydaje się 
ważnym aspektem warunkującym mechanizm wyparcia.

Ustanowienie modernistycznej opozycji nie ograniczało się jednak do ugrunto-
wania figury szczura jako antytezy cywilizacji. Dualizm wydaje się przechodzić przez 
sam środek tego gatunku, w  konsekwencji wyhodowania odrębnej „kasty” szczu-
rów laboratoryjnych hodowanych w sterylnych warunkach i wykorzystywanych do 
doświadczeń. Fenomen szczura laboratoryjnego w najdobitniejszy sposób ucieleśnia 
Kartezjański mit ciała jako maszyny, bazowy dla projektu nowoczesności. Dla na-
szej analizy ważniejszy jest jednak mechanizm ustanawiający wewnątrzgatunkową 
opozycję: szczurów dzikich, „kanałowych” uosabianych z brudem, i laboratoryjnych, 
będących manifestacją sterylności26. Jako że dla wielu badań korzystna była niewielka 
różnorodność genetyczna badanej populacji, w laboratorium preferowano albinosy, 
co poskutkowało fizyczną odrębnością szczurów dzikich i laboratoryjnych. Chociaż 
w laboratoriach wykorzystuje się także osobniki o innym umaszczeniu, biały („ste-
rylny”) szczur laboratoryjny stał się ikoną, której fizjologiczna odrębność pozwala 
stworzyć i podtrzymać antytetycznywizerunek obu populacji. 

Opozycja między szczurami dzikimi a laboratoryjnymi wydaje się mieć jeszcze je-
den wymiar. Zwierzęta te zamieszkują w dużych grupach27, a ich tempo rozrodu jest 
zaskakująco szybkie28. Stają się tym samym podświadomie replikowanym uosobie-
niem zwierzęcości w znaczeniu, jakie nadają temu pojęciu Gilles Deleuze i Félix Gu-
attari. Zwierzęcość skonceptualizowana w Tysiącu plateau jest synonimem radykalnej 
mnogości, wielości, wiecznego stawania się, w którym jednostkowość została przejęta 
przez grupę, rój, populację. Tak rozumianą mnogość autorzy przypisują „zwierzę-
tom demonicznym, właściwym sforom i afektom”29. Co ciekawe, pisząc o rozmno-
żeniu, podkreślają wagę „bloku stawania się” nieopartego ani na pokrewieństwie, ani  

25 Por. R. Hendrickson, op. cit., s. 118.
26 Por. K. Beumen, Catching the rat: understanding multiple and contradictory human-rat relations as 

situated practices, „Society & Animals” 2014, nr 22, ss. 8‒25.
27 Por. R. Hendrickson, op. cit., s. 80.
28 Por. A. Y. T. Feng, Ch. G. Himsworth, The secret life of the city rat: a review of the ecology of urban Nor-

way and black rats (Rattusnorvegicus and Rattusrattus),„Urban Ecosystems” 2014, nr 17, ss. 149‒162.
29 G. Deleuze, F. Guattari, Tysiąc plateau, Warszawa 2015, s. 281.
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ewolucji, ale na zaludnieniu przez kontakt zakaźny30. Choć pojęcie zakażenia ma dla 
Deleuze’a i Guattariego potencjał metaforyczny, wydaje się jednak istotne dla rozwa-
żań o gatunku będącym w powszechnej świadomości rezerwuarem choroby. Warto 
w tym miejscu zestawić ze sobą dwie figury: szczura laboratoryjnego jako „żyjącej 
maszyny” i szczura kanałowego jako „roju”. Można postawić tezę, że szczur laborato-
ryjny jako model badań jest formą jednostkową, nawet jeśli wielokrotnie powielaną 
i  zabijaną w milionach. Szczury miejskie, „kanałowe”, niemal zawsze funkcjonują 
w  paradygmacie mnogości. Można podejrzewać, że owe modele jednostkowości/
mnogości nie pozostają bez wpływu na kształtowanie się postaw empatii lub jej wy-
parcia w  odniesieniu do zwierząt funkcjonujących w  określonym kontekście. Być 
może ten podświadomy mechanizm częściowo odpowiada za brak zainteresowania 
losem miejskich szczurów wśród filozofów zajmujących się statusem zwierząt i pro-
zwierzęcych aktywistów. 

Podsumowując, wśród czynników, które mogły mieć wpływ na ukształtowanie 
współczesnego statusu symbolicznego szczura kanałowego, wymieniliśmy wzrost 
ich populacji w wyniku rozwoju gospodarki kapitalistycznej i  procesów koloniza-
cji, procesy urbanizacyjne ustanawiające bazujące na dualizmach reżimy organizacji 
przestrzeni, nowe dyskursy sanitarne utożsamiające szczury z patogennością, mecha-
nizmy wyparcia wynikające z utożsamienia szczura ze społecznymi patologiami oraz 
ustanowienie opozycji między szczurem dzikim a laboratoryjnym. Wszystkie wymie-
nione zjawiska zdają się mocno powiązane z  logiką projektu modernizacji. Warto 
zatem zapytać: czy szczury kanałowe są ofiarami nowoczesności, czy jej zwycięzcami? 
Odpowiedź na tak postawione pytanie wymaga najpierw sprecyzowania, czy myśli-
my w kategoriach populacji, czy jednostek. Wydaje się, że na poziomie populacji 
szczury osiągnęły sukces nieporównywalny z żadnym gatunkiem poza człowiekiem. 
Organizowane na masową skalę akcje ich tępienia póki co odnoszą tylko krótko-
trwały efekt. Populacje szczurów wciąż się odradzają, kwestionując ambitne projekty 
modernizacji. Wyparte ze sterylnej, spuryfikowanej przestrzeni, nieodparcie wraca-
ją. Parafrazując Latoura, moglibyśmy powiedzieć, że nigdy nie byliśmy nowocześni, 
skoro nie udało nam się rozwiązać problemu szczurów: wstydliwego, wypartego tabu 
nowoczesności. Patrząc jednak z  perspektywy jednostki – warto spróbować, choć 
wyjście poza optykę „roju” to niełatwe zadanie – nowoczesność była (jest?) czasem 
największych ofiar. Będący konsekwencją warunków stworzonych przez człowieka 
wzrost szczurzych populacji pociągnął za sobą eksterminację na nieludzką skalę – 
tylko w czasie wielkiej akcji tępienia szczurów zorganizowanej przez Mao Tse-tunga 
w 1952 roku śmierć poniosło półtora miliarda tych zwierząt31, ale mniejsze programy 
deratyzacyjne, w których giną dziesiątki, setki lub tysiące osobników, są powszechne 
na całym świecie. Szczurze życie jest „życiem na przemiał”, pozbawionym znaczenia, 
błahym, traktowanymjak uprzątnięcie śmieci, oczyszczenie przestrzeni z  elementu 

30 Por. ibidem.
31 Por. R. Hendrickson, op. cit., s. 115.
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niepożądanego. W  ostatnich dekadach dochodzą do tegoantropogeniczne zmiany 
klimatu, wspierające rozrost szczurzych populacji, a tym samym – ilość ofiar32.

Status szczura jako ucieleśnienia kulturowego tabu, utożsamionego z nieczystością 
i umykającego percepcji społecznej, ma zatem konkretne podłoże naturokulturowe. 
Jego rozpoznanie nie powinno zasłaniać materialnych problemów i zagrożeń wynikają-
cych z obecności tych zwierząt w sąsiedztwie człowieka. Zamieszkałe przez nie miejsca 
nacechowane negatywnie w ludzkiej geografii symbolicznej, kojarzone z brudem i roz-
kładem, z tym, co niebezpieczne i chorobliwe, często (choć nie zawsze) są rzeczywiście 
ważnym rezerwuarem patogenów. Dowody naukowe potwierdzają, że szczury mogą 
być nosicielami niebezpiecznych chorób; wiadomo także, że mieszkają na nich pchły, 
będące źródłem wielu patogenów, między innymi pałeczek dżumy i hantawirusów. Są 
zatem narażone na epidemie, które po zdziesiątkowaniu szczurzych populacji mogą 
zostać przeniesione na inne gatunki, w tym ludzi33. Warto jednak nie ignorować hi-
storycznego, ideologicznego i  psychologicznego kontekstu, w  którym umocowana 
jest figura szczura we współczesności. Definiowanie statusu określonych gatunków 
zwierząt jako godnych lub niegodnych troski bądź eksterminacji ma bowiem wyraźne 
ugruntowanie aksjologiczno-kulturowe, co wydaje się szczególnie ważne w procesie 
przedefiniowywania modernistycznych paradygmatów, które kształtowały nasze my-
ślenie o relacjach z nie-ludzkim światem w ciągu ostatnich stuleci.
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Summary
Sewers as the suppressed. Rat and the binaries of modernity

The article traces the processes of how the contemporary rat status was formed with-
in dualisms constructed by modernity project. My aim is to show that, although 
those animals had been considered as „pests” for centuries, their contemporary sym-
bolic status stems from a number of nature-cultural conditions, such as the forma-
tion of the capitalist economy, urbanization processes, sanitary discourse, rat control 
professionalization and the creation of a dualism between wild and laboratory rats. 
Recognizing the processes which formed a status of a rat as a taboo in the Western 
culture seems to be important for redefining modernist paradigms.
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Przekraczanie granic  
„ontologicznej higieny”  
czy dążenie do utraconej pełni?  
(Myśl filozoficzna Emanuela Swedenborga 
i jej „literacka adaptacja”  
w „Seraficie” Honoriusza Balzaka)

Instytut Filologii Polskiej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Wszelka zasada krańcowa nosi w sobie oczywistość negacji i symptomaty śmierci:  
czy życie nie jest walką dwóch sił?

Honoriusz Balzak, Serafita1

Męskość i  kobiecość, rozumiane jako role społeczne i  kulturowe, w  naukach zo-
rientowanych na psychologię i szeroko pojętą kulturę (w tym także literaturoznaw-
stwo), stają się coraz bardziej popularnym problemem badawczym. Zainteresowanie 
zwłaszcza zagadnieniem płci kulturowej i  relacjami zaistniałymi na poziomie wy-
żej wspomnianych pierwiastków uzmysławia również, jak ważne dla współczesnych 
badań nad tekstami kultury jest pojęcie tożsamości, silnie eksponowane zwłaszcza 
w  literaturze najnowszej (choćby w  prozie autorek związanych z  ruchem femini-
stycznym, na przykład Manueli Gretkowskiej). Te elementy ludzkiej natury2 są także 
istotnym paradygmatem kulturowym, kształtującym świadomość społeczną danej 
1 H. Balzac, Serefita, [w:] idem, Komedia ludzka XXIV, tłum. T. Żeleński-Boy, J. Rogoziński, Warsza-

wa 1967, s. 231.
2 Nie sposób przy tym nie wspomnieć o wpływie badań Zygmunta Freuda i Karola Gustawa Junga na 

stan badań dotyczących tej części ludzkiej natury. Freud zauważył, że osobowość człowieka jest po-
wiązana z zadaniami jego ciała, traktując je zarazem jako miejsce determinujące kształt psychiki oraz 
ją kształtujące. Taką inspiracją stała się również koncepcja psychologii analitycznej Junga, który starał 
się dowieść, że kobieta i mężczyzna różnią się między sobą nie tyle charakterystycznymi cechami bio-
logicznymi, ile odmiennością psychologiczną. Owe odmienności tłumaczy teorią archetypów, wedle 
której płeć psychologiczna kształtuje się już we wczesnym dzieciństwie, kiedy to ważną rolę w procesie 
rozwoju odgrywają rodzice oraz ich świadomość seksualności. Dzięki istnieniu archetypów kobiecości 
i męskości, spotykaniu ich (w rozumieniu symbolicznym) i pobudzaniu relacji między nimi kształtuje 
się indywidualność psychologiczna. Jung wyróżnia więc archetyp męskości, zapisany we wnętrzu ko-
biety (Animus) oraz archetyp kobiecości inspirujący świadomość mężczyzny (Anima).
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grupy3. W takim rozumieniu ludzkie ciało nie nosi w sobie konotacji kierujących 
w stronę biologizmu jego istnienia, ponieważ, jak zauważa Adam Buczkowski, jest 
ono także „miejscem, w którym umieszcza się przekaz społeczny.” oraz „środkiem 
do ich [znaczeń społecznych – przyp. M. U.] reprodukcji w systemie społecznym”4. 
Zenon Waldemar Dudek w jednym ze swoich artykułów zauważa jednak, iż w czasie 
wzmożonego zainteresowania zagadnieniem płciowości (w  tym także fenomenem 
feminizmu, jak również gender studies) brakuje myśli naukowej zorientowanej na 
zjawisko androgynii5. Jest to tym bardziej zastanawiające, że występowanie (i współ-
istnienie) u danej osoby cech kobiecych i męskich nie jest obce mitologii i literaturze 
antycznej, choć sama nazwa zjawiska pojawiła się znacznie później6. Pojęcie nawią-
zuje zresztą do mitu greckiego o  Androgyne, postaci7, która zachowywała cechy 
zarówno żeńskie, jak i męskie. Warto zauważyć, że wyobrażenie bóstwa było naj-
częściej reprezentatywnym przedstawieniem jedności przeciwieństw. W całej niemal 
mitologii skrajności przeplatają się nawzajem, będąc symbolem doskonałej pełni8.

Wśród refleksji na temat istoty człowieczeństwa, dualności, bądź niedualności 
natury płciowej, rodzi się pytanie o  jego miejsce w świecie, istotę życia oraz prze-
kraczalność granic wyznaczanych przez porządek naturalny. W moim przekonaniu 
jednak przesuwanie (czy nawet przekraczanie) granic ontologicznej higieny (którą 
rozumiem jako dostosowywanie się do biologicznych, a  także i  religijnych praw 
rządzących jednostką ludzką) nie jest novum dla literatury i filozofii, w których to 
próby wydarcia się spod jarzma dyktatu natury przedstawiane są od zarania dzie-
jów. Czasem nawet, jak w przypadku mitu androgynicznego, bywa, że łączenie ele-
mentów pozornie różnych jest przyczynkiem do stworzenia jedności (w znaczeniu 
perfekcyjnej całości), a przekraczanie wspomnianych prawideł staje się jedyną drogą 
do osiągnięcia pełni duchowego szczęścia. Interesującym przykładem, który skłania 
do zastanowienia się nad możliwością pokonania kulturowo utrwalonych (a  także 
i biologicznie uwarunkowanych) wyobrażeń na temat płciowości jest filozofia wypra-
cowana przez Emanuela Swedenborga i oparta na jego mistycyzmie powieść Serefita 
Honoriusza Balzaka. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wykorzystania 
mitu andrygyniczności do ukazania złożoności zagadnienia ludzkiej osobowości, 

3 Por. Z. W. Dudek, Psychologia androgynii a proces indywidualizacji, „Albo albo. Problemy psycholo-
gii i kultury” 2009, z. 2‒3: Androgynia – miłość, s. 85.,

4 A. Buczkowski, Społeczne tworzenie ciała. Płeć kulturowa i płeć biologiczna, Kraków 2005, s. 21.
5 Por. Z. W. Dudek, Psychologia…, s. 85.
6 Zjawisko to odkrył i wprowadził do badań psychologicznych i kulturowych Jung. 
7 Androgyne według mitycznych wierzeń była postacią, która zrodziła się na wskutek połączenia 

dziecka Hermesa i Afrodyty – Hermafrodyta/Hermafrodyty – i zakochanej w niej nimfy Salmakis. 
Do zjednoczenia postaci doszło w momencie, gdy szaleńczo zakochana w Hermafrodycie nimfa 
obezwładniła go/ją podczas kąpieli w wodzie. Ponieważ młodzieniec opierał się, Salmakis poprosiła 
bóstwa o zgodę na trwałe zjednoczenie ich ciał. W ten sposób powstało jedna postać, łącząca w so-
bie cechy obu płci. Opis tego mitu można znaleźć w Metamorfozach Owidiusza.

8 Zagadnienie androgynii w mitologii i kulturze w obszerny sposób przedstawia Zenon Waldemar 
Dudek (Psychologia…). 
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a jeszcze silniej – do wykazania jedności człowieka z naturą oraz sensu jego istnienia, 
będącego elementem planu boskiego stworzenia. Tak rozumiana androgynia skład-
nia do zadania pytania umieszczonego w tytule niniejszego artykułu – czy jest ona 
przekroczeniem granic „ontologicznej higieny” czy też jednym ze sposobów dążenia 
do odzyskania utraconej pełni9. 

Teozofia Emanuela Swedenborga – androgynia  
jako element planu boskiego stworzenia

Potęgę androgyniczności zauważył osiemnastowieczny szwedzki filozof, mistyk i in-
terpretator Pisma Świętego – Emanuel Swedenborg. Jego filozofia intensywnie od-
działywała zwłaszcza na francuskich symbolistów XIX wieku. Inspirowali się nim 
Charles Baudelaire, Charles Nadier i Victor Hugo. Wśród artystów zainteresowa-
nych mistycyzmem Swedenborgiańskim znaleźli się także Honoriusz Balzak oraz 
przedstawiciele polskiej literatury, choćby Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki czy 
Czesław Miłosz10. Szczególnie interesujące, zwłaszcza dla symbolistów, wydawało się 
przekonanie Swedenborga, jakoby wszystko to, co istnieje na ziemi, miało swój od-
powiednik w świecie nadprzyrodzonym. Równie często odwoływano się do pojęcia 
androgynii jako idei doskonałej pełni. 

Swedenborg11 w okresie swojej działalności należał do grupy jednych z najbardziej 
żarliwych patriotów. Uznawano go za specjalistę w sprawach społecznych i politycz-
nych. Był członkiem najważniejszych w państwie – Izby Panów Riksdagu, Tajnej Rady 
parlamentu szwedzkiego czy Rady Koronnej. Opowiadał się za merkantylizmem,  
9 Budzi to niewątpliwie skojarzenie z teorią Platona na temat stworzenia płci przez rozdzielenie: „Zdaje 

mi się, że mam sposób na to: ludzie zostaną przy życiu, a przestaną broić, skoro tylko będą słabsi. Ja 
ich teraz poprzecinam każdego na dwie połowy; zaraz się ich tym osłabi, a równocześnie będziemy 
mieli z nich większy pożytek, bo będzie ich więcej na ilość. Niech chodzą prosto, na dwóch nogach. 
A gdybyśmy uważali, że jeszcze broją i nie siedzą tam cicho, to ja ich znowu na połówki pokraję; 
niech skaczą na jednej nodze” (Platon, Uczta, tłum. W. Witwicki, Warszawa 1994, s. 53). 

10 Zestawienie tych nazwisk nie powinno jednak prowadzić do wniosku, jakoby wywodzili się oni z tego 
samego nurtu czy kierunku. W niniejszym artykule ma to na celu przybliżenie tego, jak filozofia wy-
pracowana przez Emanuela Swedenborga wpływała na twórczość artystów wywodzących się z różnych 
kręgów. Pokazuje to jednocześnie, jak bardzo płodne jest pole interpretacyjne mistycyzmu Swedenbor-
giańskiego. Przywołując Mickiewicza, mam na myśli przede wszystkim jego Prelekcje paryskie, zaś jeśli 
chodzi o Miłosza – jego inspiracje Williamem Blakiem (nawiązującym zresztą do Swedenborga) widocz-
ne nie tylko w twórczości poetyckiej, ale także w działalności naukowej (por. C. Miłosz, Świadectwo 
poezji, Kraków 2004) oraz eseistyce (por. C. Miłosz, Ziemia Ulro, Paryż 1980). Swoje poglądy na temat 
udziału filozofii Swedenborga w kształtowaniu obecnej kultury (nie tylko europejskiej, także amerykań-
skiej) Miłosz wyraził w rozmowie z Ireneuszem Kanią (por. Ciągle poszukujemy klucza. O Swedenborgu 
rozmawiają Czesław Miłosz i Ireneusz Kania [w:] S. Toksvig, Emanuel Swedenborg. Uczony i mistyk, tłum. 
I. Kania, Kraków 2002). Istotne wydaje się zaznaczenie opinii Miłosza wygłoszonej we wspomnianej 
rozmowie: „Ale oczywiście Swedenborg istnieje w polskim romantyzmie – istnieje dla Mickiewicza, dla 
Słowackiego, istnieje też w literaturze rosyjskiej, przez swój wpływ na Dostojewskiego”. 

11 Swedenborg, mimo znaczącego udziału w kształtowaniu świadomości nowożytnej Europy, nie jest 
powszechnie znanym filozofem. Koniecznością jest zatem przedstawienie kilku informacji biogra-
ficznych na temat postaci.
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interesował się patologiami społecznymi, popierał ustrój konstytucyjno-parlamentar-
ny, krytykując zarazem monarchię absolutną12. Około roku 1744 doświadczył prze-
miany, w wyniku której porzucił działalność naukową i  polityczną na rzecz badań 
psychologicznych, duchowych, mistycznych i interpretowania Pisma Świętego13. 

Stworzony przez sobie system teozoficzny zaprezentował w głównej mierze w Bo-
żej miłości i mądrości. Przyjmował, że Boga należy traktować jako Boskiego Czło-
wieka, którego istotą jest nieskończona miłość i mądrość. Te pierwiastki uznawał za 
składniki doskonałości, do której dąży każdy człowiek: 

Ażeby pojąć że boska opatrzność istnieje jako rząd boskiej miłości i boskiej mądrości 
Pana, należy znać 1) że boska miłość w Panu jest przynależnością boskiej mądrości, 
a boska mądrość wypływa z boskiej miłości. 2) Boska miłość i mądrość mogą istnieć 
jedynie w istotach przez nie stworzonych, 3) natomiast wszystko co istnieje w obszarze 
światów, przez boską miłość i mądrość stworzonem zostało 4) i wszystko stworzone we 
wszech-świecie jest przyjemnikiem boskiej miłości i mądrości. 5) Pan przedstawia się 
aniołom jakby słońce, zatem ciepło zeń wypływające jest miłością, a światło mądrością. 
6) boska miłość i mądrość, jako od Pana pochodzą, stanowią jedność. 7) Pan przed-
wieczny, Jehovah, nie z niczego, ale z siebie samego wszech-świat stworzył i wszystko 
co w sobie posiada14.

Jest to także wyraz koncepcji wyobrażającej świat jako zbiór znaków, przez które 
ujawnia się Boża obecność15.

Swedenborg w  stworzonym przez siebie systemie teozoficznym silnie ekspono-
wał uczucie miłości. Nie było to jednak zagadnienie pozostające w oderwaniu od 
postulatu o androgyniczności jako gwarancie doskonałej pełni. Dostrzegał bowiem, 
że ludzka cielesność, na którą składają się pierwiastki męskie i żeńskie (i którym to 
przypisywał określone cechy i zadania), jest etapem, który można określić mianem 
rozłączenia. Małżeństwo, rozumiane jednak jako duchowa łączność, nie zaś – ziemski 
akt zaślubin, wedle wyprowadzonej przezeń koncepcji jest wyrazem poszukiwania 
utraconej jedności: 

W  każdej rzeczy stworzonej istnieje cząstka z  boskiej miłości i  mądrości, co znaczy 
dobra i prawdy, lub też w ich połączeniu.
Jakim sposobem miłość i mądrość stanowią jedno w przedmiotach niżej oraz zewnątrz 
człowieka, tak w królestwie roślinnem jak i zwierzęcem, należy wprzód zrozumieć na-
stępne zdanie, że:

12 Por. S. Toksvig, Emanuel Swedenborg. Uczony, mistyk, tłum. I. Kania, Kraków 2002, ss. 157‒162. 
13 Por. B. Markiewicz, B. Szymańska, Od mistycyzmu do symbolizmu: Jakub Boehme i Emanuel Sweden-

borg, Warszawa 1985, s. 55.
14 E. Swedenborg, Anielska mądrość tycząca się Boskiej Opatrzności, polski przekład Sapientia angelica 

de Divina Providentia, wydane nakładem Towarzystwa Swedenborga dla Wielkiej Brytanii i Zagra-
nicy w Londynie, 1876, s. 3.

15 Podobnie myśl Swedenborga interpretuje Ireneusz Kania, z tym jednak, że odnosi się do innego 
fragmentu rozważań filozofa (por. Ciągle poszukujemy klucza…, s. 5).
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a) W całym wszech-świecie i w każdej stworzonej rzeczy istnieje małżeństwo, to jest 
zjednoczenie dobra i prawdy.
b) To zjednoczenie po stworzeniu w człowieku rozdzielonem zostało
c) Własność Opatrzności boskiej jest tej natury, iż to, co rozdzielonem się stało, zwrot-
nie było jednością, to jest aby małżeństwo dobra i prawdy było przywrócone.
Skojarzenie więc rozerwanego małżeństwa, a  dalej połączenie stworzonego wszech-
-świata z Panem przez człowieka jest dziełem boskiej Opatrzności16.

Swedenborg był także przekonany o  tym, że człowiek jest rodzajem mikroko-
smosu, ściśle powiązanym z makrokosmosem (wszechświatem). Tak rozumiany sens 
ludzkiego istnienia pozwala na wysnucie teorii o wielowymiarowości rzeczywistości. 
Wydaje się zatem, że wszystko to, co zewnętrzne, posiada swój odpowiednik w natu-
rze duchowej i jest odzwierciedleniem obecności Stwórcy. W świecie tak skompliko-
wanych relacji nie ma jednak poczucia dysharmonii: 

VIII Pan nie dozwala, aby cokolwiek rozdzielonem było i dlatego potrzeba, by każdy 
przedmiot był albo w dobrze i w prawdzie razem, albo też w źle i fałszu razem. IX To 
co jest w dobrze i zarazem w prawdzie jest rzeczywiście, co jest w źle i w fałszu zrazem 
nie jest niczem. X Boska opatrzność sprawia, że zło i fałsz zarazem służą dla równowagi, 
stosunku i oczyszczenia, a przez to do połączenia dobra i prawdy w innych17.

Swedenborgiańska rzeczywistość przypomina nieco rzeczywistość mitologicz-
ną. Myśliciel postrzegał bowiem wszechświat jako zbiór uzupełniających się przeci-
wieństw, wpisujących się w mitologiczne postrzeganie symboliki kontrastu: 

Ażeby się przekonać jakim sposobem dwie osobne rzeczy jedność przedstawić mogą, 
należy pojąć, iż nie istnieje nic bez kształtu, a kształt sam jedność stanowi - i to tem 
doskonalszą, im rzeczy doń wchodzące od siebie się znaczniej odróżniają i są przytem 
silnie połączone18.

Autora Dzienników snów fascynowała także natura aniołów. Twierdził przede 
wszystkim, że „niebo powstaje z rodu ludzkiego, a nie z aniołów, jak piekło z diabłów, 
to jest aniołów świata strąconych z nieba, lecz z ludzkiej rodziny”19. W sposób szcze-
gólny zwracał uwagę również na duchową łączność aniołów z Bogiem oraz potrzebę 
odczuwania przez nich Jego obecności: 

Dla lepszego zrozumienia należy wiedzieć:
1. Że aniołowie ciągle zwracają swe oblicza ku Panu, jako słońce
2. Że całe wnętrze umysłu i postaci (ciała) anielskie podobnymże sposobem zwraca się 
jako słońce ku Panu
3. Że duch każdy, jakiegobądź przedmiotu, zwraca się ku panującej miłości

16 E. Swedenborg, op. cit., s. 12.
17 Ibidem, s. 4.
18 Ibidem, s. 7.
19 Ibidem, s 20.
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4. Że miłość łączy do siebie mądrość i mądrość wzajemnie do miłości się garnie
5. Że aniołowie są w Panu a Pan w nich. Ponieważ aniołowie są tylko przyjemnikami, 
a zatem Pan sam jest niebem20. 

Wymienienie przedstawionych wyżej idei Swedenborgiańskich nie jest komplek-
sowym opracowaniem systemu przezeń wypracowanego, a jedynie wyborem najważ-
niejszych z punktu widzenia niniejszego artykułu elementów filozofii szwedzkiego 
myśliciela. Trzeba jednak pamiętać, że założenia Swedenborga stanowiły bez wątpie-
nia ogromną inspirację dla artystów próbujących odpowiedzieć na fundamentalne 
pytania towarzyszące człowiekowi niemal od zawsze. Autor Bożej miłości i mądrości 
w swojej filozofii prezentował bowiem głęboką świadomość świata oraz jego granic. 
Jednocześnie pokazał, że te granice można przekroczyć, a osiągnięcie szczęścia jest 
możliwe dzięki zrozumieniu rzeczywistości duchowej. Zauważył także, że dualizm 
świata materialnego i pozaziemskiego jest pozornym zjawiskiem.

Ciekawym przykładem literackiej adaptacji myśli filozoficznej Swedenborga jest 
dzieło Balzaka pod tytułem Serafita. Zainteresowany przybierającym na sile ruchem 
opartym na doktrynie religijnej zwanej Nowym Jeruzalem autor monumentalnego 
cyklu Komedia ludzka, pomimo dość oczywistego wpisywania powieści w nurt reali-
zmu, wydaje się silnie nawiązywać do mistyki Swedenborgiańskiej. W wydanym po 
raz pierwszy w 1832 roku Ludwiku Lambercie zaznacza to dość wyraźnie:

Czy wiesz, czemu wróciłem do Swedenborga, dokonawszy olbrzymich studiów nad 
religiami i stwierdziwszy, drogą lektury wszystkich dzieł, jakie cierpliwie Niemcy, An-
glia i  Francja ogłosiły od sześćdziesięciu lat, głęboką prawdę swoich młodzieńczych 
spostrzeżeń nad Biblią? Niewątpliwie Swedenborg streszcza wszystkie religie lub raczej 
jedyną religię ludzkości21.

Dopiero jednak w utworze Serafita prezentuje poglądy Swedenborga, dając wyraz 
fascynacjom duchowością człowieka. 

Swedenborgiańskie inspiracje Honoriusza Balzaka

„Pokłońcie mi się, zostaję po prostu geniuszem!”22 – miał rzec Balzak, gdy po raz 
pierwszy na myśl przyszło mu stworzenie cyklu powieści nazwanych później Komedią 
ludzką. To monumentalne dzieło zaskakuje do dziś nie tylko drobiazgowymi opisa-
mi, ale i pewną spójnością obrazu, dzięki czemu można mówić o ukształtowaniu się, 
jak zwykł je nazywać Tadeusz Boy-Żeleński, Balzakowskiego społeczeństwa23. Słusz-
nym wydaje się jednak stwierdzenie, że dyskurs, jaki rysuje się w Komedii ludzkiej 

20 Ibidem, s. 23.
21 H. Balzak, Ludwik Lambert [w:] idem, Komedia ludzka XXIV, tłum. T. Żeleński-Boy, J. Rogoziński, 

Warszawa 1967, s. 187.
22 T. Żeleński [Boy], O Balzaku, Kraków 1950.
23 Por. ibidem, s. 57.
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pozostaje na granicy magii i realności24. Dzięki wykorzystaniu elementów należących 
do świata fantastyki Balzakowi udało się przedstawić prawdę o człowieku, a „upo-
wieściowione”25 fragmenty filozoficzne ugruntowują tę wiedzę. Jedynym z  takich 
utworów, wpisanych w najsłynniejszy cykl powieści Balzaka, jest Serafita. Autor zdaje 
się wykorzystywać androgyniczność aniołów Swedenborgiańskich do pokazania czło-
wiekowi jego miejsca we wszechświecie. Mistyka szwedzkiego filozofa umożliwiła 
francuskiemu artyście odkrycie możliwości tkwiących nie tylko w filozofii, ale także 
w dyskursie powiązanym z magicznością i fantastycznością. 

Rozpoczynające powieść przedstawienie krajobrazu norweskich fiordów wyra-
ża myśl o ogromnej sile kooperacyjnej pozornych przeciwstawieństw, stanowi tak-
że metaforę całej ziemskości. Pejzaż stworzony jest dzięki ścieraniu się wód oceanu 
i granitów, „dwóch dorównujących sobie potęgą bezwładu i potęgą ruchu”26 tworów 
przyrody. Fiordy są swego rodzaju samotnią, w której człowiek może odkrywać siebie 
i swoje problemy. Współczesny filozof, Martin Buber, zauważa bowiem:

W lodowatym chłodzie samotności człowiek w najbardziej bezlitosny sposób staje się 
dla siebie problemem i właśnie dlatego, że ów problem w okrutny sposób dotyka tego, 
co w nim najskrytsze i wystawia to na igraszki, człowiek doświadcza sam siebie27.

Ten opis przyrody, podobnie zresztą, jak w innych utworach tego autora, uderza 
swoją drobiazgowością i realizmem. Boy-Żeleński zaznacza nawet, że to właśnie Bal-
zak wprowadził do literatury koloryt lokalny, zaś jego dzieła naznaczone są geografią 
literacką28. Pisarz odnosi się, co oczywiste, do świata jak najbardziej rzeczywistego, 
pozostając w zgodzie z konwencją realistyczną. W wizji norweskiego krajobrazu nie 
brakuje jednak elementów powiązanych ze światem nadprzyrodzonym. Warstwa 
fabularna i  wykorzystanie przyrody do eksponowania odczuć bohaterów, a  także 
uczynienie jej swoistym bohaterem, pozwala dostrzec bliskość Serafity do romanty-
zmu. Wydaje się więc, że to przykład takiego utworu, w którym dochodzi do starcia 
między oświeceniowym realizmem, a romantycznym poczuciem duchowości29. Maria 
Janion przy okazji interpretacji powieści Jaszczur zauważa zresztą, że Balzaka jako 
pisarza cechuje dwoistość postawy wobec XIX wieku30. 

W tym niesamowitym norweskim klimacie oczom czytelnika ukazuje się dwójka wę-
drowców, spośród których wydaje się postacią noszącą w sobie pewien rodzaj tajemnicy. 
Mowa o Seraficie, która przedstawiona w rozdziale pierwszym jako mężczyzna, później 
okazuje się kobietą, obdarowaną uczuciem Minny Baker oraz młodzieńca Wilfryda.

24 Por. Z. Mitosek, Poznanie (w) powieści – od Balzaka do Masłowskiej, Kraków 2003, s. 11.
25 Por. ibidem, s. 22.
26 H. Balzak, Serafita…, s. 226.
27 M. Buber, Problem człowieka, tłum. R. Reszke, Warszawa 1993, s. 19.
28 Por.. T. Żeleński [Boy], op. cit., s. 65.
29 Por. Z. Mitosek, op. cit., s. 25.
30 Por. M. Janion, Żyjąc tracimy życie. Niepokojące tematy egzystencji, Warszawa 2001, s. 8. 



Martyna Ujma 

120

Tajemniczość Serafity wynika bez wątpienia z  niebiańskiego blasku, jaki jej  
towarzyszy: 

Nigdy jeszcze doprawdy Serafit nie jaśniał blaskiem tak świetnym […]. Czy wspania-
łość tę zawdzięczał świetlistej bieli, jaką nadaje cerze krystaliczne górskie powietrze 
i refleks bijący od śniegów? Czy poruszeniom wewnętrznym, od których krew burzy się 
w ciele, kiedy odpoczywamy po intensywnym marszu?31.

W  opisie postaci autor odwołuje się do metafory światła i  barwy bieli, której 
najjaśniejszym odcieniem jest alabastrowa cera postaci. Natura bohaterki jest jednak 
trudna do odgadnięcia, bowiem nosi ona w sobie cechy fizyczności charakterystyczne 
dla obu płci. Jest uosobieniem zarazem witalności i eteryczności, a swoim wyglądem 
przypomina anioła (ma jasne, kręcone włosy, alabastrową cerę, rubinowe usta, a jej 
postawę charakteryzuje niezwykła lekkość). Uduchowienie nadaje jej mocy przycią-
gania uwagi: 

Tajemnicza istota wydawała się promieniejącym środkiem koła, jakie tworzyła wokół 
niej aura o  rozleglejszym niż u  innych istot zasięgu: ktokolwiek wszedł w  ów krąg, 
wpadł w moc wirów światłości i zachłannych myśli32.

Atrakcyjność Serafity bez wątpienia wynika z  jej tajemniczości oraz połączenia 
płciowych przeciwieństw. Postać zrodzona ze związku wyznawców doktryny Swe-
denborga jest ucieleśnieniem ideału egzystencji ziemskiej, choć należałoby raczej po-
wiedzieć – jednym ze stadiów istnienia człowieka. Pozostaje jednak zwrócona swoją 
miłością w  stronę Boga. Nie interesują jej przyziemne uczucia Minny i Wilfryda. 
Bohaterka należy bowiem do sfery wyższej, określanej przez Swedenborga mianem 
Duchów Anielskich, „którzy na tym świecie są przygotowywani do nieba, gdzie od-
mieniają się w Aniołów”33. Do świata materialnego należy tylko przez formę swojego 
ciała, będącego jednym ze stopni koniecznych do osiągnięcia przez nią duchowej peł-
ni. Na pytanie Minny o obiekt swoich uczuć odpowiada z głębokim przekonaniem:

Boga! […]. Boga, który nie zdradza nas nigdy! Boga, który nie opuszcza nas i spełnia 
wciąż nasze pragnienia, Boga, który – On jeden – może stale sycić swoje stworzenie 
radością nieskończoną i przeczystą!34.

Miłość, jaką Serafita otrzymała od bohaterów obu płci, umożliwia jej całkowite 
spełnienie, jakim jest dla niej stan bliskości z  Bogiem. Koniec jej ziemskiego ży-
cia staje się jednocześnie początkiem jej drogi ku szczęściu. Przy śmierci Serafity, 
Mina i Wilfryd dostrzegają zatem iskrę zarówno Śmierci, jaki i Życia. Moment ten 

31 H. Balzak, Serafita…, s. 237.
32 Ibidem, s. 253.
33 Ibidem, s. 273.
34 Ibidem, s. 341.



MASKA 34/2017

121

z pewnością należy przypisać do zaplecza magicznego. Dwojaka forma istnienia Se-
rafity okazuje się zaś swego rodzaju pozornością:

Wilfryd i Minna pojęli wtedy niektóre z tajemniczych słów Tego, kto na ziemi pojawił 
się każdemu z nich pod formą dwojaką, Serafity i Serafita, formą, dzięki której pojęli 
Go, przekonawszy się, że wszystko w niej było homogeniczne35.

Autor wykorzystał sytuację, w jakiej się znaleźli bohaterowie darzący miłością an-
drogynicznego Anioła, do tego, by wykazać, że istnieją „niewidzialne więzi, jakimi 
światy materialne łączą się z duchowymi”36. Zdanie zdaje się wyrażeniem zgody na 
podporządkowanie się woli Stworzyciela, a także afirmacją świata jako własności bo-
skiej – miejsca, które dla człowieka jest etapem przejściowym. 

Konkluzję rozważań na temat dualności natury boskiego stworzenia może stano-
wić opinia wpleciona w usta Wilfryda: 

Gatunki są nazbyt odrębne, żeby ręka ludzka zdołała je pomieszać; i jedyny cud, jakiego 
potrafiła dokonać, spełnił się w połączeniu dwóch wrogich substancji […]. A więc poza 
nami natura kształtująca jest posłuszna prawom, których porządku i urzeczywistnienia 
nie odwróci niczyja ręka. Ale też oddając Materii, co materialne, byłoby czymś nieroz-
sądnym nie uznać w nas istnienia monstrualnej władzy37.

Balzak potwierdza w  ten sposób przekonanie o  istnieniu niezgłębionych przez 
ludzki rozum więzi zaistniałych między światem duchowym a doczesnym. Człowiek 
co prawda nie może zmieniać porządku rzeczy, ale powinien dostrzegać tę magię 
boskiego planu stworzenia. 

U Balzaka inspiracja ideą Swedenborga przejawia się nie tylko w samej kreacji 
głównej bohaterki. W rozdziale trzecim w opowieść pastora, ojca Minny, wpleciona 
została biografia filozofa oraz przedstawienie jego wyobrażeń na temat aniołów i logi-
ki boskiego stworzenia. W niniejszej wypowiedzi odnaleźć można czytelne nawiązanie 
do pojęcia świata jako makrokosmosu. Także słowa Serafity skierowane do Minny: 
„Ale skoro chcesz pozostać czystą, łącz zawsze myśl o Wszechmocnym z uczuciami 
ziemskimi, a  pokochasz wszelkie stworzenie38 wydają się odzwierciedleniem myśli 
Swedenborga o boskiej miłości i mądrości, z której powstaje wszelkie stworzenie39. 
Pokrewna ze Swedenborgiańskim pojęciem łączności aspektów materialnego i du-
chowego jest również kolejna rada postaci: „odrobina znajomości praw świata wi-
dzialnego odsłania przed nami ogrom światów wyższych”40. Bohaterka zadaje także 
pytanie o wątłość świata doczesnego oraz poddaje refleksji istotę ludzkiej egzystencji. 

35 Ibidem, s. 355.
36 Ibidem, s. 356.
37 Ibidem, s. 256.
38 Ibidem, s. 239.
39 E. Swedenborg, op. cit., s. 3.
40 H. Balzak, Serafita…, s. 239.
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Przedstawione wyżej fragmenty ukazują proces, który – jak już nadmieniono – moż-
na nazwać „upowieściowieniem” elementów filozoficznych (czyli adaptacją literacką 
myśli filozoficznej).

Wykorzystanie przez Balzaka elementów ideologii zaproponowanej przez Swe-
denborga, szczególnie zaś motywu androgyniczności, jest swoistym remedium na 
bolączki związane z pytaniem o miejsce człowieka we wszechświecie. Serafita, będąca 
ucieleśnieniem Bożej jedności, jest jednocześnie jednym z nielicznych nowożytnych 
przykładów bohatera literackiego, do kreacji którego wykorzystano mit o andogy-
niczności41. Potwierdza więc to tezę Dudka, jakoby androgynia wśród rozlicznych 
badań nad płciowością człowieka była zagadnieniem pomijanym i słabo zbadanym 
(nie tylko przez psychologię czy antropologię, ale także przez literaturoznawstwo). 

Androgyniczność aniołów w myśli teozoficznej Emanuela Swedenborga, przeło-
żona przez Honoriusza Balzaka na język literatury, stanowi ciekawy przykład na to, 
że ludzka natura nie jest zjawiskiem homogenicznym. Świadczyć o tym może choćby 
obserwacja przyrody, na którą, w przekonaniu wielu myślicieli, składają się przeciwne 
sobie siły. Przekraczanie granic świata materialnego nie może być zatem uznawane za 
przekroczenie zasad wyznaczonych przez „ontologiczną higienę” (w pojęciu jej jako 
posłuszeństwa człowieka wobec aktu stworzenia biologicznego). W takim rozumie-
niu człowiek nie jest istotą stałą, żyjącą w zgodzie ze swoim biologizmem. Posiada 
bowiem duszę i  ciało, które determinują jego istnienie do walki o  życie wieczne, 
i które wreszcie powodują, że trwa między dwoma sferami. Postrzeganie egzystencji 
w takich kategoriach wiąże się ponadto z inną oceną rzeczywistości. 

Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że Balzak, odwołując się do myśli Swedenborgiań-
skiej, nie tylko afirmował doktrynę religijną, lecz również wyrażał swoje przekonanie 
o sile zjawisk niedających się opisać w sposób racjonalny. Realizując pomysł wyko-
rzystania elementów należących do zaplecza fantastyki w  utworze wpisującym się 
jednocześnie w konwencję realistyczną (choćby przez dbałość o detal), pokazał drogę 
do okrycia prawdy o istnieniu, a samo nawiązanie do szwedzkiego myśliciela oddaje 
także napięcia, jakie rodziły się wśród artystów XIX wieku.
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Summary
Crossing the borders of „ontological hygiene” or striving for  
the lost fullness? (Emanuel Swedenborg’s philosophical thought 
and its „iterary adaptation” in Séraphîta by Honoré de Balzac)

The subject of the present paper is the philosophy of Emanuel Swedenborg and its 
presence in Honoré de Balzac’s oeuvre (particularly the phenomenon of androgyny). 
It also discloses the way the androgyny myth is used by Balzac to show the com-
plexity of the issue of human personality. To present the problem the context of the 
body was used as a form of social and psychological being and in the interpretation 
of Séraphîta – the philosophical and metaphysical context. Thereby it was demon-
strated that the world itself is not homogenous and it consists of a series of opposing 
relations (which is manifested already in mythological thinking).
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Kinga Okroj

Mit o androgyne  
w utworze „Urywki” [„Отрывочное”],  
czyli Fiodor Sołogub  
oczami Zinaidy Gippius

Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich Uniwersytetu Gdańskiego

Petersburg przełomu XIX i XX wieku. Pewnego ciepłego, słonecznego dnia w jed-
nym z pokoi hotelu Pale-Royal przy ulicy Puszkina przy owalnym stole siedział poeta 
Nikołaj Miński1 w towarzystwie skromnego prowincjonalnego nauczyciela Fiodora 
Sołoguba, rozpoczynającego swoją drogę twórczą w środowisku literackim. Począt-
kujący pisarz sprawiał wrażenie nieprzeniknionego – otaczała go aura tajemniczości 
i niezwykłości. Na jego twarzy malowały się powaga i spokój. Gość głównie milczał, 
słuchając swojego towarzysza. Obserwatorem spotkania obu twórców była poetka 
i diarystka Srebrnego Wieku, Zinaida Gippius2.

W takich właśnie okolicznościach doszło do pierwszego spotkania przedstawicieli 
rosyjskiego modernizmu – Sołoguba i Gippius. On był skromnym i nielubiącym 
zwracać na siebie uwagi człowiekiem – nauczycielem, poetą, prozaikiem, dramatur-
giem oraz tłumaczem, który dzięki pomocy swojego przyjaciela Mińskiego przeniósł 
się z prowincji do Petersburga. To właśnie Miński otworzył Sołogubowi drzwi do 
czasopisma „Siewiernyj wiestnik” , a tym samym – do ówczesnego świata literackie-
go3. Gippius natomiast wydawała się skrajnym przeciwieństwem pisarza. Skanda-
listka i prowokatorka, zasłynęła nie tyle swoją poetycką, prozatorską i diarystyczną 
działalnością, co oryginalnym temperamentem. Symbolistka w sposób nieszablono-
wy kreowała swój wizerunek femme fatale, dzięki czemu rosła jej sława. Określenia 
stosowane wobec Gippius – „biała diablica”, „dekadencka madonna”, „wiedźma” – 
wydają się potwierdzać szczególną rolę poetki w  oczach współczesnych. Zwracała 
ona uwagę odważnymi strojami, to zakładając wyzywające suknie, to stylizując się 
na mężczyznę. Oryginalna osobowość symbolistki znalazła swoje odzwierciedlenie 
również w jej twórczości – w przeważającej większości swoich wierszy poetka wyraża-
ła stany emocjonalne męskiego podmiotu lirycznego, podpisując się także męskimi 
1 Nikołaj Miński (Wilenkin) – poeta, tłumacz i publicysta epoki modernizmu, sekretarz czasopisma 

„Siewiernyj wiestnik”.
2 Por. З. Н. Гиппиус, Живые лица, Санкт-Петербург 2001, s. 215.
3 Por. E. Biernat, Szkic życia i twórczości Fiodora Sołoguba, „Zeszyty Naukowe Wydziału Humani-

stycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Filologia rosyjska” 1974, nr 4, s. 31.
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pseudonimami, spośród których najbardziej popularny był Anton Krajnij. Zatem 
jako twórczyni symbolistka utożsamiała się z męskim sposobem postrzegania świata. 

Drogi Gippius i Sołoguba splotły się w realiach, w których pesymistyczna kon-
cepcja rzeczywistości zyskiwała coraz szerszy odbiór i  coraz większą popularność. 
Oboje należeli do grupy tak zwanych „starszych symbolistów” – dekadentów. Łączył 
ich więc pewien specyficzny sposób percepcji świata, charakterystyczny dla przed-
stawicieli pierwszego etapu modernizmu rosyjskiego, znajdujący swoje odzwiercie-
dlenie zarówno w twórczości, jak i w życiu prywatnym pisarzy. Dekadenci tworzyli 
w atmosferze pesymizmu i tragizmu; na pierwszy plan wychodziło poczucie kryzy-
su wartości. Wśród powracających w  ich utworach motywów często pojawiała się 
estetyzacja śmierci, świat w  formie labiryntu lub więzienia, pustka egzystencjalna 
oraz nierealność otaczającej rzeczywistości. Narastająca aura pesymizmu powodowała 
odrzucenie przez twórców świata materialnego oraz idealizację świata duchowego. 
Symboliści poszukujący nowych środków wyrazu bardzo chętnie manifestowali więc 
swoją indywidualność, niezależność i oryginalność4.

Efektem spotkania twórców oraz ich późniejszej znajomości są wspomnienia Gip-
pius, spisane w utworze Urywki [Отрывочное]. Tekst ten stanowi barwne odzwier-
ciedlenie idei epoki modernizmu, dla której jednym z ważniejszych tematów było na-
pięcie między sprzecznościami oraz typowy dla symbolistów dualizm świata. Obraz 
dekadenta nakreślony przez Gippius koncentruje się więc na kontrastach, specyficz-
nych znakach, symbolach i wrażeniach. Jeśli wziąć pod uwagę zamiłowanie poetki do 
zakładania twórczych, symbolicznych masek oraz kreacji swojej osobowości, nie dziwi 
fakt, iż w przypadku opisu Sołoguba korzysta ona z podobnych zabiegów literackich. 
Jej wspomnienia nie przedstawiają jedynie opisu rzeczywistego życia i twórczości de-
kadenta, lecz wychodzą daleko poza te ramy – zamysł autorki polega na poetyckim 
odzwierciedleniu osobowości Sołoguba. W utworze Urywki Gippius tworzy wizję pi-
sarza w kluczu koncepcji androgyna. Odwołując się między innymi do myśli Platona 
i Włodzimierza Sołowjowa, poetka kreuje obraz androgynicznej osobowości Sołoguba. 

Prawdopodobnie jeden z najbardziej znanych mitów o androgyne5 przedstawia 
Platon w dialogu Uczta: 

Albowiem dawniej natura nasza nie była taka, jak teraz, lecz inna. Bo naprzód trzy 
były płcie u ludzi, a nie, jak teraz, dwie: męska i żeńska. Była jeszcze trzecia prócz tego: 
pewien zlepek z jednej i drugiej, po którym dziś tylko nazwa jeszcze pozostała, a on sam 
znikł z widowni. Obojniakowa płeć istniała wtedy, a imię jej i postać złożone były z obu 
pierwiastków: męskiego i żeńskiego6. 

4 Por. J. Smaga, Dekadentyzm w Rosji, Wrocław et al., 1981.
5 W niniejszym tekście określenia „androgyne” używam w charakterze symbolu, określającego du-

chowe złączenie w jednostce dwóch wykluczających się pierwiastków – męskiego i żeńskiego. Z ko-
lei pojęcie „androgyn” odnosić będzie się do konkretnej osoby (w tym wypadku do Sołoguba) po-
siadającej cechy charakterystyczne dla istoty androgynicznej. Por. M. Eliade, Mefistofeles i androgyn, 
tłum. B. Kupis, Warszawa 1994.

6 Platon, Uczta, tłum. W. Witwicki, Kęty 2003, s. 53.
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Według mitu idealne istoty zostały rozdzielone przez Zeusa na dwa elementy i od 
tego momentu każda połowa nieustannie szuka swojej brakującej części. Podobnie 
koncepcję istoty doskonałej rozpatruje myśliciel Włodzimierz Sołowjow, którego 
idee zdominowały epokę rosyjskiego modernizmu. W traktacie Sens miłości filozof 
określa istotę androgyniczną jako wyraziciela duchowej jedności męskiego i żeńskie-
go pierwiastka. Androgyn to doskonały człowiek przyszłości, który łączy się z boską 
pełnią. Zatem z punktu widzenia filozofii mit o  androgyne odzwierciedla idealne 
połączenie przeciwieństw – harmonię męskiego i żeńskiego pierwiastka oraz symbo-
liczne dążenie do odzyskania pełni i niepodzielnej jedności.

Można przypuszczać, iż utwór Urywki przedstawia specyficzną i subiektywną ilu-
strację mitu o androgyne. Świadczy o tym już symboliczny tytuł tekstu, stanowiący 
klucz interpretacyjny. „Urywki” mogą tutaj występować w  roli tropu literackiego, 
wyrażającego przedstawiony w utworze obraz fragmentarycznej, niekompletnej, a na-
wet rozdartej osobowości pisarza. Sołogub jest introwertykiem, z trudem budującym 
bliskie kontakty z otaczającym go światem. Bacznie go obserwując, Gippius zauważa, 
że większość swoich działań, emocji i myśli kieruje on do wewnątrz, przez co zro-
zumienie i poznanie prawdziwego oblicza Sołoguba wydaje jej się skomplikowanym 
procesem. Symbolistka przedstawia więc „urywki” z życia poety, starając się powiązać 
je w pełny, całościowy obraz. Tytuł tekstu stanowi również aluzję literacką do wiersza 
samej Gippius Urywki [Отрывочное]. Warto jednak zwrócić uwagę także na fakt, 
że wspomnienia Urywki rozpoczynają się mottem zaczerpniętym z wiersza Sołogu-
ba Hymny dla Ojczyzny [Гимны Родине]. W ten sposób za pośrednictwem tytułu 
Gippius wchodzi w polemikę z pisarzem. W obu wierszach dominuje pesymistyczna 
koncepcja rzeczywistości. Przedstawiają one przygnębiającą wizję świata pogrążone-
go w kryzysie, postrzeganego przez bohaterów lirycznych jako zawiła sieć, labirynt 
oraz pewnego rodzaju ograniczenie dla duszy. W wierszu Gippius symboliczne zna-
czenie niesie ze sobą czerwona lampa. Symbolizuje ona istotę ludzką, łączącą w sobie 
elementy zarówno światła, jak i  ciemności. Człowiek odzwierciedla więc w  swojej 
naturze zespolenie dobra i zła, jednak jest jedynie zabawką w rękach sił mroku. Za-
równo w Hymnach dla Ojczyzny, jak i w Urywkach bohaterowie liryczni to samotne 
jednostki – są opuszczonymi wędrowcami poszukującymi światła. Wydaje się więc, 
że jedyną możliwością zbawienia samego siebie jest symboliczne przejście przez świat 
ciemności i zła. Jednak nieodłączną część tej drogi stanowi proces jej subiektywnego 
przeżywania przez jednostkę, powodujący poczucie osamotnienia wśród ludzi. Praw-
dopodobnie w zamyśle Gippius Sołogub w pewien sposób podziela los bohaterów 
lirycznych, odzwierciedlających pesymistyczną koncepcję rzeczywistości.

Tak specyficzne podejście poety do świata wpływa zarówno na jego życie prywatne, 
jak i na twórczość. W oczach sobie współczesnych Sołogub sprawia wrażenie zamknię-
tego w sobie, nieczułego i oschłego człowieka. Gippius w ten sposób postrzega poetę: 

W twarzy [Sołoguba – K. O.], w oczach z ciężkimi powiekami, w całej jego worko-
watej figurze – spokój dochodzący do sztywności. Człowiek, który nigdy, w żadnych 
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okolicznościach nie mógłby się śpieszyć. Milczenie niezwykle do niego pasowało. Kie-
dy mówił – było to kilka wyraźnych słów, wypowiedzianych głosem równym, prawie 
monotonnym, bez cienia pośpiechu. Mówił w tak samo spokojny i nieprzenikniony 
sposób, jak milczał7. 

Świat wewnętrzny Sołoguba, którego dekadent skrupulatnie broni przed zaintere-
sowanymi oczami obcych ludzi, znajduje jednak swoje odzwierciedlenie w jego twór-
czości, albowiem pisarz obdarowuje swoich bohaterów cechami charakterystycznymi 
dla własnej osobowości. Elżbieta Biernat pisze: 

Cały ten skomplikowany, dziwny i bogaty świat wewnętrzny Sołoguba znalazł wysu-
blimowane odbicie w utworach, będących splotem drobiazgowej analizy podświado-
mości, duszy, zmiennych nastrojów, snów i fantasmagorii bohaterów. Manifestacyjna 
skrytość i otaczanie swojego życia osobistego ścisłą tajemnicą […] jaskrawo kontrasto-
wały z „obnażonymi” duszami bohaterów Sołoguba, świadomie obdarzonych autobio-
graficznymi cechami8.

Ważną funkcję w odzwierciedleniu osobowości pisarza spełnia także jego pseudo-
nim, który można postrzegać jako swoistą literacką maskę. Wymyślił go dla Sołogu-
ba wspomniany wyżej Miński, który, jak twierdzi Gippius, z nieznanego jej powodu 
uważał prawdziwe nazwisko Sołoguba – Teternikow – za nieodpowiednie dla twórcy. 
Na początku literackiej popularności dekadenta tylko niewielka grupa osób potrafiła 
połączyć Fiodora Teternikowa z Fiodorem Sołogubem. Wobec tego przydomek stano-
wił wówczas dla symbolisty swego rodzaju kamuflaż, zwłaszcza że, jak podkreśla Gip-
pius, kojarzył się z innym pisarzem – hrabią Włodzimierzem Sołłogubem. W rezulta-
cie takiego swoistego zaszyfrowania wokół dekadenta mnożyły się domysły i legendy.

Gippius określa Sołoguba mianem „maga” i „czarodzieja”, opierając się na nie-
zwykłej i niemal hipnotyzującej sile jego twórczości: 

On siedzi tak, jakby czarował lub sam był zaczarowany. W nim doprawdy był mag. 
Kiedy się zaprzyjaźniliśmy nierzadko i otwarcie drażniliśmy go tym czarodziejstwem9. 

W tych określeniach skrywają się treści religijne. Można przypuszczać, że poetka 
stawia akcent na magię, imaginację, okultyzm i nauki tajemne. Dictionary of Gnosis 

7 „В лице [Сологуба – K. O.], в глазах с тяжелыми веками, во всей мешковатой фигуре – спо-
койствие до неподвижности. Человек, который никогда, ни при каких условиях не мог бы 
»суетиться«. Молчание к нему удивительно шло. Когда он говорил – это было несколько 
вятных слов, сказанных голосом очень ровным, почти монотонным, без тени торопливо-
сти. Его речь – такая же спокойная непроницаемость, как и молчание” – З. Н. Гиппиус,  
op. cit., s. 215. Przekłady wszystkich cytatów z dzieła Gippius znajdujące się w niniejszym tekście, o ile 
nie zaznaczono inaczej, pochodzą od autorki artykułu.

8 E. Biernat, op. cit., s. 29.
9 „Он сидит  – будто ворожит, или сам заворожен. В нем, правда, был колдун. Когда мы 

подружились, то нередко, и в глаза дразнили его этим колдовством” – З. Н. Гиппиус, op. cit., 
s. 216.
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and Western Esotericism określa magię mianem systemu stanowiącego swoisty most: 
„[…] magia jest jedną z gałęzi ogromnego systemu nauki, którego celem jest posze-
rzenie intelektualnych i praktycznych sił maga do wymiaru stale zmieniającego się 
wszechświata, używając aktywnej wyobraźni jako nici komunikacji między indywi-
dualną duszą a materią”10. Podkreśla się przy tym również rolę, jaką odgrywa magia 
na drodze do samorozwoju jednostki: „[…] nowa interpretacja magii w terminolo-
gii samorozwoju duchowego w sposób nieunikniony zmienia magię w psychologię 
stosowaną. […] celem magii jest indywidualny rozwój duchowy”11. A zatem magia 
jest możliwością wpływu na rzeczywistość za pośrednictwem sił dobra (biała magia) 
bądź zła (czarna magia). Wtajemniczonemu człowiekowi daje ona sposobność do 
transformacji. Jest także kategorią odnoszącą się do subiektywnej, duchowej sfery. 
Przy pomocy swoistych duchowych i  twórczych technik adept rozwija swój świat 
wewnętrzny oraz siłę, dającą mu nadprzyrodzone zdolności i pozwalającą wpływać 
na rzeczywistość. W utworze Urywki Gippius w sposób symboliczny łączy kategorię 
magii z siłą twórczą; w tej interpretacji Sołogub skrywa w sobie maga, zachwycają-
cego i  oczarowującego odbiorców swoimi utworami literackimi. Jego moc kreacji 
wyraża się poprzez możliwość transformacji rzeczywistości. Pisarz może więc przybli-
żyć ludziom swój własny sposób, taktykę na przezwyciężenie „ziemskiego więzienia”. 
Owa zdolność wpływania na ludzi i świat rzeczywisty przywodzi na myśl siłę boską. 
Warto także zauważyć, że Boga rozpatruje się tutaj w świetle koncepcji dwupłciowo-
ści oznaczającej boską pełnię – androgynię, łącząca w sobie wszystkie sprzeczności. 
Wydaje się to potwierdzać ideę, że kategoria doskonałości, pełni i harmonijnej jedno-
ści łączy w sobie wykluczające się elementy. A zatem Sołogub-mag, obdarzony iskrą 
boską, odgrywa rolę ziemskiego posłańca Boga – jest on twórcą sztuki, a akt kreacji 
zyskuje atrybuty boskości. Należy jednak podkreślić, iż analizowany wpływ może 
być zarówno pozytywny, jak i negatywny. Tak więc dualistyczna figura maga, która 
odnosi się zarówno do białej, jak i czarnej magii, odzwierciedla dychotomię sił dobra 
i zła. Można zatem przypuszczać, że w tym przypadku twórczość rozumiana jest jako 
nadprzyrodzona, magiczna siła, wpisująca się w koncepcję androgyna.

Według Gippius Sołogub skrywa w sobie niedającą się wyjaśnić tajemnicę. Praw-
dopodobnie ma to związek z niezwykłą więzią łączącą go z Bogiem – symbolistka 
wspomina, że poeta znajduje się w „boskim węźle”. Węzeł jest symbolem nieśmier-
telności, nieskończoności, tajemniczości, a także swoistej więzi; może być rozumia-
ny także jako nić lub linia życia12. „Boski węzeł” pełni jednocześnie dwie funkcje – 
10 „[…] magic is but one of the strands of a vast system of learning, which aims at expanding the magus’ 

intellectual and practical powers to the dimensions of an ever-changing universe, using the active 
imagination as a lever for the communication between individual soul and matter” – Dictionary of 
Gnosis and Western Esotericism, ed. W. J. Hanegraaff et al., Boston 2006, s. 735, tłum. moje – K. O.

11 „[…] the new interpretation of magic in terms of spiritual self-development inevitably turned mag-
ic into an applied psychology. […] the goal of magic is personal spiritual development” – ibidem, 
s. 743, tłum. moje – K. O.

12 Por. W. Kopaliński, Słownik symboli, Warszawa 1990, ss. 451‒453; M. Oesterreicher-Mollwo, Lek-
sykon symboli, tłum. J. Prokopiuk, Warszawa 1992, s. 173.
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w sposób symboliczny łączy Sołoguba z Bogiem i określa działalność Stwórcy, który 
splata życie pisarza, wpływa na jego los. Rumuński historyk religii Mircea Eliade pisze: 

Stworzenie absolutnie nie jest oddzielone od Stwórcy  – jest doń przyrośnięte jakby 
pępowiną […]. Nić, jaka ich wiąże z ich Twórcą, utrzymuje ich przy życiu, ale także 
w zależności od niego. „Żyć” znaczy tyle, co być „tkanym” przez tajemniczą Moc, która 
snuje wątek Wszechświata, Czasu i Życia […]. Obraz nici, sznura, splotu, tkania są 
ambiwalentne: wyrażają zarówno sytuację uprzywilejowaną (być związanym z Bogiem 
[…]), jak i sytuację godną pożałowania i tragiczną (być uwarunkowanych, skutym łań-
cuchami, predestynowanym itd.)13. 

Zapewne właśnie owa symboliczna nić łącząca Sołoguba z Bogiem pozwala poecie 
zagłębić się w sferę ducha. Za pośrednictwem imaginacji pisarz łączy się ze Stwórcą, 
rozwijając swoją osobowość, przechodząc proces samodoskonalenia i  samookreśle-
nia. Można przypuszczać, że wyobraźnia poetycka, dzięki której Sołogub tworzy 
obrazy wyższego świata, wpływa na sposób, w jaki odbiera on rzeczywistość. Wów-
czas głęboko zakorzeniony pesymizm, nieprzeniknioność i skrytość są wynikiem od-
czuwanego przez twórcę kontrastu między światem materialnym i duchowym. Tak 
więc doświadczenie wyższej rzeczywistości zostawiło swoje piętno na ziemskim życiu 
symbolisty. W zestawieniu dwóch diametralnie różnych światów rzeczywistość wy-
daje się Sołogubowi duchowo uboga, podczas gdy sfera niematerialna odzwierciedla 
pełnię i  harmonijną całość. Wydaje się więc, że dekadent, który doznał pewnego 
rodzaju wtajemniczenia, nie potrafi przystosować się do życia ziemskiego. Realność 
wywołuje w  nim jedynie ogromną tęsknotę za światem duchowym. W  rezultacie 
poeta zamyka się w sobie, skupiając się na świecie wewnętrznym – na samorozwoju 
i samodoskonaleniu się. Prawdopodobnie stanowi to dla niego jeden z możliwych 
wariantów powtórnego przybliżenia się do sfery boskiej. Można więc przypuszczać, 
iż Sołogub doświadcza symbolicznego połączenia w sobie dwóch wykluczających się 
sfer – niebieskiej i ziemskiej – a także pierwiastków – żeńskiego (jako symbolicznego 
wyraziciela materii) oraz męskiego (domeny duchowości).

Konsekwencję procesu pracy nad samym sobą, dążenia do doskonałości i  pełni 
może stanowić odczuwana przez Sołoguba jedność własnej osobowości i silnie rozwi-
nięta indywidualność. Gippius przedstawia obraz pisarza wiernego sobie, swoim prze-
konaniom i myślom. Eliade zwraca uwagę na fakt, iż człowiek nie jest w stanie poznać 
i odczuwać samego siebie jako określonego indywiduum, jeśli wcześniej nie doświad-
czył pełni istnienia, czyli współdziałania dwóch płci14. W ten sposób głęboko rozwinię-
ta indywidualność Sołoguba może być rozumiana jako znak androgyniczności.

Gippius zauważa swoiste łączenie wykluczających się elementów zarówno 
w  twórczości, jak i  w  postawie dekadenta. Potwierdza to sposób, w  jaki poetka 
opisuje symbolistę:

13 M. Eliade, op. cit., s. 184.
14 Eliade rozwija tę ideę na przykładzie plemion australijskich, w kręgu których androgynia wyraża się 

między innymi poprzez zamianę strojów chłopców i dziewcząt. 
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Kiedy Sołogub wchodził na estradę, z nieruchomą twarzą, w pince-nez na czarnym 
sznureczku i z zupełnie nieustraszonym, kamiennie spokojnym głosem czytał wiersze – 
sam wydawał mi się swoim tragicznym przeciwieństwem, połączeniem obecnego z nie-
obecnym, realnego z niebywałym. I powstaje jeszcze pytanie: być może jego prawdziwą 
realnością jest tajemnicze połączenie tych dwóch pierwotnych linii?15.

Wydaje się, że przytoczony cytat stanowi klucz do zrozumienia Sołoguba, w któ-
rym stykają się różnorodne sfery – realność z nierealnością i fikcją literacką, świat 
ziemski i duchowy, marzenia i rzeczywistość. Zdaniem Gippius pesymizm i tragizm 
poety są konsekwencją nieustannej bitwy między wykluczającymi się siłami. Pisarz 
odczuwa w sobie sprzeczności powodujące rozdarcie między światem ziemskim i du-
chowym, znajduje się więc na drodze ku przezwyciężeniu dualistycznej sytuacji. A za-
tem marzenie o harmonicznym połączeniu wykluczających się sfer może być tutaj 
rozumiane jako możliwy wariant przybliżenia do Boga, łączącego w sobie wszystkie 
przeciwieństwa16. Jest to więc symboliczna droga do poznania i  osiągnięcia pełni.

Elementem, stanowiącym dopełnienie obrazu Sołoguba jest porównanie go do 
pierwszego człowieka. Według myśli hermetycznej, którą rozwijał między innymi Ja-
kub Boehme, ludzkość pochodzi od androgynicznego przodka – Adama, Syna Boga. 
Adam charakteryzował się zespoleniem pierwiastka męskiego i żeńskiego: 

Pierwszy Adam nie był śmiertelnikiem. Nie był „on” ani mężczyzną, ani kobietą, uosa-
biał raczej androginiczną i doskonałą formę odrodzonej duszy w niebie, której celem 
jest istnienie w nieskończonej radości i wychwalanie jej Stwórcy. Żeńskim aspektem 
pierwszego Adama była Niebiańska Dziewica – Mądrość Boża17. 

Pierwszy człowiek był połączony mistycznym związkiem z  Sofią (Mądrością 
Bożą – emanacją Boga wyrażającą Jego żeński aspekt). A zatem Adam spaja w sobie 
zarówno element męski (duchowy) jak i żeński (materialny). Można więc tutaj mó-
wić o zasadzie bogopodobieństwa, które zostało jednak przez pierwszego człowieka 
utracone. Izabella Malej pisze: 

[…] indywidualizm, któremu Adam nie mógł sprostać, doprowadził do rozszczepienia 
zasady męskiej i żeńskiej, a więc do utraty obrazu Boga w człowieku. Zaprzepaszczenie 

15 „Когда Сологуб выходил на эстраду, с неподвижным лицом, в pince-nez на черном шнурочке, 
и совершенно бестрепетным, каменно-спокойным голосом читал действительно волшебные 
стихи,  – он сам казался трагическим противоречием своим, сплетением здешнего с 
нездешним, реального с небывалым. И еще вопрос: может быть, настоящая-то реальность 
и есть это таинственное сплетение двух изначальных линий?” – З. Н. Гиппиус, op. cit., s. 219.

16 Por. M. Eliade, op. cit., s. 107.
17 „This first Adam was not mortal. »He« was neither male nor female: this androgyny and perfection 

anticipate the state of the reborn souls in heaven whose purpose is to subsist in eternal joy and 
glorify their Maker. The female aspect of the first Adam was the Noble Virgin of Divine Wisdom” – 
Dictionary of Gnosis…, s. 189, tłum. moje – K. O.
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harmonii materii z boskością oznaczało zarazem narodziny śmiertelności człowieka i cza-
su historycznego18. 

Osiągnięcie duchowej doskonałości jest potencjalnie dostępne każdemu człowie-
kowi. Celem ziemskiego życia powinno więc być poszukiwanie w sobie harmonicznej 
pełni, znoszącej wszystkie sprzeczności. W związku z tym symboliczne porównanie 
Sołoguba do Adama świadczy o androgynicznej osobowości pisarza. Według Gip-
pius w dekadencie można zauważyć swoiste duchowe pęknięcie. Poetka wspomina: 
„I Sołogub jest jak praojciec Adam, któremu dana była Ewa, a on tęskni za Lilith, 
która go opuściła”19. W szerszym sensie można tutaj odnaleźć specyficzne podejście 
pisarza do kwestii roli kobiety w  życiu mężczyzny. Prawdopodobnie ziemska Ewa 
symbolizuje dla niego rozdzielenie, utratę przez niego samego żeńskiego pierwiastka, 
podczas gdy niedostępna Lilith odzwierciedla pierwotną jedność – idealną i harmo-
niczną całość. Według poetki żal po odejściu Lilith stanowi zawoalowany wariant 
tęsknoty za pierwotną pełnią. Innymi słowy – tęsknota w sposób symboliczny wyra-
ża marzenie o odzyskaniu swojego żeńskiego pierwiastka oraz gotowość wykonania 
kolejnego kroku na drodze do androgyniczności. Należy zwrócić uwagę również na 
fakt, że żoną Sołoguba była tłumaczka i pisarka Anastasija Czebotariewska, o której 
Gippius pisze następująco: 

Porywcza, wrażliwa otoczyła Sołoguba atmosferą najbardziej zazdrosnego uwielbienia. 
Sława Sołoguba wzrastała; nikt nie myślał podawać jej w wątpliwość. Tylko kochającej 
żonie wciąż wydawało się, że niesprawiedliwie go oceniają, że otaczają go wrogowie20.

Zatem Gippius, odwołując się do Platońskiego mitu o androgyne oraz idei Wło-
dzimierza Sołowjowa, kreuje mit Sołoguba jako postaci androgynicznej. Obraz 
dekadenta składa się z  tajemniczych „urywków”, które Gippius stara się połączyć 
w harmonijną całość. Pełna kontrastów wizja poetki przedstawia zagubionego, ta-
jemniczego, zamkniętego w sobie oraz stroniącego od ludzi pisarza z bogatym świa-
tem wewnętrznym. W poetyckiej wizji Gippius dekadent projektuje osobliwą drogę 
do osiągnięcia formy androgynicznej. Poprzez twórczość, odkrywanie w sobie kobie-
cego elementu i  samodoskonalenie się Sołogub poszukuje duchowej doskonałości. 
Znajduje się on zatem na drodze do androgyniczności, starając się pogodzić napięcia 
między sprzecznościami. 

18 I. Malej, Marzenie o wszechjedności, czyli erotyzm androgyniczny w symbolizmie rosyjskim, „Przegląd 
Rusycystyczny” 2005, z. 2, s. 31.

19 „И Сологуб, как праотец Адам, которому была дана Ева, горько тоскует по ушедшей, 
легкой Лилит” – З. Н. Гиппиус, op. cit., s. 219.

20 „Порывистая, впечатлительная, она окружила его (Сологуба – K. O.) атмосферой самого 
ревнивого поклонения. Слава Сологуба возрастала, никто не думал ее оспаривать, толь-
ко любящей жене все казалось, что к нему несправедливы, что у него там или здесь – вра-
ги” – З. Н. Гиппиус, op. cit., s. 224, tłum. za: E. Biernat, op. cit., s. 25.
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Summary
The myth of the androgynous in Otrivochnoe (Отрывочное),  
or Fyodor Sologub through Zinaida Gippius’s eyes 

The article describes the concept of the androgyny in Zinaida Gippius’s Otrivochnoe 
(Отрывочное). The main character of the text is Fyodor Sologub – a poet and prose 
writer, representative of the first wave of Russian Symbolism. To create the image of 
the Sologub as androgynous creature Gippius presents the references to Plato’s myth 
of the androgynous and Vladimir Solovyov’s theories.
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Miłosz Markiewicz

Świat poza dualizmami.  
Pytania o rozumienie estetyczne 
w kontekście nowego materializmu1

Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego

Rozpoczynanie tych rozważań od koncepcji René Descartes’a  to zaledwie powta-
rzanie kolejnej kliszy i doskonale zdaję sobie z tego sprawę. Trudno jednak o lepsze 
wprowadzenie do problemu, jakim jest zagadnienie estetycznego rozumienia, niż 
spojrzenie na niego przez pryzmat rozdziału ciała i umysłu. W niniejszym artyku-
le spróbuję pokrótce przybliżyć pewne tropy, jakie napotykam na drodze do kon-
ceptualizacji zagadnienia rozumienia estetycznego. Wszystkie one spotykają się na 
przecięciach tego co materialne i konceptualne, cielesne i  rozumowe, wewnętrzne 
i zewnętrzne. Nie powinno to jednak dziwić, skoro samo rozumienie estetyczne sytu-
uje się na pograniczu ontologii i epistemologii. Dlatego też chciałbym zadać pytania 
o wyrastające na wspomnianych przecięciach bariery, a także – z pełną świadomością 
pewnej szkicowości proponowanych rozważań – poszukać sposobów ich pokonania. 

* * *
Nowożytna filozofia „po Kartezjuszu” ugruntowała postrzeganie człowieka jako wy-
łączonego ze świata bytu, istoty transcendentnej wobec rzeczywistości. Materialność 
ciała, w którym został umieszczony doskonały umysł, okazuje się jedynie przeszkodą. 
Reakcje fizjologiczne, cielesne potrzeby, pragnienia, uczucia czy emocje stają się tym, 
co nie pozwala nam „właściwie” funkcjonować. Dokonując prostego nawiązania do 
myśli Arystotelesa, należałoby powiedzieć, że ciało ma jedynie stanowić narzędzie 
służące do realizacji określonych celów. W ten sposób jasno ustawiona zostaje hierar-
chia bytów, w której umysł posiada pozycję pana, a ciało – jego niewolnika. Ciało jest 
przecież barbarzyńskie, nieopanowane. Jego odruchy są dla człowieka niezrozumiałe 
(a przynajmniej nie całkowicie), a potrzeby wydają się co najmniej żenujące. Podczas 
gdy umysł posiada potencjał do władzy nad światem, opierającej się na możliwości 
zrozumienia go i opisania, ciało sprowadza się co najwyżej do jego funkcji motorycz-
nych. Ma ono stanowić pojemnik, w którym transportujemy to, co dla nas najcen-
niejsze. Jak jednak zauważa Anna Hickey-Moody:

1  Tekst powstał w ramach indywidualnych prac prowadzonych w projekcie New Materialism. Net-
working European Scholarship on ‘How matter comes to matter’ (COST Action IS1307).
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Kartezjańska sublimacja ciała to efekt jego postrzegania cielesności oraz doznań zmy-
słowych, jako całkowicie zewnętrznych wobec sfery myślenia. Ciało postrzegane jest tu 
jako nie-do-pomyślenia; nie dostrzega się jego możliwości posiadania wiedzy (opartej 
na somatycznych reakcjach, „pamięci mięśniowej” czy kodzie genetycznym)2.

W  ten sposób autorka zwraca uwagę na kwestię coraz częściej podnoszoną przez 
myślicieli związanych z nurtem filozofii ciała – ono także posiada pewne sposoby my-
ślenia, rozumienia czy percepcji. To, co wcześniej zarezerwowane było wyłącznie dla 
umysłu – możliwość myślenia, posiadania wiedzy i korzystania z niej – okazuje się 
także domeną ciała, które jest przecież żywą materią i to właśnie w związku z tym tak 
trudno nam je zrozumieć. Kartezjański podział zostaje więc podany w wątpliwość. 
Dotychczasowa deprecjacja ciała jako mniej „zdolnego” od rozumu musi ustąpić 
pod wpływem zwiększającej się wiedzy o sposobach somatycznego funkcjonowania, 
o wiedzy zawartej w biologii – wiedzy ucieleśnionej, niepojmowalnej na poziomie 
abstrakcyjnej refleksji.

Mam jednak pewien problem z podkreśleniem czynionym przez Hickey-Moody 
i  pozostałych zwolenników „myślącego ciała”. Czy nie jest bowiem tak, że próba 
udowodnienia, iż nasze ciało także posiada umiejętności przynależne umysłowi, 
wiąże się z próbą podciągnięcia go wyżej niż dotychczas w hierarchii, jednak wciąż 
w oparciu o zasady, z których ta hierarchia wynika? Czy nie jest tak, że powinniśmy 
raczej porzucić kartezjańskie myślenie dualistyczne, niż przekonywać samych siebie 
o wartości tego, co cielesne? „Myślące ciało” tylko pozornie byłoby więc wyrażeniem 
emancypacyjnym. Jego zadaniem jest raczej próba dołączenia do uprzywilejowanego 
grona, zaznaczenie ważności ciała, ale w kategoriach zarezerwowanych dla umysłu. 
To sugestia, że ciało może uzyskać lepszą pozycję tylko wtedy, gdy będzie w stanie 
choć zbliżyć się do rozumu swoimi możliwościami, gdy uda się udowodnić jego 
przydatność według kategorii, na podstawie których było wcześniej odrzucone. Za-
miast więc zrywać z dotychczasową hierarchią, postawa taka potwierdza jedynie jej 
„słuszność” i szuka dla siebie bocznego wejścia. Także Gernot Böhme zauważał, że 
„dotychczasowe filozofie ciała niewiele mówiły o takich procesach jak oddychanie, 
jedzenie i picie, pływanie, sen, a w każdym razie nie umieszczały ich w centralnym 
miejscu”3. Próbowały bowiem przywrócić ciało filozofii, ale przy użyciu tych samych 
zasad, na których zostało ono z niej wykluczone. W ten sposób ciało pozostaje w sfe-
rze abstrakcji – odmawia mu się ucieleśnienia. Tak jakby istniała tylko jedna strona 
tego, co cielesne: czysta, wypreparowana, sprowadzająca się do podkreślenia, iż ciało 
może być tworem jedynie tak „doskonałym”, jak umysł. 

Dlatego też wydaje mi się, że wartości ciała należy poszukiwać gdzie indziej, 
poza dualistycznym paradygmatem  – w  tym, co dla ciała najbardziej charaktery-
styczne, w jego cielesności. Wiązałoby się to z procesem przywracania filozofii jesz-
cze jednego elementu, który na przestrzeni wieków został zepchnięty na margines,  
2  A. Hickey-Moody, The Thinking Body and Art as Force [w:] Sensorium: Aesthetics, Art, Life, ed. B. Bolt 

et al., Newcastle 2007, ss. 87–88.
3  G. Böhme, Filozofia i estetyka przyrody, tłum. J. Merecki, Warszawa 2002, s. 125.
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zdeprecjonowany, a z czasem zapomniany. O nim także wspomina Hickey-Moody 
w przywołanym fragmencie. Mowa tu o zmysłach. Kultura Zachodu opiera się na 
postrzeganiu świata za pomocą wzroku, podczas gdy pozostałe ze zmysłów – słuch, 
smak, węch, dotyk – pozostawia na dalszym planie. Ludzie Zachodu uwierzyli w to, 
że świat da się przedstawić za pomocą obrazu, że jego właściwości są przede wszyst-
kim widoczne. Zaufali okulocentryzmowi, tak jak wszystkim pozostałym -centry-
zmom – dlatego zapewne, że są wygodne, nie wymagają zadawania trudnych py-
tań, opierają się na schematach i dzięki nim tworzą bezpieczną wizję rzeczywistości, 
w której wszystko da się poukładać według ustalonego wzoru. Tymczasem już Walter 
J. Ong zauważał, że ludzkie postrzeganie świata jest uproszczone i zubożałe – wystar-
czy bowiem spojrzeć na kultury niepiśmienne, by dostrzec, iż ich percepcja oparta 
jest przede wszystkim na słuchu, co czyni ich świat dynamicznym i nieprzewidywal-
nym, raczej wydarzającym się niż uprzedmiotowionym4.

Proces wychodzenia poza władzę oka i  rozumu powinien więc wiązać się ze 
zwróceniem uwagi na efekty zarówno kartezjańskiego dualizmu, jak i idącego z nim 
w  parze zubożenia zmysłowego poznania. To przecież zmysły pozwalają ciału na 
nieustanne interakcje z  otaczającym światem, to one stanowią o  jego wyjątkowo-
ści – odbierane bodźce nie są przecież dostępne umysłowi bezpośrednio, a  zawsze 
w zapośredniczeniu. Ciało stanowi pierwszy filtr, przez który wszelkiego rodzaju in-
formacje ze świata przedostają się do środka. Taka wiedza presuponowana sugeruje 
percepcję nieintencjonalną – odbywającą się wbrew naszej woli, samoistną. Już samo 
nasze ucieleśnienie i usytuowanie w świecie byłoby podstawą do odbioru zewnętrz-
nych bodźców. Zmysły miałyby więc charakter prymarny wobec myślenia i mowy. 
Pomimo tego ich pozycja okazuje się wyjątkowo słaba. A przecież to, w jaki sposób 
człowiek funkcjonuje w świecie, stanowiąc jeden z wielu jego elementów, ma bez-
pośredni związek ze sposobem, w jaki świat odbija się w jego ciele – za pomocą nie 
tylko obrazu, ale i dźwięku, zapachu, smaku czy temperatury. Jest zamknięty w nie-
kończącej się i nieustannie aktywnej sieci relacji, które w każdej chwili zawiązują się 
na nowo, przemieniają, przesuwają. Właśnie to miał na myśli Ong, kiedy mówił 
o wspomnianej już dynamiczności i nieprzewidywalności. Otoczenie odbiera się za 
pomocą sensorium, które jest 

organoleptyczne i sieciowe, o jego istocie stanowi wiele połączonych ze sobą systemów 
przekazywania impulsów. […] Z perspektywy współczesnej nauki sensorium kształtuje 
się więc w milisekundach postrzegania, dotykania, słuchania, poruszania, wąchania, 
smakowania, rozumienia itd.5.

Stąd też potrzeba używania niestatycznych narzędzi, które pomogłyby w zrozu-
mieniu sposobów życia-w-świecie. Życie jest bowiem kategorią, której nie da się 
ująć w proste ramy. To nieustannie pulsująca, niezbadana energia, która wymyka się  

4  Por. W. J. Ong, Osoba, świadomość, komunikacja. Antologia, tłum. i oprac. J. Japola, Warszawa 2009.
5  A. Jelewska, Sensorium. Eseje o sztuce i technologii, Poznań 2013, ss. 9–10.
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analitycznemu spojrzeniu. Być może więc potrzeba pomocy innych zmysłów, bardziej 
ucieleśnionego sposobu rozumienia. Wzrok ustawia patrzącego w pozycji dystansu, 
podczas gdy na przykład smak czy dotyk wymagają dosłownego kontaktu z tym, co 
poznawane. By jednak zbliżyć się do tego sposobu rozumienia rzeczywistości, trzeba 
najpierw skupić się na wytworzeniu narzędzi, które pomogą w zrozumieniu naszego 
sensorium. Tłumaczeniem funkcjonowania zmysłów zajmowała się pierwotnie dzie-
dzina nazwana estetyką. To właśnie w niej Alexander Baumgarten upatrywał sposobu 
na zrozumienie, w jaki sposób odbierany jest świat, jak człowiek go przetwarza i jak 
wiedzę tę można wykorzystać. Projekt estetyki stanowić miał zarys o g ó l n e j  t e o r i i 
p o z n a n i a  z m y s ł o w e g o . Wydaje się więc, że już u  jego podstaw leży założe-
nie przekroczenia kartezjańskiego dualizmu w kierunku połączenia tego, co cielesne 
i rozumowe. Tylko perspektywa współpracy pomiędzy tymi dwoma – oddzielanymi 
zazwyczaj – porządkami pozwala nie tylko na odbieranie świata za pomocą zmysłów, 
ale także na poznawanie go w  ten sposób. Następuje więc przejście od koncepcji 
„myślącego ciała” w kierunku myślenia poprzez ciało (choć na poziomie językowym 
także to pojęcie wydaje się niesatysfakcjonujące). Prowadzi to do zagadnienia, któ-
re pojawiło się w pismach Davida Hume’a, a współczesności zostało przypomniane 
przez Arnolda Berleanta. Jest nim kwestia rozumienia estetycznego, opierająca się na 
założeniu, iż poznanie nie jest wyłącznie domeną rozumu i może odbywać się przy 
udziale ucieleśnionych zmysłów. Sam Hume zastanawiał się:

Czy idea substancji powstaje z  impresji zmysłowych czy refleksji? Jeżeli ją dają nasze 
zmysły, to pytam: które mianowicie i w  jaki sposób? Jeżeli spostrzegamy ją oczami, 
to musi być barwa; jeżeli uszami, to dźwięk; jeżeli podniebieniem, to smak; podobnie 
z innymi zmysłami. Lecz, jak myślę, nikt nie będzie twierdził, że substancja jest barwą 
lub też dźwiękiem, lub też smakiem. Idea substancji musi tedy pochodzić z  impre-
sji refleksji, jeśli w ogóle istnieje. Lecz impresje refleksyjne sprowadzają się do uczuć 
i emocji, z których żadne nie może przedstawiać substancji. Nie mamy więc idei sub-
stancji odrębnej od zbioru poszczególnych jakości i nie nadajemy też żadnego innego 
znaczenia terminowi „substancja”, gdy mówimy lub myślimy o niej6.

Jest to więc sposób rozumienia percepcji bliski temu, jaki pojawia się u Böhmego. 
Niemiecki filozof próbuje bowiem przywrócić percepcję ogólnemu poznaniu zmy-
słowemu. To, że dziś jest ona kojarzona przede wszystkim ze wzrokowym postrze-
ganiem, wiąże się właśnie z wykluczeniem pozostałych zmysłów ze sfery poznania. 
Tymczasem Böhme, jako popularyzator estetyki środowiskowej, próbuje przypo-
mnieć, że człowiek istnieje jednocześnie w wielu zachodzących na siebie otoczeniach. 
Wszystkie zmysły pracują jednocześnie, odbierają bodźce, które następnie przetwarza 
ciało i reaguje na nie, wysyłając bodźce zwrotne – czy to w postaci zapachu, czy wy-
dzielin, czy zmiany swojej temperatury i tak dalej. Ludzkie życie-w-świecie byłoby 
w takim wypadku współżyciem, procesem nieustającej wymiany. Jak pisze Böhme: 
„Estetyka jako teoria postrzegania w sensie nie zawężonym ma do czynienia z tym, 

6  D. Hume, Traktat o naturze ludzkiej, tłum. C. Znamierowski, Warszawa 2005, s. 100.
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że otoczenia i  przedmioty poruszają nas uczuciowo czy też, że w otoczeniach lub 
w obecności określonych przedmiotów znajdujemy się zawsze w charakterystyczny 
sposób”7. Wiązałoby się to z założeniem, iż wszystko, co istnieje w świecie, posiada 
swoją „atmosferę” (die Atmosphäre), która podlega ciągłym wymianom i mieszaniu 
się z innymi atmosferami. Wydaje się więc, że warto spróbować pomyśleć o koncep-
cji atmosfer Böhmego w sposób nieabstrakcyjny, dostrzec je jako ucieleśnione sposo-
by życia naszego ciała, co zbliżyłoby nas do myślenia o ciele człowieka jako o części 
przyrody, równorzędnym z innymi elemencie natury, nie zaś abstrakcyjnym bycie, 
wyłączonym z uczestnictwa w świecie. 

Takie myślenie bliskie jest posthumanistycznemu światopoglądowi, opowiadają-
cemu się za przywróceniem ludzkiego istnienia życiu, zoe. Aby mówić o sposobach 
współżycia ze światem, należy bowiem porzucić antropocentryczną perspektywę, 
ustawiającą człowieka niejako poza rzeczywistością i pozwalającą spojrzeć nań z dy-
stansu. Oczywiście dzięki teoriom wiedzy usytuowanej Donny Haraway i polityki 
umiejscowienia Adrienne Rich, rozwiniętym w myśli posthumanistycznej, wiadomo, 
że trzeba być ostrożnym w tego typu rozważaniach. Nie ma bowiem nic bardziej an-
tropocentrycznego, niż przekonanie, że da się na chwilę przestać myśleć jak człowiek, 
a zacząć – jak zwierzę lub roślina. Dlatego też perspektywa postantropocentryczna 
będzie sugerować myślenie szerzej, a nie „gdzie indziej”, myślenie ucieleśnione i usy-
tuowane, jednocześnie jednak świadome istnienia egalitaryzujących relacji, zacho-
dzących pomiędzy wszystkimi elementami „układu”. 

To właśnie sposobom owego relacyjnego istnienia, które Rosi Braidotti definiuje 
według deleuzjańskiej koncepcji stawania-się, należałoby przyjrzeć się bliżej, chcąc 
dotrzeć do sedna problemu, jakim jest zagadnienie rozumienia estetycznego. Wydaje 
się, że drogą do rozwinięcia go byłoby skupienie się właśnie na ucieleśnionym pozna-
niu zmysłowym i sposobach odbierania oraz rozumienia rzeczywistości poprzez ciało. 
Trzeba by więc przyjrzeć się funkcjonowaniu każdego ze zmysłów – w perspektywie 
nie tylko odbieranych przez nie bodźców, ale także sygnałów przesyłanych dalej, do 
wewnątrz ciała. Sygnały te uruchamiają bowiem reakcje organizmu, a  to właśnie 
w nich zawarta jest istota estetycznego rozumienia. Skoro bowiem ciało w jakiś spo-
sób reaguje na odbierane bodźce, to znaczy, że niosą one ze sobą jakieś treści, czytelne 
przede wszystkim dla organizmu. Rozumowa percepcja zmysłowego poznania, nawet 
jeśli pamiętać o uczestnictwie wszystkich zmysłów w odbiorze otaczającej nas rzeczy-
wistości, wciąż pozostaje jednak uboga. Warto zwrócić uwagę chociażby na problemy 
pojawiające się wtedy, kiedy próbuje się mówić o doświadczeniach zmysłów takich 
jak słuch, smak, węch czy dotyk. Nie wypracowano wobec nich takiego zestawu po-
jęć, jak w stosunku do wzroku. Tym większy więc problem z wyciąganiem wniosków 
z odbieranych przez ciało bodźców, nie mówiąc już o wysyłanych przez nie komuni-
katach. Właściwie nie powinno to dziwić, jako że 

7  G. Böhme, op. cit., s. 7.
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[w]szystkie żywe stworzenia, od zwykłej ameby do człowieka, rodzą się wyposażone 
w mechanizmy zaprojektowane do automatycznego, nie wymagającego procesu rozu-
mowego rozwiązywania podstawowych problemów życiowych8.

Już poruszanie się ludzkiego ciała – jak zauważają Richard Shusterman czy Maxi-
ne Sheets-Johnstone – jest niezwykle ważne w odczuwaniu i uczeniu się świata. Cia-
ło zapamiętuje, dostosowuje się, odtwarza różnego rodzaju zachowania motoryczne. 
Powinno się więc spróbować je zrozumieć, opracować jego zachowania i  nauczyć 
się wyciągać z nich wnioski. Tego rodzaju badania wciąż są prowadzone i wydaje 
się, że rzeczywiście człowiek jest dziś bliżej własnego ciała niż dotychczas. Z jednej 
strony bowiem powstają koncepcje takie jak somaestetyka Richarda Shustermana, 
próbująca zdiagnozować i zanalizować ludzką motorykę, opracowująca sposoby jej 
klasyfikacji tak, by ciało stało się bliższe rozumowemu poznaniu9, z drugiej natomiast 
niezwykle ważne są prace z zakresu neuronauk. Do tych ostatnich należy chociaż-
by studium Marka Johnsona Znaczenie ciała. Estetyka rozumienia ludzkiego10, który 
w oparciu o koncepcje estetyki pragmatycznej Johna Deweya próbuje opisać relacje 
ciała człowieka z otaczającymi je środowiskami. Szukając neuronalnych dróg połą-
czeń pomiędzy odbieranymi przez zmysły bodźcami a  reakcjami mózgu, stara się 
zbliżyć do ciała jako do tematu swoich badań – zamiast traktować je jako abstrakcyj-
ny byt, nieustannie podkreśla ucieleśnioną perspektywę swoich spostrzeżeń. Pomimo 
tego pozostaje on wciąż jedynie na poziomie racjonalnego tłumaczenia zachowań 
ciała. Dlatego też szuka z n a c z e n i a , nie wychodząc tym samym poza paradygmat 
kartezjańskiego dualizmu. To właśnie klasyczny problem rozumowego postrzegania 
ciała. Wynika on przede wszystkim z  tego, że ciało wciąż pozostaje w  tym podej-
ściu bytem wyabstrahowanym ze świata. I chociaż Johnson bada ślady zewnętrznych 
bodźców, interesuje go wyłącznie wnętrze ludzkiego organizmu. Poza tym pozostaje 
jedynie na poziomie odbioru, zapominając o dwustronności naszych relacji.

Zrozumienie sposobów zachowywania się ludzkiego ciała to więc dopiero pierwszy 
krok do tego, by spróbować rozumieć świat estetycznie, nie tylko poprzez jego jakości 
odbierane za pomocą zmysłów i przetwarzane przez ciało, ale także przez wytwarzane 
w odpowiedzi na te bodźce reakcje i sposoby ich odbierania przez otoczenie. W ta-
kim wypadku pojawia się pytanie o perspektywę pomocną w tego rodzaju badaniu 
rzeczywistości. Powinna ona bowiem opierać się na próbie odrzucenia wszelkich du-
alizmów, dzięki czemu zniknąłby problem granic, zamykających poznanie w nieprze-
kraczalnych ramach. Pomocna wydaje się tu Karen Barad, według której „»podmiot  

8  A. Damasio, W poszukiwaniu Spinozy. Radość, smutek i czujący mózg, tłum. J. Szczepański, Poznań 
2005, s. 30.

9  Por. R.  Shusterman, Świadomość ciała. Dociekania z  zakresu somaestetyki, tłum. W.  Małecki, 
S. Stankiewicz, Kraków 2010.

10  Por. M. Johnson, Znaczenie ciała. Estetyka rozumienia ludzkiego, tłum. J. Płuciennik, Łódź 2015.
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poznający« nie znajduje się w  relacji absolutnej zewnętrzności wobec świata na-
turalnego, który ma badać  – nie istnieje taki zewnętrzny punkt obserwacyjny”11.

Ku koncepcjom nowego materializmu kierują także przywołane już rozważania 
Davida Hume’a, pytającego o sposoby istnienia substancji jako przedmiotu pozna-
nia. Problem przed jakim staje, sytuuje się na granicy pomiędzy ontologią i episte-
mologią – tej samej, na której znajduje się pierwotnie rozumiana estetyka. Jest to 
również ta sama granica, której istnienie próbuje obalić perspektywa nowego mate-
rializmu. Performatywne relacje, stanowiące podstawowy sposób istnienia, otwierają 
możliwości nowego spojrzenia na to co zewnętrzne i wewnętrzne. Sugerują one bo-
wiem „wewnętrzność zewnętrza”, sytuując się w ten sposób blisko rozważań Gernota 
Böhmego, który postuluje myślenie o  ludzkim ciele jako o przyrodzie, której ele-
mentem w istocie ono jest. Dotychczas trudno było znaleźć podstawy i narzędzia do 
tego rodzaju badań. Perspektywa neomaterialistyczna wydaje się jednak wprowadzać 
nowe możliwości do kwestii estetycznego rozumienia. 

Praktyk poznawczych nie można, z  ważnych powodów, uznać za praktyki w  pełni 
ludzkie; nie tylko dlatego, że do naszych praktyk używamy nie-ludzkich elementów, 
ale dlatego że poznawanie to część procesu, w którym jedna część ciała staje się zrozu-
miała dla innej części. Praktyki poznawania i bycia nie są od siebie odizolowane, ale 
raczej splątane. Nie zdobywamy wiedzy, stając na zewnątrz świata; wiemy ponieważ 
znajdujemy się wewnątrz niego. Jesteśmy częścią różnicującego stawania się świata. 
[…] Ontoepistemologia – badanie praktyk poznawczych w obrębie bytu – jest praw-
dopodobnie lepszym sposobem myślenia o  zdobywaniu znaczenia/materializacjach 
poszczególnych intra-akcji12.

Dlatego też wydaje się, że koncepcja rozumienia estetycznego może znaleźć od-
powiednie zaplecze narzędziowe w propozycjach nowego materializmu. Ucieleśnione 
zmysły to zaledwie jeden z elementów układu pozwalającego człowiekowi funkcjo-
nować w świecie. By zrozumieć, w jaki sposób pozwalają one odbierać bodźce, prze-
twarzać je, reagować na nie i wytwarzać własne, należy postrzegać ludzkie ciało nie 
jako wyabstrahowaną z otoczenia jednostkę, ale jako element świata. Zmysły i  ich 
receptory to miejsca, w których ciało otwiera się na to, co je otacza. Wprowadza 
to, co poza nim, do swojego wnętrza i wyprowadza na zewnątrz swoje produkty. 
Jednocześnie pozostaje jednak z owym zewnętrzem w nieustannym procesie intra-
-aktywnej, performatywnej relacji. 

Zrozumienie funkcjonowania ludzkich zmysłów nie powinno więc opierać się wy-
łącznie na naukach biologicznych, skupieniu na ciele i jego neuronalnym oraz somatycz-
nym działaniu. Powinno też otworzyć się na wiedzę, jaką niosą chociażby environmental 
studies, biochemia czy inne nauki skupione na opisywaniu sposobów funkcjonowania 
„zewnętrznego” świata. Dopiero tak zakrojone studia, poszukujące punktów stycznych 

11  K.  Barad, Posthumanistyczna performatywność: ku zrozumieniu, jak materia zaczyna mieć znaczenie, 
tłum. J. Bednarek [w:] Teorie wywrotowe. Antologia przekładów, red. A. Gajewska, Poznań 2012, s. 357.

12  Ibidem, s. 358.
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pomiędzy procesami wejścia i wyjścia, stanowiącymi efekt przenikania się atmosfer, 
dałyby szansę na pełne wykorzystanie koncepcji rozumienia estetycznego. 

* * *
Wartość, jaką dostrzegam w tej idei, to nie tylko wykroczenie poza kartezjański du-
alizm czy przesunięcie w  kierunku posthumanistycznej wizji świata. Rozumienie 
estetyczne wydaje się kluczem do opisu życia-w-świecie. U  jego podstaw stoi bo-
wiem postantropocentryczne rozumienie rzeczywistości, według którego świat sta-
nowi całość. Znalezienie sposobów badania praktyk poznawczych w obrębie bytu 
(a właściwie bycia), opartych na estetycznym doświadczaniu i jego konceptualizacji, 
to główne wyzwanie, z jakim trzeba zmierzyć się w projekcie wytwarzania narzędzi 
estetycznego rozumienia.

Bibliografia

Sensorium: Aesthetics, Art, Life, ed. B. Bolt et al., Newcastle 2007.
Böhme G., Filozofia i estetyka przyrody, tłum. J. Merecki, Warszawa 2002.
Ong W. J., Osoba, świadomość, komunikacja. Antologia, tłum. i oprac. J. Japola, War-

szawa 2009.
Jelewska A., Sensorium. Eseje o sztuce i technologii, Poznań 2013.
Hume D., Traktat o naturze ludzkiej, tłum. C. Znamierowski, Warszawa 2005.
Damasio A., W poszukiwaniu Spinozy. Radość, smutek i czujący mózg, tłum. J. Szcze-

pański, Poznań 2005.
Shusterman R., Świadomość ciała. Dociekania z zakresu somaestetyki, tłum. W. Małec-

ki, S. Stankiewicz, Kraków 2010.
Johnson M., Znaczenie ciała. Estetyka rozumienia ludzkiego, tłum. J.  Płuciennik, 

Łódź 2015.
Teorie wywrotowe. Antologia przekładów, red. A. Gajewska, Poznań 2012.

Summary
World Beyond Dualism. Questions On Aesthetic Understanding  
In New Materialist Perspective

The article is an attempt to describe the issue of aesthetic understanding, raised by 
David Hume, and – later – by Arnold Berleant. The author tries to locate the pro-
blem in New Materialist perspective according to theories of Karen Barad. With 
this, the author attempts to indicate that aesthetics (understand as the general theory 
of sensory cognition) should be considered in-between ontology and epistemology. 
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This way of thinking about the aesthetic could be a way to overcome the mind–body 
dualism. Hitherto narratives of the philosophy of body (ex. somaesthetics by Richard 
Shusterman) do not seem to avoid this distinction. By referring to the idea of atmo-
spheres by Gernot Böhme and locating it in New Materialist perspective, the author 
points out, that aesthetic understanding can be explored only if we consider as well 
the inner body processes as the surrounding environment. 
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Anna Kuchta

Meandry pamięci.  
Między koncepcją Henri Bergsona 
a wizją postpamięci Marianne Hirsch –  
próba zestawienia

Czy dotrze aż do powierzchni mojej świadomości to wspomnienie, dawna 
chwila, którą siła identycznej chwili przyszła z tak daleka wołać, poruszać, 

wzywać do głębi mnie?1

Przekraczający granice dziedzin i dyscyplin naukowych namysł nad pamięcią towa-
rzyszy ludzkości od wielu stuleci. Genezę, rolę i mechanizm wspomnień rozważają 
socjologia (badająca zagadnienia pamięci zbiorowej), psychologia i  neurobiologia 
(pytające o procesy powstawania wspomnień), a także literaturoznawstwo, kulturo-
znawstwo, historia i oczywiście filozofia, w której namysł nad pamięcią pojawiał się 
obok rozważań na temat czasu oraz towarzyszył pytaniom o możliwości poznawcze 
człowieka, jego świadomość i jaźń.

Nie sposób wymienić – a tym bardziej szczegółowo zinterpretować – wszystkich 
filozofów, którzy pochylali się nad zagadnieniem pamięci, nie jest też celem niniej-
szego tekstu przegląd ich stanowisk, dość wspomnieć, iż zagadnienie to intrygowało 
już filozofów starożytnych i do dziś pozostaje jednym z najczęściej podejmowanych. 
Sporo uwagi poświęcił pamięci Platon  – w  szczególności należy tutaj wspomnieć 
o  koncepcji anamnezy, czyli przypominania, którym filozof tłumaczył możliwość 
poznania i zdobywania wiedzy przez człowieka. Według Platona dusza poznaje idee 
jeszcze przed narodzinami (filozof odwoływał się tutaj do wiecznych i niezmiennych 
idei oraz do wiary w wędrówkę dusz2), by później człowiek mógł jedynie przypo-
minać to, co znane ze świata idealnego, nie zaś ponownie zdobywać wiedzę. Zagad-
nienie pamięci fascynowało także Augustyna z Hippony, jednego z ojców Kościo-
ła, który w swoich Wyznaniach debatował nad statusem przeszłości, teraźniejszości  

1 M. Proust, W stronę Swanna, tłum. T. Boy-Żeleński, Wrocław 1997, s. 49.
2 Filozof nawiązywał tutaj do wierzeń pitagorejsko-orfickich. Por. W. Tatarkiewicz., Historia filozofii, 

t. 1, Warszawa 1978, ss. 90‒96.
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i  przyszłości oraz nad przemijaniem, które nieustannie towarzyszy człowiekowi: 
„przeszłość i  przyszłość — w  jakiż sposób istnieją, skoro przeszłości już nie ma, 
a przyszłości jeszcze nie ma?”3.

Owe rozważania na temat stosunku człowieka do jego przeszłości, „marzenie 
o  wymknięciu się przemijaniu”4, oraz pytania o  sposób powstawania wspomnień 
i mechanizmy rządzące pamięcią wielokrotnie powracały w kolejnych epokach w pi-
smach filozofów (między innymi Davida Hume’a), wciąż pozostając jednak otwar-
te, zaś odpowiedzi na nie wydają się niezadowalające. Celem niniejszego tekstu jest 
przyjrzenie się temu zagadnieniu w ujęciu Henriego Bergsona (1859‒1941), bowiem 
jego koncepcja wybija się na tle innych ze względu na szczególną rolę, którą filozof 
przypisywał pamięci, oraz próba porównawczego zestawienia tej koncepcji z teorią 
postpamięci zaproponowaną przez Marianne Hirsch (ur. 1949), a w konsekwencji – 
zbadanie zmian zachodzących w dyskursie o pamięci i zwrócenie uwagi na to, w jaki 
sposób teoria Bergsona stała się jednym z  fundamentów dzisiejszego namysłu nad 
znaczeniem i funkcjonowaniem wspomnień.

Francuski filozof znaczeniu pamięci poświęcił obszerne partie swoich dzieł, 
szczególnie tomu Materia i pamięć. Wizja pamięci u Bergsona koresponduje z jego 
pozostałymi poglądami i wpisuje się w postulowany przez niego irracjonalistyczny 
intuicjonizm. Żyjący na przełomie dziewiętnastego i dwudziestego wieku Bergson, 
którego filozofię wiąże się z przełomem antypozytywistycznym, „zerwał z tradycją 
kartezjańskiej ścisłości”5 i, stając w opozycji do dominującego w epoce nowożytnej 
racjonalizmu, tworzył swoją metafizykę. Wskazując na liczne wady rozumu, pod-
kreślał on znaczenie intuicji, która jako jedyna ma „zdolność bezpośredniego ujmo-
wania rzeczywistości w jej całości i zmienności”6. Intelekt, krytykowany przez Berg-
sona, poznaje jedynie częściowo i, chociaż niesie z sobą liczne praktyczne korzyści7, 
nie sprawdza się w dociekaniach metafizycznych. Na gruncie metafizyki poznanie 
rozumowe okazuje się bowiem pełne sztucznych uproszczeń i niepotrzebnego rela-
tywizmu8. Zaprzeczenie dominacji intelektu w poznaniu, antyintelektualizm oraz 
antyracjonalizm, sprawiły, iż źródła wiedzy oraz władz warunkujących możliwości 
poznawcze człowieka filozof musiał poszukiwać gdzieś indziej – odpowiedzią miała 
być intuicja.

3 Augustyn, św., Wyznania, tłum. Z. Kubiak, Warszawa 1987, s. 283.
4 M. P. Markowski, Esencje i podpórki: pamięć i zapomnienie od Platona do Google [w:] Od pamięci 

biodziedzicznej do postpamięci, red. T. Szostek, R. Sendyka, R. Nycz, Warszawa 2013, s. 276.
5 B. Skarga, Czas i trwanie. Studia i Bergsonie, Warszawa 1982, s. 87.
6 W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 3, Warszawa 1978, s. 208.
7 Bergson wskazywał na istotną rolę poznania rozumowego w matematyce czy przyrodoznawstwie, 

nie zaprzeczał również jego użyteczności w praktycznych sferach ludzkiego bytowania.
8 Bergson wskazywał tutaj na idące w sześciu kierunkach deformacje, które ujawniają się, gdy próbo-

wać zgłębić metafizyczną naturę rzeczywistości za pomocą rozumu: unieruchamianie, rozkładanie, 
upraszczanie, kwalifikowanie, mechanizowanie oraz relatywizowanie – por. W. Tatarkiewicz, Histo-
ria filozofii, t. 3, ss. 206‒207.
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Samo pojęcie intuicji pojawiło się i  było wykorzystywane przez filozofów już 
wcześniej – nawiązywali do niego między innymi Kartezjusz czy Gottfried Wilhelm 
Leibniz9 – Bergson nadał jej jednak nowe rozumienie i zarazem szczególne znaczenie. 
To właśnie ona, jak utrzymywał francuski myśliciel, zdolna jest poznawać bezpośred-
nio, to ona ma możliwość uchwycenia rzeczywistości w całej swojej złożoności. Jako 
rodzaj instynktu jest pozbawiona ograniczeń dyskursywnego rozumu, naturalna dla 
człowieka oraz – w przeciwieństwie do intelektu – godna zaufania. To właśnie przez 
intuicję, która, jak poetycko ujmuje Barbara Skarga, jest „aktem zdzierania zasłony, 
wymagającym śmiałości i  otwartości”10, rzeczywistość może jawić się człowiekowi 
jako dynamiczna, różnorodna, zmienna, przesiąknięta élan vital, a więc taka, jaka 
jest naprawdę. Poznanie intuicyjne stanowi warunek i  zarazem jedyną możliwość 
komunikacji ze światem, ale odbywa się „bez pojęć i słów”11, a więc jest także niewy-
rażalne, a jego efekty „nie mogą być przekazane innym”12. To również dzięki intuicji 
człowiek może poznać świat jako całość, w której wszystkie zjawiska przenikają się, 
oddziałują na siebie i warunkują się wzajemnie. Wizja dynamicznej i  irracjonalnej 
natury rzeczywistości oraz szczególna rola poznania intuicyjnego widoczne są także 
w Bergsonowskiej koncepcji człowieka, jego jaźni i świadomości, a także w stosunku 
filozofa do przeszłości, czasu i pamięci.

Francuski myśliciel uważał, że przeszłość towarzyszy człowiekowi nieustannie, 
„bez wątpienia idzie za nami cała w każdej chwili”13, a co więcej, jak podkreślał, „na-
wet gdybyśmy nie mieli wyraźnego pojęcia o naszej przeszłości, odczuwalibyśmy nie-
jasno, że jest ona dla nas obecna”14. Pamięć przynależy do świata psychicznego (czas 
jest wszak realnością psychiczną15), jest nieodłączną właściwością świadomości („być 
świadomym bowiem, to znaczy pamiętać, to mieć możność ujęcia ciągłości i całości 
własnych przeżyć i zdarzeń”16, tłumaczy Barbara Skarga) oraz związana jest z powsta-
waniem wyobrażeń, co sprawia, iż towarzyszy ona człowiekowi na każdym kroku.

Warto dodać, że filozof wyróżniał dwa rodzaje pamięci: pierwszy, który polega na 
mechanicznym odtwarzaniu, oraz drugi, zasługujący na miano pamięci właściwej, 
ponieważ skierowany jest ku przeszłości – wspomnienia sytuacji. Mechaniczne od-
twarzanie charakteryzuje Bergson, podając przykład „lekcji wyuczonej na pamięć”17; 

9 Por. ibidem, s. 208.
10 B. Skarga, op. cit., s. 120.
11 A.  Miś, Intuicjonizm Henri Bergsona [w:] idem, Filozofia współczesna. Główne nurty, Warszawa 

2006, s. 150. 
12 Ibidem.
13 H. Bergson, Pamięć i życie. Wybór tekstów Gilles Deleuze’a, tłum. A. Szczepańska, Warszawa 1988, s. 40.
14 Ibidem, s. 41.
15 Por. L. Kołakowski, O co pytają nas wielcy filozofowie, Kraków 2006, s. 60.
16 B. Skarga, op. cit., s. 104.
17 H. Bergson, Materia i pamięć. Esej o stosunku ciała do ducha, tłum. R. J. Weksler-Waszkinel, Kraków 

2006, s. 63.
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są to więc wspomnienia „uzależnione od naszej woli”18, nabywane celowo, dobrowol-
nie „poprzez powtarzanie tego samego wysiłku”19 oraz nawykowe czynności. Drugi 
rodzaj pamięci (filozof poświęca mu więcej uwagi) to spontanicznie rejestrowane 
wspomnienia konkretnych momentów w życiu człowieka, wydarzeń, które „ze swej 
istoty [posiadają] określoną datę”20, są niepowtarzalne i wyjątkowe. Czas towarzyszy 
człowiekowi bezustannie, „jest rzeczywistością najbardziej bezpośrednio przeżywaną 
przez każdego”21, zaś pamięć – niejako automatycznie i nieograniczenie – rejestruje 
„fakty i obrazy jedyne w swoim rodzaju w każdej chwili trwania”22.

Pamięć czysta, jak ją określa Leszek Kołakowski, zdolna jest więc rejestrować 
wszystkie byłe zdarzenia i konkretne momenty, „każdy detal minionych doświadcze-
ń”23, ale człowiek ma wpływ na to, które wspomnienia będą powtarzane, dokonuje 
selekcji i „pomija to, co zbyteczne”24. Te dwa rodzaje pamięci współistnieją więc ze 
sobą, sprawiając, że to, co człowiek nazywa „pamięcią”, odnosi się równocześnie do 
przeszłości (spontaniczne rejestrowanie wspomnień), teraźniejszości (czynność zapa-
miętywania przez powtórzenia) i przyszłości (wyuczone i użyteczne nawyki, mecha-
nizmy „zawsze [skierowane] ku działaniu […] [mające] na uwadze jedynie przyszło-
ść”25). W ten sposób Bergson nie tylko wyjaśnia, w jaki sposób przeszłość i przyszłość 
obecne są w  teraźniejszości, ale także podkreśla, iż pamięć nie polega jedynie na 
biernym rejestrowaniu obrazów („nie jest tylko składnicą wrażeń”26), ale sama siebie 
kształtuje jako sprzężona z ludzką jaźnią, która jest dynamiczna, a wszystkie przeżycia 
łączą się ze sobą. 

Fakt, iż Bergson nie tylko zwracał uwagę na szczególnie istotną rolę pamięci w ży-
ciu człowieka, ale także zauważał, że przeszłość i  wspomnienia pozostają obecne, 
nawet jeżeli nie są całkowicie uświadomione lub w pełni znane, może stanowić punkt 
wyjścia do dalszych rozważań na temat relacji pamięci i  świadomości. Pytania te 
pojawiają się niezwykle często w kontekście wciąż – a może nawet szczególnie – aktu-
alnych dziś dyskusji o roli wspomnień w kształtowaniu tożsamości oraz ich wpływu 
na świadomość i postępowanie człowieka. 
18 Ibidem, s. 64.
19 Ibidem, s. 63.
20 Ibidem.
21 L. Kołakowski, op. cit., s. 59.
22 H. Bergson, Materia i pamięć…, s. 65.
23 L. Kołakowski, op. cit., s. 61.
24 Ibidem.
25 Ibidem, s. 64.
26 A. Miś, op. cit., s. 151. Warto wspomnieć, iż Bergsonowska koncepcja pamięci nie tylko wywarła 

wpływ na tworzących później filozofów, ale także wielokrotnie powracała w literaturze, czego naj-
bardziej znanym przykładem jest powieść W poszukiwaniu straconego czasu Marcela Prousta. Proust 
intuicyjnie zbliżał się do teorii Bergsona (z którym był spowinowacony, chociaż nie wiadomo, czy 
czytał jego pisma), wykorzystując materiał literacki jako pretekst do rozważań na temat przemijania, 
upływu czasu oraz roli wspomnień. O  związkach Bergsona i  bergsonizmu z  literaturą obszernie 
pisze także Ryszard Nycz (Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie, Toruń 2013, s. 43)
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Podobne rozważania, lecz zarazem odmienne ujęcie pamięci, można zaobserwo-
wać w koncepcji postpamięci (ang. postmemory27) zaproponowanej przez Marianne 
Hirsch, amerykańską literaturoznawczynię rumuńskiego pochodzenia, która zwraca 
uwagę na możliwość międzypokoleniowej transmisji traumy i wspomnień. Tworząc 
swoją koncepcję w drugiej połowie dwudziestego wieku, a więc już po doświadczeniu 
II wojny światowej, która w znaczący sposób wpłynęła na namysł nad pamięcią28, 
Hirsch miałaa możliwość odwołania się do licznych koncepcji pamięci zbiorowej 
oraz studiów nad traumą i jej dziedziczeniem29. Autorka zauważa, że na kształt tego, 
co jednostka traktuje i  odczuwa jako swoje wspomnienia, wpływ mają nie tylko 
indywidualne, osobiste przeżycia człowieka, ale także społeczeństwo oraz zbiorowe 
doświadczenia. Studiując sytuację powojennego pokolenia i opisując doświadczenia 
osób wychowanych przez ocalałych z Holokaustu, Hirsch podkreśla, iż w pewnych 
wyjątkowych sytuacjach zachodzi możliwość transmisji pamięci pomiędzy generacja-
mi. Pomysłodawczyni terminu charakteryzuje postpamięć jako wyjątkowy stosunek 
przejawiany przez potomków pokolenia, które przeżyło pewną zbiorową tragedię czy 
traumę30 do owych wydarzeń, znanych im jedynie z rodzinnych historii, obrazów za-
pośredniczonych w cudzych wspomnieniach lub z zaobserwowanych w dzieciństwie 
i wczesnej młodości zachowań. 

Postpamięć charakteryzuje doświadczenia tych, którzy dorastali w środowisku zdomi-
nowanym przez narracje wywodzące się sprzed ich narodzinami. Ich własne, spóźnione 
historie ulegają zniesieniu przez historie poprzedniego pokolenia, ukształtowane przez 
doświadczeni traumatyczne, którego nie sposób zrozumieć ani przetworzyć31

27 Termin ten autorka wypracowała, korzystając z wcześniejszych tekstów (tak świadectw, jak i opraco-
wań), w których pojawiał się temat odziedziczonych wspomnień. Hirsch wspomina między innymi 
o obecności terminów takich jak absent memory [pamięć nieobecna] Ellen Fine, prosthetic memory [pa-
mięć sztuczna] Celii Lury, memory shot through with holes [podziurawiona pamięć] Henri Raczymowa 
czy received history [otrzymana historia] Jamesa Younga, jednak celowo wprowadza nowy termin – 
postpamięć – który podkreśla jednocześnie czasowy dystans i zależność (przedrostek „post-”, trakto-
wany analogicznie jak w słowie „postmodernizm”, który od modernizmu się oddziela, ale jednocześnie 
to właśnie w opozycji do niego musi się określić), a zarazem odwołuje się nie do historii, ale właśnie 
do pamięci. Por. M. Hirsch, The Generation of Postmemory, „Poetics Today” 2008, nr 29, s. 106.

28 Więcej na temat wzrostu zainteresowania pamięcią w związku z doświadczeniami pierwszej a na-
stępnie drugiej wojny światowej oraz o tzw. memory boom – por. J. Winter, Notes on the Memory 
Boom. War, Remembrance and the Uses of the Past [w:] Memory, Trauma and World Politics. Reflections 
on the Relationship Between Past and Present, red. D. Bell, London 2006, ss. 54‒73.

29 Por. M. Hirsch, The Generation of…, s. 105.
30 Por. ibidem, ss. 105‒107. Warto zaznaczyć, że chociaż koncepcję postpamięci Hirsch stworzyła 

w oparciu o analizę doświadczeń generacji dzieci ocalonych z Holokaustu, sam termin ma charakter 
uniwersalny i – jak podkreśla autorka – sprawdza się również przy opisywaniu innych zbiorowych 
tragedii.: „Wymyśliłam ten koncept, nawiązując do dzieci ocalonych z Holocaustu, jednak uważam, że 
może być użyteczny podczas opisywania pamięci drugiego pokolenia związanej z dowolnymi innymi 
kulturowymi czy zbiorowymi traumatycznymi wydarzeniami i doświadczeniami” (eadem, Past Lives. 
Postmemories in Exile, „Poetics Today” 1996, nr 17, s. 622 [tłum. filolog. moje – A. K.]).

31 Eadem, Żałoba i postpamięć, tłum. K. Bojarska [w:] Teoria wiedzy o przeszłości na tle współczesnej 
humanistyki. Antologia, red. E. Domańska, Poznań 2010, s. 254.
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– tłumaczy Hirsch, opisując sytuację drugiej generacji  – tak zwanego „pokolenia 
po” – i podkreśla, że tragiczne doświadczenia rodziców stają się następnie jednym 
z fundamentów, w oparciu o który kreują oni swoją narrację i który staje się „inte-
gralną częścią ich własnej tożsamości”32. W myśl teorii Hirsch świadomość człowie-
ka, a więc także i jego pamięć, może być konstruowana nie tylko przez doświadcze-
nia, w których jednostka uczestniczyła osobiście, lecz również przez te otrzymywane 
od rodziców i poprzedniej generacji. 

„Postpamięć od pamięci odróżnia pokoleniowy dystans, a od historii głęboka oso-
bista więź”33 – wyjaśnia autorka, akcentując ów szczególny, emocjonalny stosunek, 
którym obdarzane są rodzinne historie i opowieści o traumie. Zapożyczone wspo-
mnienia stają się poniekąd wspólne, ponieważ ze względu na swój specyficznny status 
są traktowane przez drugie pokolenie niemal jak własne doświadczenia, zostawiając 
„ślady w sferze psychicznej i somatycznej”34. Co więcej, osobiste przemyślenia oraz 
przeżycia dzieci ocalałych konkurują w  nierównej walce z  traumatyczną narracją, 
którą drugie pokolenie dziedziczy po rodzicach oraz bliskich krewnych, co spra-
wia, że nazbyt często klasyfikowane są one jako mniej istotne czy niewarte uwagi. 
W plastyczny sposób obrazuje to Mikołaj Grynberg w tomie Oskarżam Auschwitz. 
Opowieści rodzinne, zbiorze wywiadów z przedstawicielami drugiego pokolenia po 
Holokauście. Pytania wprost dotyczące przeżyć, ambicji, potrzeb, pragnień „gene-
racji po” są przez jego rozmówców często pomijane lub odsuwane na dalszy plan 
rozmów („U mnie? Nic ciekawego. To nie ja przeżyłam wojnę”35), których osią wciąż 
pozostaje tragedia rodziców.

Być może zachodzi tutaj mechanizm podobny do tego opisywanego przez Bergson 
w kontekście różnic między pamiętaniem spontanicznym a celowym. Filozof badał 
proces selekcji wspomnień oraz poszukiwał odpowiedzi na pytanie, dlaczego „tylko 
wyjątkowe, niektóre wspomnienia nabywa się dobrowolnie, przez powtarzanie”36. 
Również w przypadku postpamięci zachodzi przecież selekcja wspomnień – tak wła-
snych, jak i tych przejętych od poprzedniego pokolenia – trudno jednak byłoby mówić 
o dobrowolnym wyborze, ponieważ „pokolenie po” nierzadko przejmuje wspomnie-
nia w sposób nieuświadomiony, a ich żywotność wiąże się nie tyle z użytecznością, jak 
chciał Bergson („wyuczone wspomnienia są najbardziej użyteczne”37), ale związana 
jest z faktem, iż wspomnienia otrzymane od rodziców i towarzyszące im emocje czę-
sto traktowane są jako szczególnie istotne i wiarygodne. Pisząc o międzypokoleniowej 
transmisji pamięci, Anna Sawisz zauważa, że nie odbywa się ona w sposób neutralny 

32 K.  Goertz, Transgenerational Representations of the Holocaust. From Memory to „Post-Memory”, 
„World Literature Today” 1998, nr 72, s. 33 [tłum. filolog. moje – A. K.].

33 M. Hirsch, Żałoba…, s. 254.
34 T. Bilczewski, Trauma, translacja, transmisja w perspektywie postpamięci. Od literatury do epigenetyki, 

[w:] Od pamięci biodziedzicznej…, s. 52.
35 M. Grynberg, Oskarżam Auschwitz. Opowieści rodzinne, Wołowiec 2014, s. 247.
36 H. Bergson, Materia i pamięć…, s. 65.
37 Ibidem.
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czy zautomatyzowany, bowiem siła przekazu często zależy od statusu nadawcy38. Nie 
dziwi więc fakt, iż drugie pokolenie także w dorosłym życiu nierzadko nie potrafi 
uwolnić się od dominacji obrazów otrzymanych w dzieciństwie od rodziców i ich ge-
neracji. Anna Janko, córka Teresy Ferenc, ocalałej z pogromu we wsi Sochy (1 czerwca 
1943 roku), nazywa ten związek „rodzinnym empatycznym połączeniem”39 i opisuje, 
że wojenną traumę, którą przejęła od matki, ma już na stałe we krwi40.

Bergson zauważył, że „niewątpliwie myślimy uświadamiając sobie tylko niewiel-
ką część naszej przeszłości, ale pragniemy, chcemy, działamy pod wpływem całej tej 
przeszłości włącznie z pierwotnym zarysem naszej duszy”41, dla Hirsch wpływ owej 
przeszłości jest więc jeszcze silniejszy, przekracza granice życia jednostkowego i w eks-
tremalnych warunkach pod jej wpływem może znaleźć się także osoba, która wspo-
mnienia otrzymała niejako z drugiej ręki. Oczywiście, jak słusznie zauważył filozof, 
„wyobrażać sobie to nie to samo co wspominać”42, lecz w ujęciu Hirsch istotna jest 
nie tyle natura wspomnień czy proces ich powstawania – co skrupulatnie analizował 
Bergson – ale to, jak traktowane są one przez przedstawicieli „generacji po”. Autorka 
podkreśla, że chociaż postpamięć nie powstaje w oparciu o wspomnienia jednostki, 
można ją nazywać „szczególną formą pamięci właśnie dlatego, że jej relacja wobec 
przedmiotu czy źródła jest zapośredniczona nie poprzez wspomnienie, ale przez wy-
obraźnię i twórczość”43. Konsekwencją takiego stanu jest fakt, że chociaż nie sposób 
w przypadku postpamięci mówić o bezpośrednim przeżywaniu i rejestracji osobistych 
doświadczeń, emocjom, które towarzyszą zapożyczonym wspomnieniom, nie można 
odmówić autentyczności. Jak tłumaczy Karein Goertz, nie ma znaczenia, czy pamięć 
o traumie związana jest z autentycznym doświadczeniem; istotne jest, iż wspomnienia 
są odbierane przez przedstawicieli „pokolenia po” jako prawdziwe na poziomie „nar-
racyjnym i emocjonalnym”44 i traktowane na równi z własnymi przeżyciami.

Postpamięć jako ów szczególny rodzaj pamięci w  rozumieniu Hirsch różni się 
od pamięci opisywanej przez Bergsona także tym, iż „nie przechodzi w zapomnienie 
wraz ze śmiercią danej osoby, lecz kontynuuje swój żywot”45, niekiedy przenikając 
nawet do kolejnego, trzeciego pokolenia46, którego głos staje się współcześnie coraz 

38 Por. A. Sawisz, Transmisja pamięci przeszłości [w:] B. Szacka, A. Sawisz, Czas przeszły i pamięć spo-
łeczna, Warszawa 1990, ss. 121‒193. O nieświadomym procesie transmisji wspomnień pisze także 
Karein Goertz (por. K. Goertz, op. cit.).

39 A. Janko, Mała zagłada, Kraków 2015, s. 193.
40 Por. ibidem, s. 242.
41 H. Bergson, Pamięć i życie…, s. 41. 
42 Ibidem, s. 42.
43 M. Hirsch, Żałoba…, s. 254.
44 K. Goertz, op. cit., s. 33 [tłum. filolog. moje – A. K.].
45 M. Sadowski, Pamięć w aspekcie psychologicznym, kulturowym i literackim, „Acta Erasmiana”2014, t. 7, 

s. 300.
46 O  postpamięci w  trzeciej generacji, a  więc nie u  dzieci osób ocalałych z  Holocaustu, ale u  ich 

wnuków, wspomina między innymi Anka Grupińska we wstępie do zbioru wywiadów Oskarżam 
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bardziej wyraźny. Jak zauważa Hirsch, emocje i odczucia powstające w wyniku przej-
mowania cudzych wspomnień są zawsze zastępcze lub zapośredniczone47, ale mimo 
to dla przedstawicieli „generacji po” nierzadko niemożliwe okazuje się odróżnienie 
odziedziczonych opowieści od własnych doświadczeń. Jak dosadnie określa Lawrence 
Langer, ocaleni z Holokaustu nierzadko do końca życia czują się „pożarci przez […] 
przeszłość”48, Hirsch udowadnia zaś, że owa wszechwładza traumatycznych wspo-
mnień może dotykać także kolejne pokolenia.

Chociaż postpamięć jest koncepcją stosunkowo nową (termin ten po raz pierw-
szy pojawił się w pismach Hirsch z  lat dziewięćdziesiątych49) i w wielu kwestiach 
znacząco różni się od Bergsonowskiej wizji pamięci, nie sposób nie zauważyć, że to 
właśnie dokonania Bergsona, jego szczególne zainteresowanie kwestią wspomnień 
i zwrócenie uwagi na realność psychiczną czasu oraz pamięci pozwoliły na dalszy roz-
wój rozważań na temat mechanizmów pamiętania i zapominania. Różnice widoczne 
w poglądach obojga autorów zdają się wiązać z ich odmiennymi aspiracjami badaw-
czymi. Bergson rozpatruje funkcjonowanie pamięci, mając na uwadze indywidual-
nego człowieka, jaźń nieodłącznie sprzężoną z intuicją („ja […] dane bezpośrednio, 
właśnie w intuicji”50), Hirsch natomiast szuka odpowiedzi na pytanie o możliwość 
przekazywania lub współdzielenia wspomnień oraz bada funkcjonowanie pamięci 
zbiorowej i komunikacji między generacjami. Warto także zaznaczyć, że okoliczności 
powstania obu teorii miały wpływ na ich charakter. Bergson, który swoją filozofią 
życia sprzeciwiał się rozpowszechnionemu w nowożytności racjonalizmowi, wpisy-
wał się zarazem w zainteresowanie pamięcią, obecne w owych czasach w psychologii 
(psychoanaliza Sigmunda Freuda), sztuce (impresjonizm, fotografia, mityzacja rze-
czywistości w literaturze) czy medycynie (między innymi badanie funkcji mózgu51). 
Hirsch, spisuje swoją koncepcję pod koniec dwudziestego stulecia, w czasach, w któ-
rych zainteresowanie pamięcią nie jest mniejsze, ale ma zupełnie inny charakter. To 
okres naznaczony doświadczeniami drugiej wojny światowej i Holokaustu, z  któ-
rych autorka czyni główny punkt odniesienia dla proponowanej koncepcji pamięci. 

Auschwitz. Opowieści rodzinne Grynberga. Por. A. Grupińska, Wysłuchiwanie Zagłady i rozmawianie 
o schedzie pozagładowej [w:] M. Grynberg, op. cit. ss. 13‒15.

47 Por. M. Hirsch, Surviving Images. Holocaust Photographs and the Work of Postmemory [w:] Visual 
Culture and the Holocaust, red. B. Zelizer, London 2001, s. 220.

48 L. L. Langer, Holocaust Testimonies. The Ruins of Memory, New York 1991, s. 127 [tłum. filolog. 
moje – A. K.].

49 Por. np. M. Hirsch, Family Frames. Photography, Narrative and Postmemory, Cambridge 1997. W tek-
ście The Generation of Postmemory autorka opisuje także rozwój studiów nad postpamięcią oraz rosną-
ce zainteresowanie tematem w dwudziestym pierwszym stuleciu (por. M. Hirsch, The Generation…, 
s. 105). Co interesujące w kontekście niniejszego zestawienia, twórczość Bergsona stała się inspiracją 
dla twórców literatury, jak choćby przywoływanego już Prousta (sam Bergson także literaturę tworzył 
i w 1927 roku otrzymał w tej dziedzinie Nagrodę Nobla), Hirsch zaś – także z racji wykształcenia – 
w swoich studiach na temat postpamieci właśnie do literatury się odwoływała, wykorzystując jako ma-
teriał badawczy m.in. twórczość Winfrieda George’a Sebalda oraz powieści graficzne Arta Spiegelmana.

50 A. Miś, op. cit., s. 152.
51 Por. M. Sadowski, op. cit., s. 296.
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Mimo to, niezależnie od okoliczności towarzyszących powstawaniu obu koncepcji, 
warto zaznaczyć, że tak dla Bergsona, jak i dla Hirsch pamięć jest nieodłączną częścią 
życia człowieka związaną z jego świadomością czy wręcz warunkującą jego tożsamość. 
Oboje koncentrują się na kwestii realności zjawisk psychicznych (Hirsch dodatkowo 
eksploruje tę koncepcję w świetle teorii międzypokoleniowej transmisji pamięci oraz 
studiów nad traumą52), zwracają uwagę na rolę intuicji oraz podkreślają, że człowiek 
nie może uciec od swojej przeszłości i wspomnień, które towarzyszą mu bezustannie, 
nawet jeżeli nie zawsze ich wpływ jest uświadomiony. 

Bibliografia

Augustyn, św., Wyznania, tłum. Z. Kubiak, Warszawa 1987.
Bergson H., Materia i pamięć. Esej o stosunku ciała do ducha, tłum. R. J. Weksler-

-Waszkinel, Kraków 2006.
Bergson H., Pamięć i  życie. Wybór tekstów Gilles Deleuze’a, tłum. A.  Szczepańska, 

Warszawa 1988.
Bilczewski T., Trauma, translacja, transmisja w perspektywie postpamięci. Od literatu-

ry do epigenetyki [w:] Od pamięci biodziedzicznej do postpamięci, red. T. Szostek, 
R. Sendyka, R. Nycz, Warszawa 2013.

Goertz K., Transgenerational Representations of the Holocaust. From Memory to „Post-
-Memory”, „World Literature Today” 1998, nr 72.

Grupińska A., Wysłuchiwanie Zagłady i  rozmawianie o  schedzie pozagładowej [w:] 
M. Grynberg, Oskarżam Auschwitz. Opowieści rodzinne, Wołowiec 2014.

Grynberg M., Oskarżam Auschwitz. Opowieści rodzinne, Wołowiec 2014. 
Hirsch M., Family Frames. Photography, Narrative and Postmemory, Cambridge 1997.
Hirsch M., Past Lives. Postmemories in Exile, „Poetics Today” 1996, nr 17.
Hirsch M., Surviving Images. Holocaust Photographs and the Work of Postmemory [w:] 

Visual Culture and the Holocaust, red. B. Zelizer, London 2001.
Hirsch M., The Generation of Postmemory, „Poetics Today” 2008, nr 29.
Hirsch M., Żałoba i postpamięć, tłum. K. Bojarska [w:] Teoria wiedzy o przeszłości na 

tle współczesnej humanistyki. Antologia, red. E. Domańska, Poznań 2010.
Janko A., Mała zagłada, Kraków 2015.
Kołakowski L., O co pytają nas wielcy filozofowie, Kraków 2006.
Langer L. L., Holocaust Testimonies. The Ruins of Memory, New York, 1991.
Markowski M. P., Esencje i podpórki: pamięć i zapomnienie od Platona do Google [w:] 

Od pamięci biodziedzicznej do postpamięci, red. T. Szostek, R. Sendyka, R. Nycz, 
Warszawa 2013.

Miś A., Intuicjonizm Henri Bergsona [w:] idem, Filozofia współczesna. Główne nurty, 
Warszawa 2006.

52 Między innymi teoria Nicolasa Abrahama i Marii Torok. Por. T. Bliczewski, op. cit., s. 52.



Anna Kuchta 

Nycz R., Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie, Toruń 2013.
Proust M., W stronę Swanna, tłum. T. Boy-Żeleński, Wrocław 1997.
Sadowski M., Pamięć w aspekcie psychologicznym, kulturowym i literackim, „Acta Era-

smiana” 2014, t. 7.
Sawisz A., Transmisja pamięci przeszłości [w:] B. Szacka, A. Sawisz, Czas przeszły i pa-

mięć społeczna, Warszawa 1990.
Skarga B., Czas i trwanie. Studia i Bergsonie, Warszawa 1982.
Tatarkiewicz W., Historia filozofii, t. 1, t. 3, Warszawa 1978.
Winter J., Notes on the Memory Boom. War, Remembrance and the Uses of the Past [w:] 

Memory, Trauma and World Politics. Reflections on the Relationship Between Past 
and Present, red. D. Bell, London 2006.

Summary
The intricacies of memory. From Henri Bergson theories to 
Marianne Hirsch’s concept of postmemory – a comparative study

The following article focuses on the comparison of the concept of memory created 
by Henri Bergson, a French philosopher who lived at the end of the 19th and the be-
ginning of the 20th century, and the theory of postmemory introduced by Marianne 
Hirsch almost a century later. The authoress recalls the development of both theories 
and describes them stressing the similarities they share (especially the importance of 
memory, its impact on person’s identity and the notion that only certain memories 
are remembered consciously and willingly), as well as differences between them. The 
main purpose of the presented article is to show the development and changes in 
memory studies over decades and to explain how these two concepts, separated in 
time and space, may correspond with one another.
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(Nie)przekraczalny dualizm? 
Narracja transseksualna  
na przykładzie „Ime mi je Damjan” 
Suzany Tratnik 

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Tożsamość płciowa – między performansem a biologią 

Pomimo występującej we współczesnej kulturze wielokrotnie powtarzanej tezy 
o  płynnym charakterze ludzkiej tożsamości, o  możliwości praktycznie dowolnego 
wyboru tego, kim można się stać i  jak określać siebie samego, w  rozmaitych dys-
kursach nadal występuje zauważalne esencjalistyczne podejście do jednej z kategorii 
określających człowieka jako istotę z jednej strony biologiczną, z drugiej natomiast 
jako wytwór kultury. Jest nią płeć – niezależnie od tego, czy zostanie ona skatego-
ryzowana jako sex, czy jako gender, dualizm męskie–żeńskie nadal pozostaje jedną 
z podstawowych siatek pojęciowych w większości kultur. Można to wyjaśnić z jednej 
strony narracją pochodzącą z  nauk przyrodniczych, z  drugiej natomiast językiem 
i  jego potencjałem do tworzenia obrazu rzeczywistości. Języki słowiańskie nie sta-
nowią tutaj wyjątku – we wszystkich można odnaleźć silną kategoryzację w postaci 
rodzaju gramatycznego. 

Należy w tym miejscu przypomnieć, że w dyskursach naukowych niekiedy przy-
wołuje się osoby, które pozornie mogą przekraczać wyżej wymienione granice płcio-
wego dualizmu, określane mianem transseksualnych, transgenderowych lub transpł-
ciowych. Nieprzypadkowo użyłam tu wyrazu „pozornie” – ponieważ w większości 
ich własnych narracji granice płci są w istocie mocno zarysowane i wbrew obiego-
wym opiniom nie dążą one do usunięcia tych kategorii1. 

Niewiele uwagi jak dotąd poświęcano narracjom transseksualnym w  literaturze, 
skupiając się przede wszystkim na tekstach autobiograficznych lub badaniach tereno-
wych, których celem było uzyskanie odpowiedzi na pytanie o funkcjonowanie osób 
transpłciowych w społeczeństwie oraz problemów towarzyszących ich życiu codzien-
nemu. Do tej pory na gruncie polskim nie ukazała się ani jedna publikacja będąca 
próbą ujęcia samego fenomenu transseksualnej narracji w tekście literackim. Niewiele  

1 Por. M. Bieńkowska, Transseksualizm w Polsce, Białystok 2012, s. 114. 
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tego rodzaju prac ukazało się również w  periodykach zagranicznych. Przykładem 
może być artykuł Dona Kulicka Transgender and Language. A Review of the Literature 
and Suggestions for the Future, zamieszczony na łamach „GLQ. A Journal of Lesbian 
and Gay Studies” w 1999 roku2. W obszarze zainteresowań autora znalazły się takie 
kwestie, jak stereotypy w pisaniu o kobiecości oraz problem recepcji tego rodzaju 
literatury w  regionach anglojęzycznych. Wzmianki na ten temat można odnaleźć 
również w monografii Alojziji Zupan Sosič Robovi mreže, robovi jaza z 2006 roku3, 
w której pojawia się wątek słoweńskiej powieści Ime mi je Damjan autorstwa Suzany 
Tratnik. W Słowenii ten utwór określany jest przez wydawców jako powieść mło-
dzieżowa4, jednak zagraniczni (głównie czescy i niemieccy) tłumacze oraz słoweńscy 
krytycy literaccy wliczają ją w poczet twórczości przeznaczonej dla czytelników doro-
słych5. Próby interpretacji powieści Tratnik podjęła również Mojca Čarman w pracy 
dyplomowej Ženski liki v delih Suzane Tratnik z 2008 roku6. Sama Suzana Tratnik 
podjęła wątek transseksualnej tożsamości w artykule Queer. Teorija in politika spolne-
go izobčenstva, który ukazał się w roku 19957. 

Wydaje się, że dotychczasowe próby ujęcia transseksualnej narracji były ujmo-
wane wyłącznie w perspektywie studiów genderowych, nieco rzadziej również lin-
gwistycznych. W kontekście dzieła Ime mi je Damjan ciekawsza jednak wydaje się 
perspektywa performatywna, kwestia świadomego odgrywania przyjętej przez głów-
nego bohatera (główną bohaterkę) roli, wchodzenia w grę z zastanymi stereotypami 
i przekształcanie ich na własny użytek, jak również uprawomocnienia konkretnych 
aktów wypowiedzi8. Czym charakteryzuje się transseksualna narracja – jeśli w ogóle 
taka istnieje – i jak przebiega gra narratora z jej elementami? Jaki scenariusz wybiera 
dla siebie jednostka w powieści Suzany Tratnik i czy jest on jednowymiarowy, jak 
sugeruje Richard Schechner9? Wreszcie, najbardziej istotne pytanie, które nasuwa 
się w trakcie refleksji nad Ime mi je Damjan, brzmi: czy jest możliwe przekroczenie 
dualizmu płci w języku podczas próby tworzenia narracji z perspektywy transseksu-
alnego podmiotu? 

2 Por. D. Kulick, Transgender and Language. A Review of the Literature and Suggestions for the Future, 
[w:] „GLQ. A Journal of Lesbian and Gay Studies” 1999, nr 5, ss. 605‒622. 

3 Por. A. Zupan Sosič, Robovi mreže, robovi jaza. Sodobni slovenski roman, Maribor 2006.
4 Por. B. a., Ime mi je Damjan [on-line:] http://www.bukla.si/?action=books&book_id=12195 [01.01.2017]. 
5 Por. Pogovori s sodobniki. Brane Mozetič s Suzano Tratnik, „Sodobnost” 2005, nr 9, s. 1078. 
6 Por. M. Čarman,, Ženski liki v delih Suzane Tratnik. Diplomska naloga, Novo Mesto 2008. 
7 Por. S. Tratnik, Queer: teorija in politika spolnego izobčenstva, „Časopis za kritiko znanosti” 1995,  

nr 177: Gejevske in lezbične študije. 
8 Por. J.  P.  Butler, Krytycznie Queer, tłum. A.  Rzepa, [w:] Teorie literatury XX wieku. Antologia,  

red. A. Burzyńska, M. P. Markowski, Kraków 2007, ss. 532‒533. 
9 Por. R. Schechner, Performatyka. Wstęp, tłum. T. Kubikowski, Wrocław 2006, s. 306. 
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„Ime mi je Damjan...” Stwarzanie własnej tożsamości 

Narratorem powieści Ime mi je Damjan10 jest siedemnastoletnia biologiczna kobie-
ta o  imieniu Vesna, która w pewnym momencie przyjmuje męską tożsamość oraz 
tytułowe imię Damjan. Nikomu też nie ujawnia swojego imienia nadanego mu/
jej, z wyjątkiem jego/jej partnerki, Neli. W narracji Damjana istotne jest stworzenie 
przez niego/nią samą/samego silnego kontrastu między przeszłością a  teraźniejszo-
ścią, między jego/jej pokoleniem, a jego/jej rodzicami. Przeszłość należy do Vesny, 
natomiast w czasie teraźniejszym podmiot określa się jako Damjan: 

Če pa mi je foter govoril, kako sem bil priden, ko sem bil majhen, ko sem bil „naša 
mala Vesna”, sem mu samo režal. Ko sem bil majhen in priden, me je nenehno pestoval 
in me vlačil povsod s sabo in me razkazoval sorodnikom in sosedom, češ kakšno ljubko 
hčerko ima11. 

[Jak mi ojciec mówił, jaki byłem posłuszny, kiedy byłem mały, kiedy byłem „naszą 
małą Vesną”, to mu zaraz ostro przerwałem. Jaki byłem mały i posłuszny, jak to często 
mnie pieścił i wszędzie za sobą ciągał i pokazywał krewnym i sąsiadom, jaką ma śliczną 
córeczkę]

Przybranie nowego imienia staje się dla narratora/narratorki rytualnym aktem 
uzyskania nowej tożsamości – wbrew sprzeciwom rodziców i ustalonym normom spo-
łeczno-kulturowym. W przeciwieństwie bowiem do tradycyjnych sposobów nadawa-
nia imienia członkowi danej społeczności, Vesna mianuje samą siebie Damjanem; co 
więcej: odrzuca w ten sposób tożsamość przypisaną jej/jemu tuż przy urodzeniu. We 
wszystkich kulturach świata ceremonie nadania nowonarodzonemu członkowi danej 
społeczności imienia nierozerwalnie łączą się z odgórnym określeniem płci dziecka12. 
Rytuały związane z obdarzeniem dziecka imieniem mają charakter werbalny, obda-
rzony swoistą mocą sprawczą – w myśl wiary, że to, co nienazwane, nie istnieje13. 

10 Powieść Ime mi je Damjan nie została przetłumaczona na język polski. Opowiadanie Suzany Tratnik 
Kože (Skóry, tłum. M. Olszewski) ukazało się w zbiorze Noc w Lublanie. Antologia współczesnej krótkiej 
prozy słoweńskiej (Gdańsk 2009), opublikowano także przekład prozy Česa nisem nikoli razumela na 
vlaku (Czego nigdy nie mogłam zrozumieć w pociągu, tłum. E. Ziewiec, „Gazeta Wyborcza” 2010, nr 
z 26 kwietnia). Utwory Tratnik znalazły się również w tomie Przekładka VI: potyczki tłumacza z me-
taforą/Premost VI: prevajalčev spoprijem z metaforo, red. A. Będkowska-Kopczyk, T. Jamnik, Bielsko-
-Biała–Vnanje Gorice 2011. Por. J. Cieślar, M. Gawlak, Bibliografia przekładów literatury słoweńskiej 
w Polsce w latach 2007‒2012, „Przekłady Literatur Słowiańskich” 2014, t. 4, cz. 2/, ss. 428, 435‒436. 

11 S. Tratnik, Ime mi je Damjan, Ljubljana 2001, s. 128. Wszystkie tłumaczenia fragmentów powieści 
pochodzą od autorki artykułu.

12 Por. F. Poole, Transforming „natural” woman: female ritual leaders and gender ideology among Bimin-
-Kuskusmin [w:] Sexual Meanings. The Cultural Construction of Gender and Sexuality, red. S. B. Ort-
ner, H. Whitehead, New York 1981, ss. 139‒140. 

13 Por. A. Engelking, Rytuały słowne w kulturze ludowej. Próba klasyfikacji, „Język a Kultura”, t. 4: Funk-
cje języka i wypowiedzi, red. J. Bartmiński, R. Grzegorczykowa, Wrocław 1991, s. 77; R. Schechner, 
op. cit., ss. 74‒77. 
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Narrator Suzany Tratnik posuwa się jednak dalej, nadając wybrane przez siebie imię 
w akcie protestu przeciwko odgórnie narzuconej mu tożsamości: 

Stari so mi dali drugi ime, ko pa sem se postavil na svoje noge, sem ga gladko spreme-
nil. Čisto zares; nekega dne, pa še pozimi je bilo in škrtalo je pod kavbojskimi škornji, 
tistego dne sem šel tja na urad in jim povedal, da se bom preimenoval v Damjana. […] 
Ne vem, ali sem jih že imel sedemnajst – tista uradnica za okencem bi mi jih gotovo 
dala vsaj pet več – ampak odtlej sem bil Damjan14. 

[Starzy nadali mi inne imię, które bez problemu zmieniłem, kiedy mogłem już samo 
o sobie decydować. Po prostu pewnego dnia, gdy była jeszcze zima i skrzypiało pod 
kowbojskimi kozakami, tego samego dnia poszedłem do urzędu i powiedziałem im, że 
zmieniłem imię na Damjan. Nie wiem, czy miałem już siedemnaście lat – urzędniczka 
za okienkem z pewnością dałaby mi przynajmniej pięć więcej – ale od tej pory byłem 
Damjanem]. 

Akt nieposłuszeństwa15 nie tylko wobec rodziców, ale również całego heteronor-
matywnego i cispłciowego społeczeństwa zostaje w tym wypadku zwieńczony legi-
tymizacją nowej tożsamości na drodze urzędowej, co nie jest bez znaczenia w nowo-
czesnym społeczeństwie,

W tym miejscu należy postawić pytanie: czy narrator Suzany Tratnik jest konse-
kwentny w swojej transseksualnej narracji? Okazuje się, że odpowiedź nie jest wcale 
oczywista, wbrew rytualnemu powtarzaniu przez bohatera frazy „Ime mi je Damjan” 
(„Mam na imię Damjan”). To zdanie w perspektywie podmiotu nabiera wręcz mocy 
magicznej, staje się dla niego osobistym zaklęciem, mającym zmienić jego samego 
oraz relacje z innymi ludźmi. Niejako wbrew intencjom narratora dochodzi do za-
burzeń w jego/jej własnej autokreacji. Najbardziej interesującym faktem obecnym na 
kartach powieści Suzany Tratnik jest to, że Vesna/Damjan nigdzie w swojej narracji 
nie uwidacznia występującej w opowieściach osób transseksualnych o samych sobie 
głębokiej nienawiści do swojego biologicznego ciała. W Ime mi je Damjan próżno 
szukać zapisów dotyczących chęci zmiany siebie pod względem fizjologicznym16. Co 
więcej, nigdzie w toku narracji bohater utworu nie określa siebie mianem transseksu-
alisty. Dla samego siebie pragnie być mężczyzną, jednak ani nie ukrywa specyficznie 
żeńskich szczegółów swojego ciała, ani nie dąży do pozbycia się ich. Przykładem tego 
może być jego/jej historia pobytu w lublańskim szpitalu z powodu zapalenia jajników: 

No, enkrat me je res zvilo, čeprav se zlepa nisem prepustil bolečinam. V službi me je že 
nekaj dni bolel trebuh, a sem si mislil, bo že minilo, nič ne bom jamral i ne bom hodil 
okrog zdravnikov in jemal bolniške, saj plača že tako ni najboljša.[ …] Potem sem se 

14 S. Tratnik, Ime mi je..., s. 7. 
15 Por. J. Butler, Gender Is Burning: Dylematy przywłaszczenia i subwersji, tłum. I. Kurz, „Panoptikum” 

2004, nr 3, s. 144. 
16 Por. M. Bieńkowska, op. cit., ss. 44‒47. Por. również: K. Geron, Autodestrukcja u osób transseksual-

nych [w:] Zrozumieć płeć. Studia interdyscyplinarne, red. A. Kuczyńska, Wrocław 2002, ss. 163‒171. 
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pa lepega dne med malico kar sesedel in morali so me odpeljati na urgenco. Imel sem 
hudo vnetje jajničkov. Teh bolečin nobenemu ne privoščim17. 

[No, raz naprawdę mnie skręciło, chociaż nie poddałem się cierpieniu. W pracy już od 
kilku dni bolał mnie brzuch, a ja myślałem, że mi przejdzie, nie będę się skarżyć i nie 
będę chodził do lekarzy ani brał zwolnienia, bo pensja i bez tego nie jest najlepsza. […] 
Aż tu pewnego pięknego dnia zasłabłem podczas posiłku i musieli mnie odwieźć na 
pogotowie. Miałem ostre zapalenie jajników. Takiego bólu nikomu nie życzę]. 

Cielesność obecna w narracji Damjana/Vesny nie pozwala innym postaciom po-
wieści na przyjęcie jego/jej nowej tożsamości. Co więcej, gdy dochodzi do używania 
przez nich żeńskiego rodzaju gramatycznego w odniesieniu do protagonisty powieści 
Suzany Tratnik, nie są oni przez niego poprawiani: 

Nekatere ženske se čudijo, med njimi tudi Barica, ker ne povem ničesar o sebi. […] Če 
pa komu nisem všeč, naj si poišče koga drugega. 
„Lepa si”, mi je nenadoma rekla Nela. […] Ne vem, kam to paše, ta „lepa si”, očitno 
me sploh ni poslušala. To je bilo zadnje čase zelo pogosto, kar naprej je bila odsotna in 
zamorjena. Če pa sem jo vprašal, kaj ji je, je rekla, da nič. 
„Kaj ti je? Kaj pa govoriš?”. 
„Nič. Samo to, kar vidim”18. 

[Niektóre kobiety, w tym Barica, dziwią się, kiedy nic nie mówię o sobie. […] Jak się 
komuś nie podobam, to niech sobie poszuka kogoś innego. 
„Jesteś piękna” powiedziała mi nagle Nela. […] Nie wiem, do czego to dopasować, to 
„jesteś piękna”, najwyraźniej w ogóle mnie nie słuchała. Ostatnio często się to zdarza-
ło, wtedy najpierw była nieobecna i zdołowana. Kiedy ją pytałem, co jej jest, odpo-
wiadała, że nic. 
„Co ci jest? Co ty mówisz?”
„Nic. Tylko to, co widzę”]. 

Choć narrator Suzany Tratnik pobłażliwie traktuje wyraz uczucia ze strony ho-
moseksualnej (a więc par excellence darzącej miłością i fascynacją kobiecość swojego 
obiektu) Neli, nie odrzuca ich ani nie odczuwa potrzeby udowadniania jej swojej 
męskiej tożsamości, mimo wyraźnego przedstawienia jej genezy. W tym miejscu po-
jawiają się pytania: czy w narracji protagonisty powieści Ime mi je Damjan istotnie 
dochodzi do przekroczenia dualizmu płciowego? Jeśli tak, to czy przekroczenie moc-
no ugruntowanego w niemal wszystkich kulturach dualizmu oznacza jego negację, 
czy raczej subiektywną – a przy tym twórczą – transformację? 

17 S. Tratnik, Ime mi je..., s. 101. 
18 Ibidem, ss. 138‒139. 
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Kontrast, konflikt, transformacja –  
protest przeciwko zastanej kulturze 

Świat przedstawiony w Ime mi je Damjan jest pełen kontrastujących ze sobą katego-
rii. Postaci powieści Tratnik można podzielić ze względu na ich wiek, podejście do 
narratora, status społeczny, wykonywany zawód, tożsamość płciową i seksualną. Sam 
Damjan/Vesna nie neguje zastanych wzorców kultury, przyjmuje je do wiadomości, 
nie oznacza to jednak, że akceptuje je i postępuje zgodnie z nimi. 

Wspomniałam już o sprawczości języka, którym posługuje się narrator. W tym miej-
scu warto zastanowić się, przeciw czemu lub komu obraca się werbalne zaklęcie protago-
nisty Suzany Tratnik, będące jednocześnie manifestem tożsamości i protestem. Wydaje 
się, że jego/jej przemyślane i  dobrowolne odrzucenie kobiecej podmiotowości, które 
dokonuje się przede wszystkim w warstwie językowej, staje się wyrazem buntu prze-
ciwko utrwalonym w kulturze słoweńskiej rolom przypisanym płci. Badania Zuzanny 
K. Kobos z Uniwersytetu Łódzkiego i lublańskich socjologów, oparte na słoweńskich 
źródłach internetowych oraz Słowniku słoweńskiego języka literackiego (Slovar slovenskega 
knjižnega jezika), ujawniają silnie dualistyczny obraz kobiety i mężczyzny wśród użyt-
kowników slovenščiny. W tej perspektywie stereotypowa Słowenka przedstawia się jako 
stale zapracowana („na dwa etaty”), dbająca o domowe ognisko bez względu na stan cy-
wilny19. Tymczasem tak ujęty mężczyzna powinien „wzbudzać w kobietach pożądanie, 
być młody, ale jednocześnie dojrzały”, a przy tym wyróżniać się atrakcyjnością fizyczną20. 
Narrator w utworze Suzany Tratnik poprzez swoją deklarację i zachowanie po rytualnej 
zmianie imienia ewidentnie zaprzecza powyższym schematom męskości i kobiecości, 
czego dowodem może być zarówno cytowany wcześniej fragment dialogu między głów-
nym bohaterem a jego/jej partnerką, jak i poniższe zdania: 

Tako se je zaključila moja kariera; nisem postal športnik, pa tudi ženska ne, saj ne 
enega ne drugega ne moreš združiti z življenjem. In ker so stvari takšne, si nisem hotel 
delati dodatnih težav in sem raje izbral svojo pot. Damjanovo pot. Na tej poti sem imel 
skoz dosti opraviti s slabimi ocenami, socialnimi službami in psihologi. Saj pravim in 
še bom povedal, z vsemi sem že imel izkušnje, poznal sem klošarje, kurbe, mafijoze, 
redarje, pedre, lezbijke in hipije. Od podna do tanajvišjih21. 

[Tak się skończyła moja kariera, nie zostałem sportowcem, kobietą też nie, bo ani jed-
nego, ani drugiego nie możesz połączyć z  życiem. I  kiedy sprawy tak się mają, nie 
chciałem stwarzać dodatkowych problemów i  wolałem wybrać swoją drogę. Drogę 
Damiana. Na tej drodze miałem wystarczająco często do czynienia ze złymi ocenami, 
pracownikami socjalnymi i psychologami. Mówię i jeszcze będę to mówić, ze wszyst-
kimi miałem już do czynienia, poznałem kloszardów, kurwy, mafiozów, policjantów, 
pedałów, lesbijki i hipisów. Od dna do najważniejszych]. 

19 Z.  K.  Kobos, Słoweński ON.  Słoweńska ONA [w:] Współczesna kultura słoweńska i  jej źródła,  
red. Z. Darasz, Warszawa 2009, ss. 101‒102. 

20 Ibidem, s. 105. 
21 S. Tratnik, Ime mi je..., s. 127. 
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Samodzielnie wybrana przez narratora powieści Suzany Tratnik rola poprzez ujaw-
nienie nieprzekraczalnego (przynajmniej teoretycznie) dualizmu płciowego wskazuje 
na istnienie głęboko zakorzenionych innych dualizmów, podziałów i kontrastów. Na 
pierwszy plan w narracji Damjana/Vesny wysuwa się mocny podział społeczny, funk-
cjonujący nie tylko w obrębie kultury słoweńskiej. Należy przy tym zwrócić uwagę, 
że wymieniona przez głównego bohatera galeria postaci, z którymi zetknął się pod-
czas swojej wędrówki przez nowe życie22, „od dna do najważniejszych”, sugeruje coś 
więcej niż tylko fakt istnienia różnic społecznych pod względem statusu ekonomicz-
nego. „Kloszardzi, kurwy, mafiozi […], pedały, lesbijki i hipisi” stanowią kategorię 
osób wykluczonych pod wieloma względami – moralnym, religijnym, prawnym, es-
tetyczny – stanowiąc alter ego stojących na straży porządku kultury. Mimo doświad-
czenia niechęci lub politowania ze strony tych drugich, Damjan/Vesna w toku swojej 
narracji nie wyraża żalu ani chęci zemsty, w niewielkim stopniu utożsamia się z tymi, 
którzy są wykluczani, jakkolwiek sam(a) najczęściej przebywa w ich otoczeniu. 

Innym przykładem kontrastów widocznych w powieści Ime mi je Damjan może 
być konflikt pokoleń, wyraźnie zarysowany po deklaracji dotyczącej zmiany tożsa-
mości. Rodzina Damjana/Vesny jak w soczewce skupia w sobie wszystkie stereotypo-
we wyobrażenia dotyczące środkowoeuropejskiej rodziny doby postkomunistycznej. 
Władczy, terroryzujący wszystkich ojciec stwarza zagrożenie nie tylko dla narratora, 
ale również dla jego matki, która jest całkowicie podporządkowana domowemu ty-
ranowi. Jedyną osobą, która próbuje zrozumieć i wspierać narratora, jest jego siostra, 
która mimo dobrych chęci nie potrafi przeciwstawić się ojcu. Cytowany wyżej frag-
ment powieści dotyczący relacji między głównym bohaterem a jego ojcem w okresie 
wczesnego dzieciństwa Damjana/Vesny sugeruje, że „wybór własnej drogi” oznacza 
nie tylko negację pewnych form życia rodzinnego, ale również ujawnienie głęboko 
skrywanego fałszu w obrębie tej konkretnej rodziny. 

Wreszcie należy wspomnieć o jednym z podstawowych podziałów (dobre i złe), 
który stale przewija się w narracji bohatera Suzany Tratnik i przyjmuje trzy różne 
wersje: normalne – nienormalne, zdrowe – chore, akceptowalne – nieakceptowal-
ne. Różnica polega jedynie na definicji i wartościowaniu tych kategorii w zależności 
od przyjętej perspektywy. Przykładem może być wątek domniemanej i jednocześnie 
wmawianej Damjanowi/Vesnie choroby psychicznej. To sugeruje, iż jego/jej decyzja 
życiowa nie jest akceptowana przez najbliższych, spotyka się on/ona z odrzuceniem 
mimo deklarowanego przywiązania: 

Foter samo čaka, da rečem kakšno napačno. […] Če pa kaj zinem in se mi vsi režijo, 
foter takoj potegne surlo in se zmrduje, češ kakšnega idiota ima pri hiši in še dobro, da 
nimamo obiskov, saj bi ga bilo sram. […]
„Norišnica Ljubljana-Polje vabi” zamrmra v brado, seveda tako, da ga ja vsi slišijo. 
„Če je tako, pa izvoli, privošči si, saj je brezplačno” sem mu enkrat rekel. […]
„A vidiš tastara” je takoj prijel, „vidiš kaj imamo pri hiši. Še jesti ne moreš na miru brez 
nesramnosti. Niti kruha ne spoštujete!” 

22 Por. Z. Bauman, Ponowoczesne wzorce osobowe, „Studia Socjologiczne” 1993, nr 2, ss. 8‒9. 
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„To je pa res; pri nas se ne da mirno jesti” sem rekel in iz ihte obrnil krožnik narobe, da 
se je vsa juha polila po mizi in po tleh23. 

[Ojciec tylko czeka, aż powiem coś nie tak. Jak tylko coś zacznę i wszyscy mi odpo-
wiadają, ojciec natychmiast pociąga nosem i narzeka, jakiego to idiotę mamy w domu 
i dobrze, że przynajmniej gości nie mamy, bo byłoby mu wstyd. […]
„Szpital psychiatryczny Ljubljana-Polje zaprasza” mruczy pod nosem, oczywiście tak, 
żeby wszyscy słyszeli. 
„Jeśli tak, to proszę, pozwól sobie bo nic nie płacisz” tak mu raz powiedziałem. […]
„A widzisz stara” natychmiast podchwycił „widzisz co mamy w domu. Nawet zjeść nie 
możesz w spokoju, bez wstydu. Nawet chleba nie uszanujecie!”
„To akurat jest prawda, u nas nie da się spokojnie jeść” powiedziałem i z wściekłości 
wywróciłem talerz tak, że cała zupa rozlała się po stole i podłodze]. 

Znamienne jest to, że bohater przekraczający granice własnej płci zostaje przypo-
rządkowany do kategorii osób chorych psychicznie. Warto przy tym zwrócić uwagę 
na fakt, że to właśnie ojciec narratora, który najmocniej podkreślał dziewczęcość 
Vesny, reaguje najbardziej negatywnie na zmianę tożsamości, traktując ją jako objaw 
zaburzeń psychicznych. Tym samym w pewnym sensie próbuje umieścić performans 
Damjana/Vesny w usankcjonowanym kulturowo archetypie kobiecego szaleństwa24, 
które w optyce przedstawiciela starszego pokolenia wydaje się bardziej akceptowalne 
niż istnienie podmiotu transseksualnego. 

Narracja transseksualna – nieustanny karnawał 

Przykład Ime mi je Damjan skłania do refleksji nad istotą narracji transseksualnej 
oraz kwestią możliwego przekroczenia płciowego dualizmu. Wydaje się, że powieść 
Suzany Tratnik może być jednym z utworów będących próbą stworzenia takiej wła-
śnie opowieści jednostki o sobie samej. 

Można zaryzykować stwierdzenie, że główną przeszkodą w wyjściu poza wspo-
mniane kategorie płci jest język będący narzędziem opisu rzeczywistości i jednocze-
śnie drogą umożliwiającą jej aktywne przeformułowanie. Podobnie jak we wszystkich 
językach słowiańskich, w języku słoweńskim występuje podział rzeczowników na ro-
dzaje gramatyczne. W przypadku narracji obecnej w Ime mi je Damjan warto zwrócić 
uwagę na fakt, że żadna z postaci powieści nie rezygnuje ze stosowania tych reguł gra-
matycznych w odniesieniu do protagonisty, zwracając się do niego w rodzaju męskim 
lub żeńskim. Wyjątkiem jest ojciec Damjana/Vesny, który określa go/ją używając 
zaimka co [kaj], wyrażając w ten sposób swój negatywny stosunek do nowej tożsa-
mości swojego potomka. Z kolei główny bohater Ime mi je Damjan konsekwentnie 
w swojej narracji posługuje się rodzajem męskim. 

Na tej podstawie można wywnioskować, że sednem transseksualnej narracji nie 
jest negacja dualizmu płciowego, lecz raczej swobodna gra kategoriami kulturowo 
23 S. Tratnik, Ime mi je..., ss. 102‒103. 
24 Por. E.  Showalter, Przedstawiając Ofelię: kobiety, szaleństwo i  zadania krytyki feministycznej,  

tłum. K. Kujawska-Courtney, W. Ostrowski, „Teksty Drugie” 1997, nr 4, s. 149. 
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przypisanymi płci. Stały performans wynikający z  samodzielnego wyboru własnej 
tożsamości i wynikających z niego konsekwencji25 ujawnia jednocześnie siłę głęboko 
zakorzenionych stereotypów, które dotyczą nie tylko płci biologicznej czy kulturo-
wej. Podmiot transseksualny znajduje się w ten sposób poza granicami wyznaczony-
mi przez jego otoczenie, dzięki czemu może stać się świadkiem karnawału, w którym 
bierze udział całe społeczeństwo. Ci, którzy do tej pory byli członkami grup wyklu-
czonych, po zmianie tożsamości jednostki wchodzą w samo centrum życia społecz-
nego oraz jej zainteresowań, natomiast instytucje uznawane za gwarancję bezpie-
czeństwa stwarzają zagrożenie. Wydaje się, że główną cechą transseksualnej narracji 
jest przebywanie w ciągłym napięciu między oczekiwaniami stawianymi podmiotowi 
przez normatywną większość, a  jego własną indywidualnością, dzięki której może 
swobodnie operować osobistymi wyborami dotyczącymi pełnionej roli i skutecznie 
wymykać się kontroli ze strony stróżów określonych zasad. Warto także wspomnieć 
o magicznym aspekcie języka w tego rodzaju tekstach – potencjał zawarty w wypo-
wiadanych formułach uruchamia cały szereg reakcji ze strony otoczenia i doprowadza 
do zmiany statusu jednostki. Na tej podstawie można zaryzykować stwierdzenie, że 
wyjście poza podział na płeć dokonuje się tutaj nie przez negację tej kategorii, lecz 
wskutek odwrócenia przypisanej podmiotowi roli. 

Pomimo faktu, że to właśnie język stanął na przeszkodzie w stworzeniu w pełni 
przekraczającej dualizm płci narracji w powieści Suzany Tratnik, godnym uwagi jest 
fakt podjęcia takiej próby przez autorkę. Damjan/Vesna staje się jednym z bohate-
rów współczesnej prozy słoweńskiej lub szerzej – europejskiej, który/która poprzez 
swoją jednostkową perspektywę stawia pod znakiem zapytania nie tylko utrwalone 
podziały, ale również nowe zjawiska w obrębie kultur Europy Środkowej po upadku 
komunizmu. Narrator Ime mi je Damjan nie chce poddać się ani opresyjnym me-
chanizmom społeczeństwa większościowego, ani politycznej poprawności, tak częstej 
w opisywaniu doświadczeń Innych. Jest indywidualistą, który sam decyduje o tym, 
jakie granice przekroczy i w  jaki sposób to zrobi, nawet jeśli zostaje zmuszony do 
pozostania w obrębie ustanowionych podziałów. 
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Summary
(Im)passable Dualism? Transgender Narration  
on the Example of “Ime mi je Damjan” by Suzana Tratnik 

The Author is focused on the analysis of the transgender narration on the example 
of the novel entitled Ime mi je Damjan (My name is Damjan) by Suzana Tratnik. 
The Author goes from the presentation of the previous scientifical reflection focused 
on the transgenderism and literature. She asks about the possibility of the crossing 
the borders of gender dualism in the transgender narration. The Author underlines 
the performative character of the narration from the perspective of the protagonist 
present in the novel Ime mi je Damjan. She notices that this kind of narration con-
tains the ritual aspect of language and exclusion that results in the carnavalisation of 
the reality. 
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Agnieszka Urbańczyk

Adamowie jutra.  
Teologiczna wizja nowoczesności 
i zniesienie różnicy esencjalnej 
w „R.U.R.” Karela Čapka 

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dramat R.U.R. Karela Čapka, choć dziś zapomniany, wywarł ogromny wpływ na kultu-
rę. To tam właśnie po raz pierwszy pojawiło się, obecnie występujące chyba w większości 
języków świata, słowo „robot”, a wraz z nim – idea androida jako efektu produkcji ma-
sowej, tworzonego do pracy. Celem niniejszego tekstu jest nie tylko omówienie obec-
nego w sztuce przejścia od fantazmatu golema do podejścia naukowo-technicznego, ale 
przede wszystkim problematyzacja idei esencjalnej różnicy między człowiekiem a maszy-
ną. Zatarcie granicy między ludzkim a nie-ludzkim odgrywa dużą rolę w nieodmiennie 
zmierzającej do redukcjonizmu bądź uzasadnień teologicznych refleksji nad sztuczną 
inteligencją. Stworzony na początku dwudziestego wieku dramat Čapka okazuje się nie 
tyle głosem w dyskusji nad różnicą między człowiekiem a jego imitacją, ile przestrogą 
przed opozycjami, które mogą okazać się fałszywe i służyć legitymizacji przemocy. 

Dla średniowiecznych kabalistów akt kreacji golema oznaczał to, co dla alchemi-
ków stworzenie homunkulusa – osiągnięcie najwyższej biegłości w sztuce, dostępne 
tylko mężom najbardziej świątobliwym. Rabini mieli, wiernie odtwarzając czyn bo-
ski, móc powołać do życia istotę doskonalszą od samego człowieka, który wygnany 
został z Raju1. Szybko jednak rola golema uległa zmianie. Sprowadzony został do 
bezkształtnej kukły, której jedynym zadaniem było wykonywanie poleceń. Pozba-
wiony duszy, sam z siebie nie był zdolny nic stworzyć, a kreator musiał sprawować 
nad nim stałą kontrolę, by nie zaczął on niszczyć wszystkiego, co napotka na drodze. 
To właśnie ten wariant opowieści stał się znany szerszej publiczności i był najchęt-
niej eksploatowany. Golem przekształcił się w uosobienie bezmyślnej i destrukcyjnej 
siły. To wyobrażenie dominuje nie tylko w dzisiejszej kulturze popularnej, lecz także 
w znacznie wcześniejszych przekazach. Wbrew pozorom motyw golema nie jest jed-
noznacznie związany z myśleniem religijnym bądź magicznym, ale jak cień towarzy-
szy racjonalizmowi, stając się idealną metaforą Adornowskiej dialektyki oświecenia2. 

1  Por. W. Michera, Kamera jako retorta, „Kwartalnik Filmowy” 2000, nr 31‒32.
2  Por. Th. Adorno, M. Horkheimer, Dialektyka oświecenia, tłum. M. Łukasiewicz, M. J. Siemek, War-

szawa 2010.
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Na, wydawałoby się, bezpieczną drogę, którą kroczył człowiek Oświecenia i  Racjo-
nalizmu, wychodzą z ciemności nagle i coraz liczniej SOBOWTÓRY, MANEKINY, 
AUTOMATY, HOMUNKULUSY.  Twory sztucznie stworzone, urągające prawom 
NATURY, niosące w sobie całe poniżenie, WSZYSTKIE marzenia ludzkie, ŚMIERĆ, 
Horror i Grozę. Rodzi się wiara w nieznane siły MECHANICZNEGO RUCHU, ma-
niakalna pasja wynalezienia MECHANIZMU przewyższającego perfekcją i bezwzględ-
nością ulegający słabościom organizm ludzki3

– pisał Tadeusz Kantor, umieszczając w tej samej kategorii zjawiska tylko pozornie 
pokrewne. Automaton rzeczywiście może wydawać się golemem lub homunkulusem 
w nieco innym sztafażu. Tak jak swój poprzednik powołany zostaje do życia w spo-
sób nienaturalny, dzięki hermetycznej wiedzy wybranej jednostki. „Gdy znika postać 
rabina, w rolę kreatora wchodzi naukowiec, szaleniec, wysłannik diabła, totalitarny 
system”4, twierdzi Magdalena Radkowska-Walkowicz. Wydawałoby się zatem, że 
pojawia się tu prosta ekwiwalencja – magicznie pojmowana religia zastąpiona zostaje 
przez magicznie pojmowaną i fetyszyzowaną naukę. Założenie to sprawdza się jednak 
tylko w wypadku wczesnych reprezentacji motywu, w których wyraźna jest różnica 
ontologiczna pomiędzy człowiekiem a jego wytworem5. Jak pokazuje dramat Čapka, 
początek XX wieku przyniósł radykalne przewartościowanie pojęcia człowieczeństwa 
i zatarcie granic dotąd oczywistych i wyraźnych. Właśnie to zjawisko staje się central-
ne dla problematyki ludzkich imitacji w fantastyce naukowej, zaczynając oddalać się 
od popularnych narracji o golemie zakorzenionych w uproszczonej Kabale. Pojawiają 
się wątki związane z jednej strony ze sztuczną inteligencją i zakresem jej sprawczości, 
z drugiej – z produkcją masową i pogwałceniem praw natury, przede wszystkim zaś 
z niemożnością odróżnienia człowieka od jego sztucznego sobowtóra.

Już przedmioty pozbawione pozoru życia i tylko umownie reprezentujące ludzki 
kształt, takie jak lalka bądź kukła, traktowane były w sposób szczególny. Nawet poza 
obrębem paradygmatu magicznego lalka przez samą formę wywołuje niepewność 
dotyczącą swojego statusu. Stanowi materię, której nadano cechy zewnętrzne istoty 
nie tylko żywej, ale i myślącej. Może być z nią utożsamiana, ale jedynie do pewnego 

3  T. Kantor, Teatr śmierci [w:] idem, Teatr śmierci: teksty z lat 1975‒1984, Wrocław – Kraków 2005, s. 14.
4  M. Radkowska-Walkowicz, Od Golema do Terminatora. Wizerunki sztucznego człowieka w kulturze, 

Warszawa 2008, s. 40.
5  Motywu sztucznego człowieka można dopatrywać się już w micie o Pandorze, która nie zrodziła się 

ze związku mężczyzny i kobiety, a została niejako wyprodukowana w warsztacie Hefajstosa. Ona to, 
poprzez niezastosowanie się do narzuconych jej zasad, sprowadziła na świat nieszczęścia. Ta niezdol-
ność internalizacji reguł rządzących ludzkim społeczeństwem jest też głównym źródłem zagrożenia 
w dziele, które do zbiorowej świadomości wprowadziło postać tego typu – Frankensteinie czyli młodym 
Prometeuszu Mary Shelley. Wątek sztucznego człowieka w wieku dziewiętnastym zagościł w  litera-
turze na dobre, nie tylko za sprawą pisarki. Pojawia się w Płaczącej księżniczce braci Grimm, Piasku-
nie E. T. A. Hoffmanna, czy – przede wszystkim – w Ewie jutra Auguste’a Villiers de l’Isle-Adama. 
W powieści symbolisty po raz pierwszy pada określenie „android” (właściwie: „Andreida”). W każdym 
z tych wypadków mowa o jednostkowym akcie kreacji i wyjątkowym statusie powstałej w jego wyniku 
istoty, która wyraźnie różni się od człowieka. Echa takiego ujęcia można znaleźć jeszcze w Metropolis 
Fritza Langa, gdzie warsztat i metody Rotwanga jednoznacznie wiążą się z magią i alchemią.
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stopnia. Dysonans między życiem i jego brakiem staje się szczególnie wyraźny w wy-
padku kukły mechanicznej. Jak wskazuje Łotman, „poczucie nienaturalności urywa-
nych i skokowych poruszeń rodzi się właśnie przy spojrzeniu na nakręcaną lalkę”6. 
Ten właśnie pozór życia staje się źródłem niesamowitości, czyli wrażenia wywoływa-
nego przez niejasność statusu ontycznego obiektu na pozór przypominającego rzecz 
dobrze znaną. Kategoria ta, choć ma zastosowanie w  wielu wypadkach, najsilniej 
wiąże się właśnie z wariacjami na temat ludzkiej cielesności. „Jeden z najpewniej-
szych chwytów artystycznych służących do łatwego wywoływania niesamowitych od-
działywań przez opowiadania”, pisał Ernst Jentsch, pierwszy teoretyk zajmujący się tą 
kategorią, „polega na tym, że pozostawia się czytelnika w niepewności co do tego, czy 
w przypadku danej postaci ma się do czynienia z osobą, czy z automatem”7. 

Rola androida jest zatem bardzo specyficzna. Niesamowitość lalki w literaturze 
dziewiętnastowiecznej była po części tylko wynikiem faktycznego podobieństwa do 
człowieka, w dużej zaś mierze – uniesamowicenia obiektu, z którym obcuje się na 
co dzień8. Ludzkie surogaty występowały jako albo niepokojąco podobne kukły, 
albo wariacje na temat ograniczonego intelektualnie golema. W wypadku androida 
pozór życia nie sprowadza się już tylko do wykonywania opisywanych przez Łotmana 
„urywanych i skokowych poruszeń”; mowa tu o umieszczeniu w na pozór ludzkim 
ciele na pozór ludzkiej inteligencji. Zarówno odbiorcy, jak i bohaterowie literaccy po 
pierwszym szoku związanym z mylącym wyglądem lalki mogą bez trudu odróżnić 
ją od istoty żywej, nawet jeśli trudno im otrząsnąć się z wrażenia niepokoju. Jednak 
postacie wchodzące w interakcje z  lalkami, którym zaszczepiono coś pozorującego 
duszę, nie potrafią dokonać tego typu kategoryzacji. Człowieczeństwo androida 
jest traumatyczne, ponieważ nie ogranicza się do zewnętrznej formy. Do początku 
XX wieku trauma ta związana była jednak wyłącznie z problemem poznania. 

Początkowo robot – racjonalistyczny analogon golema – stanowić miał uosobie-
nie postępu i możliwości nauki. W dziewiętnastowiecznych utworach występował 
pojedynczo, jako wynik pracy geniusza, a  dzieło stworzenia ukazywane było jako 
niepowtarzalne. Paradygmat myślenia o sztucznym człowieku zmienił Karel Čapek, 
ukazując robota nie tylko będącego efektem masowej produkcji miast jednostkowego 
aktu kreacji, ale także traktowanego jako narzędzie i uwikłanego w realia ekonomicz-
ne. R.U.R. to równocześnie tekst, w którym różnica między człowiekiem a maszyną 
przestaje być problemem wyłącznie epistemologicznym. Granica staje się płynna, by 
ostatecznie samo jej istnienie zostało uznane za bezzasadne.

* * *
Stosunek do technologii na początku XX wieku był ambiwalentny. Pojawienie się licz-
nych wynalazków gwałtownie podniosło jakość życia i pozwalało snuć optymistyczne  

6  J. Łotman, Lalki w systemie kultury, tłum. P. Ustrzykowski,„Teksty” 1978, nr 6, s. 49.
7  E. Jentsch, Niesamowite, cyt. za: V. Nelson, Sekretne życie lalek, tłum. A. Kowalcze-Pawlik, Kraków 

2009, s. 74.
8  Czy też, mówiąc językiem Szkłowskiego, udziwnienia.
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wizje przyszłości. Równocześnie jednak I wojna światowa pokazała skalę zniszczeń 
i dehumanizacji, które sprowokowała ówczesna myśl techniczna. Maszyna stała się 
wszechobecnym fantazmatem nowoczesności, często waloryzowanym negatywnie. 
Jak twierdził Karel Čapek, 

Tkwimy w uścisku industrializmu. Ta straszliwa maszyneria nie może się zatrzymać, 
bowiem gdyby to zrobiła, zniszczyłaby życia tysięcy. Przeciwnie, musi nabierać pędu, 
nawet gdyby proces ten miał też oznaczać zniszczenie tysięcy tysięcy...9

Gdy Roboty wkraczały na scenę, ogłoszenie końca ludzkości i nastania ery maszyn 
nikogo nie zaskakiwało w obliczu przemian społecznych, jakie zaczęła Fordowska 
linia montażowa10. Lęk przed zanegowaniem samej istoty człowieczeństwa płynął 
również z obserwacji wydarzeń w Rosji i wiązał się z obcym Zachodowi etosem czło-
wieka radzieckiego, odrzucającego indywidualność na rzecz włączenia w kolektyw, co 
sprowadzało rolę jednostki do dobrze funkcjonującego mechanizmu. 

Powstały w 1920 roku katastroficzny dramat Čapka bardzo dobitnie daje wyraz 
tym tendencjom. Istoty produkowane w zarządzanej przez samozwańczego utopistę 
Harry’ego Domina fabryce „Rossum  – Uniwersalne Roboty” buntują się przeciw 
swoim panom i niszczą dorobek ludzkości. Historia powstania bezmyślnych niewol-
ników budzi wyraźne skojarzenia z motywem golema w jego popularnym wydaniu. 
Tekst okazał się kluczowym dla przedstawień robota, nie tylko nadając mu tę właśnie 
nazwę; dramat zaczął też generować tak częstą dziś w popkulturze narrację o buncie 
maszyn, którą odnajdziemy w przypadku HALa z 2001: Odysei kosmicznej, Termina-
tora, sztucznej inteligencji z Matrixa czy Cylonów w nowym Battlestar Galactica. Co 
jednak istotne, Čapek krytyce poddaje nie tyle maszynę, co odpowiedzialną za nią 
nowoczesność. Jej fetyszyzowany racjonalizm staje się tu odpowiedzialny za przed-
miotowe podejście do rzeczywistości i idącą za nim manię katalogowania. Dyskurs 
nowoczesności wytwarza u niego grupy esencjalnie od siebie odmienne i posiadające 
zupełnie odmienne zakresy praw bądź ich w ogóle pozbawione. Stawiane w latach 
dwudziestych diagnozy pisarza zdają się wyprzedzać zarówno – w sposób oczywisty – 
myśl postrukturalistyczną, jak i nawet szkołę frankfurcką. Niewątpliwie nie są jednak 
odosobnione, wpisując się w istniejące już wówczas nurty zauważone przez Richarda 
Shepparda11. 

Roboty Čapka nie mają wiele wspólnego z obecnymi konotacjami tego słowa. Nie 
złożono ich z licznych metalowych części, a są istotami organicznymi, na poziomie  

9  „We are in the grip of industrialism; this terrible machinery must not stop, for if it does it would 
destroy the lives of thousands. It must, on the contrary, go on faster and faster, even though in the 
process it destroys thousands and thousands of lives…” – K. Čapek, cyt. za: C. Hickman, Dystopian 
machines: Karel Čapek  – R.U.R., [on-line:] http://darkecologies.com/2013/06/22/dystopian-ma-
chines-karel-capek-r-u-r/ [25.04.2014], tłum. moje – A. U.

10  Por. C. Hickman, op. cit.
11  Por. R. Sheppard, Problematyka modernizmu europejskiego, tłum. P. Wawrzyszko [w:] Odkrywanie 

modernizmu. Antologia przekładów, red. R. Nycz, Kraków 1998.
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biologicznym nieodróżnialnymi od człowieka12. Didaskalia podpowiadają, że „ruchy 
ich i wypowiedzi są kanciaste, ostre, twarze bez wyrazu, wzrok tępy, nieruchomy”13. 
Sukces, jaki odniósł spektakl po premierze w Nowym Jorku, w dużej mierze przypi-
sać można „pozbawionym wyrazu, zuniformizowanym Robotom z numerami wypi-
sanymi na piersi”14, których wizerunek bez trudu da się odnieść do kategorii niesa-
mowitości. Wiąże się ona jednak przede wszystkim z niepewnością statusu, zatem już 
w pierwszej scenie Helena – naiwna aktywistka na rzecz praw nowych istot – bierze 
Robota za człowieka, by następnie ludzi z zarządu fabryki uznać za Roboty15. Jedyną 
właściwie różnicą okazuje się sposób powołania danej istoty do życia; po zanego-
waniu odmienności esencjalnej pozostaje tylko genetyczna – a pod koniec dramatu 
również ona zostaje podważona.

Zarysowana w prologu historia Robotów zdaje się najlepiej pokazywać oderwanie 
się motywu od kabalistycznych korzeni. Odkrycie sposobu na sztuczne wytwarzanie 
protoplazmy było wynikiem pracy szalonego naukowca, który:

przy pomocy nauki chciał zdetronizować Boga. Był z niego zażarty materialista i dlate-
go robił to wszystko. Chodziło mu tylko i jedynie o zdobycie dowodu, że do powstania 
życia nie trzeba było żadnego Pana Boga16.

Akt stworzenia, jak w wypadku golema czy licznych jego wariantów, był tu jednost-
kowy i ugruntowany w religii. Chociaż bowiem celem Rossuma było nie ostatecznie 
uwielbienie najwyższej istoty, a jej odrzucenie, nadal ustawiał się w pewnej relacji do 
sacrum i nie negował jego istnienia.

„Stworzenie homunculusa to średniowieczna idea; by istniało w  zgodzie z du-
chem obecnego wieku, dzieło stworzenia musi zostać podjęte na skalę masową”17 – 
twierdził Čapek. David Bolter wskazuje, że motyw kreacji sztucznego człowieka 
występował na dwa sposoby: jako animistyczny i mechaniczny. Pierwszy z nich re-
prezentować miałby właśnie homunkulus czy golem, drugi – android. „Alchemik 
nie operował trybami, mechanizmami, ale raczej pierwiastkami, roztworami, subli-
matami i zaklęciami”18. Bratanek i spadkobierca twórcy pierwszego Robota szybko 
zaczyna jednak rozumować w kategoriach „trybów i mechanizmów”. Przynosi re-
wolucję – w obrębie zarówno świata przedstawionego, jak i powszechnych wyobra-
żeń. Stary Rossum „myślał, że skonstruuje prawdziwych ludzi [...]. Dopiero młody  
12  Koncepcja ta odbija się echem w późniejszych tekstach kultury, szczególnie wyraźnie w Czy androidy 

śnią o elektrycznych owcach? Philipa K. Dicka oraz kultowej adaptacji powieści – Łowcy androidów. 
13  K.  Čapek, R.U.R.  Dramat kolektywistyczny w  trzech aktach z  komediowym prologiem [w:] idem, 

Dramaty, tłum. Cz. Sojecki, A. Sieczkowski, Warszawa 1956, s.8.
14  „The expressionless, uniformed robots, numbers blazoned on their chests” – C. Hickman, op. cit., 

tłum. moje – A. U.
15  Čapek słowo „Robot” pisze wielką literą i w analizie jego tekstu będę się posługiwała takim właśnie zapisem. 
16  K. Čapek, op. cit., s. 16.
17  K. Čapek, cyt. za: C. Hickman, op. cit.
18  J. D. Bolter, Człowiek Turinga, tłum. T. Goban-Klas, Warszawa 1990, s. 298.
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Rossum wpadł na pomysł, żeby wyprodukować żywe myślące maszyny mające war-
tość sił roboczych”19. W tym punkcie dochodzi do nagłego zerwania z romantycz-
nym paradygmatem jednostkowego aktu i genialnego twórcy, a kulturowa historia 
androida zdaje się w wyniku tak gwałtownej zmiany tracić ciągłość. Robot z żywej 
ilustracji ludzkiego geniuszu jedną decyzją zdegradowany zostaje do narzędzia, by po 
epoce poznania nadeszła epoka produkcji. Zakłady „Rossum – Uniwersalne Roboty” 
zapełnione są kadziami, w których wytwarza się na masową skalę mózgi i wątroby, 
a przędzalnie nawijają kilometry nerwów, żył i jelit, które później wysyłane są na linie 
montażowe. Kluczowy w XIX wieku wymiar teologiczny w wypadku fabrykacji życia 
zostaje całkowicie zatracony. 

Zamiarem inżyniera było wytworzenie taniej siły roboczej, z czego wynika bardzo 
specyficzne warunkowanie jego tworów. Zdolność posiadania uczuć czy popędów 
zostaje uznana za zbędną i wyeliminowana. „Człowiek to jest coś, co, dajmy na to, 
odczuwa radość, gra na skrzypcach, chce iść na spacer, w ogóle musi robić mnóstwo 
rzeczy, które są właściwie niepotrzebne”20, twierdził młody Rossum. Człowieczeń-
stwo wiązał z obszarem później przez Paula Tillicha określanym jako myślenie onto-
logiczne – przeciwstawione technicznemu.

To przeciwstawienie nie jest rzeczą oczywistą. Ojciec cybernetyki, Norbert Wie-
ner, traktował mózg jako złożony system i postulował stosowanie wobec niego narzę-
dzi takich samych, jak w wypadku innych skomplikowanych układów, przez które 
rozumiał maszyny, zwierzęta czy organizacje społeczne. Wienerowska cybernetyka 
podsuwa pragmatyczną definicję ludzkiego istnienia jako systemu rozumowania, 
który posiada zdolność przekształcania się poprzez sprzężenie zwrotne21. W struktu-
rze tego typu przestaje być istotne, czy informacja zostaje wytworzona przez układ 
nerwowy, czy przez układ scalony, a więc „rozróżnienie między naturalnym i sztucz-
nym przestało mieć znaczenie, a człowieka sztucznego należałoby uważać za odpo-
wiednik człowieka”22. Pokrewne ujęcie zastosował Alan Turing, wskazując na procesy 
socjalizacji jako formy programowania i postulując odrzucenie kategorii „myślenia” 
jako niejasnej i uznawanej za funkcję duszy, a więc motywowanej teologicznie. Jej 
miejsce miałoby zająć przetwarzanie informacji23. Już Kartezjusz myśl definiował 
jednak jako wszystko, czego działania w nas jesteśmy świadomi. Leibniz z kolei roz-
różniał świadomość i samoświadomość24. Druga kategoria okazuje się kluczowa przy 
omawianiu zagadnienia sztucznej inteligencji.

19  K. Čapek, op. cit., s. 17.
20  Ibidem, s. 18.
21  Por. N. Wiener, Cybernetyka, czyli sterowanie i komunikacja w zwierzęciu i maszynie, tłum. J. Mie-

ścicki, Warszawa 1971; idem, Cybernetyka a społeczeństwo, tłum. O. Wojtasiewicz, Warszawa 1960.
22  M. Kandel, cyt. za: J. Rothfork, Duch w maszynie.„Mortal Engines” Stanisława Lema, tłum. T. Ra-

chwał, [w:] Lem w oczach krytyki światowej, red. J. Jarzębski, Kraków 1989, ss. 270‒271. 
23  Por. A. M. Turing, Maszyny liczące a inteligencja, tłum. D. Gajkowicz [w:] Maszyny matematyczne 

i myślenie, red. E. Feigenbaum, J. Feldman, Warszawa 1972.
24  Por. Consciousness [on-line:] http://plato.stanford.edu/entries/consciousness/ [20.01.2017].
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Paul Tillich dokonuje istotnego rozróżnienia na myślenie ontologiczne i, miesz-
czące się w nim, techniczne. Myśleniem technicznym byłyby właśnie procesy istotne 
dla cybernetyków czy inżynierów z zakładów Rossuma (rejestrowanie, analiza i prze-
twarzanie informacji), podczas gdy ontologiczne wiązałoby się z holistyczną wizją 
jednostki ludzkiej. Rozciągałoby się ono również na „coś, co rozumowaniem nie jest, 
lecz co rozumowanie poprzedza i przezeń się przejawia”25. Z tej perspektywy doświad-
czenie ludzkie obejmowałoby nie tylko formułowanie obiektywnych sądów o rzeczy-
wistości, ale również szeroki wachlarz emocji, marzeń, pobudek nieracjonalnych. Jak 
wyjaśnia John Rothfork: 

rozumowanie ontologiczne nie tylko tworzy pewien paradygmat logiczny, czy też zbiór 
środków (świadomość), lecz powołuje także pewien autorytet, umożliwiający wykro-
czenie poza ów zbiór i odkrycie aksjomatów czy też celów, dla których zbiór ów istnieje 
(podświadomość)26.

Podświadomości nie należy tu rozumieć w kategoriach psychoanalitycznych. Tillich 
określa ją jako kategorię metafizyczną, wskazującą na to, co niewypowiedziane27. Mia-
łaby ona być wszystkim tym, co istnieje poza rozumowaniem ściśle technicznym. 
Wyłaniałaby się zatem zarówno z uwarunkowań biologicznych i doświadczenia, jak 
i z uznawanej za czysto ludzką wewnętrznej potrzeby poszukiwania absolutu. Ponie-
waż Tillich był teologiem, nie powinno dziwić, że myślenie ontologiczne okazuje się 
kategorią pokrewną duszy.

„Motor spalinowy nie powinien mieć ozdób ani wisiorków”, tłumaczy u Čapka 
dyrektor Harry Domin, jasno pokazując, jaki status mają dla niego Roboty. Są to 
istoty „bez woli, bez namiętności, bez przeszłości, bez duszy”28. W ten sposób pozba-
wione zostają nawet potencjału człowieczeństwa, co z jednej strony ułatwia proces 
produkcji, z drugiej – legitymizuje postępowanie wobec tworzonych niewolników. 
Roboty zaprojektowane zostały jako niezdolne do wykroczenia poza poziom myśle-
nia technicznego, a zatem esencjalnie odmienne od człowieka.

Ta przepaść zostaje bardzo wyraźnie zarysowana w służącym ekspozycji prologu. 
Gdyby wierzyć informacjom, jakie uzyskujemy z opowieści dyrektora zakładów Ros-
suma, należałoby wymowę sztuki postrzegać jako jednoznaczną: ludzkość z powodu 
swojej pychy zmieciona została z  powierzchni Ziemi przez uosabiające bezduszną 
technikę potwory. Sytuacja jednak nie prezentuje się tak jasno. 

Znamienne, że źródłem całej wiedzy o  Robotach jest dyrektor fabryki, Harry 
Domin, którego byt zależy od ich sprzedaży. Historii i opisowi sztucznych ludzi nie 
nadaje się tu nawet pozorów obiektywności. „Nie ma nic bardziej obcego [gatunkowi 

25  P. Tillich, cyt. za: J. Rothfork, op. cit., s. 271.
26  Ibidem, s. 274.
27  Por. ibidem.
28  K. Čapek, op. cit., s. 34.
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ludzkiemu – przyp. A. U.] niż Robot”29, mówi jeden z podwładnych Domina, ale 
wydarzenia prezentowane w dramacie bardzo wyraźnie temu zaprzeczają. Różnica 
zarówno substancjalna, jak i genetyczna od pomyłki Heleny z każdą kolejną sceną 
zacierają się coraz bardziej.

Niepokojące wydaje się już samo podejście inżynierów do własnego gatunku. 
Deklarują chęć stworzenia świata, w którym ludzkość uwolniona zostałaby od tru-
du i konieczności pracy; wszystkie swoje działania podporządkowują temu dążeniu, 
pragnąc powołać do życia człowieka nowego  – wolnego i  szczęśliwego. Jednostki 
sprzed nastania nowej epoki są jednak wyraźnie deprecjonowane: „maszyna, jaką jest 
człowiek, okazała się niedoskonała. Trzeba ją było wreszcie usunąć”30, mówi Domin. 
Producenci Robotów wartość danej istoty są w stanie oceniać wyłącznie w oparciu 
o czynniki ekonomiczne i jej rolę w procesie produkcji. Słowo „robot”, obecne dziś 
we wszystkich językach świata, w języku czeskim związane było z pracą przymusową 
czy pańszczyźnianą, a więc relacjami, jakie znane są z historii. Jak zauważa jednak 
Benjamin Compton, bohaterowie R.U.R. historii nie znają, odrzucając bez chwili 
refleksji nie tylko poczucie ciągłości, ale zarazem tożsamość31. Stają się zatem – jak 
Roboty – „istotami bez przeszłości”32. 

Inżynierowie jako maszynę postrzegają każdego, kogo los nie odpowiada ich wy-
obrażeniom o godności. Domin formułuje swoje myśli bardzo specyficznie, mówiąc, 
że Rossum „odrzucił wszystko, co bezpośrednio nie wiązało się z  wykonywaniem 
pracy. W ten właśnie sposób zlikwidował człowieka i stworzył Robota”33. Wynikałoby 
z tego, że robotnik zredukowany do swojej pracy również nie miałby prawa do czło-
wieczeństwa w oczach naukowców. Nie jest to myśl u Čapka całkiem nowa, bo już 
w 1908 w Systemie pisarz ukazuje stereotypowego, wyposażonego w cygaro burżuja, 
który rozwiązać miał problem buntów robotników poprzez wybieranie ich spośród 
najbiedniejszych i niedouczonych. Pozbawienie ich stymulacji intelektualnej miało-
by nie pozwolić im na wytworzenie jakiejkolwiek idei, czyniąc ich „niezawodnymi 
niczym maszyny”34.

Čapek kładzie ogromny nacisk na wymiar etyczny pracy, stosując wielokrotnie 
bardzo konkretną topikę biblijną. Harry Domin pragnie stworzyć nowy raj i uwol-
nić człowieka od nałożonego nań brzemienia pracy. „Jak Pan Bóg wypędził kiedyś 
człowieka z raju, tak wypędzi go dzisiaj z całego świata”35, prorokuje Nana, przesądna 
staruszka, której słów żaden z bohaterów nie chce traktować poważnie. Inżynierowie, 

29  Ibidem, s. 32.
30  Ibidem.
31  Por. B. Compton, Making Humanity Obsolete in Karel Capek’s R.U.R. (Rossum’s Universal Robots), 

[on-line:] http://www.academia.edu/2472286/Making_Humanity_Obsolete_in_Karel_Capeks_R. 
U.R._Rossums_Universal_Robots [12.04.2014].

32  K. Čapek, R.U.R., Dramat…, s. 34.
33  Ibidem, s. 18.
34  Por. C. Hickman, op. cit.
35  K. Čapek, op. cit., s. 56.
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począwszy od starego Rossuma, siłą wkraczają w sferę sacrum i uzurpują sobie boskie 
kompetencje, nie tylko bluźnierczo powtarzając akt stworzenia, ale także odrzucając 
uświęcony porządek. Ustawienie się w roli Stwórcy uwidacznia się również w dysku-
sjach dyrektorów, którzy na wieść o rewolcie Robotów za źródło zagrożenia uznają 
ich uniwersalizm. Próbują powstrzymać katastrofę, planując produkcję niewolników 
o „innym kolorze, innym języku”36, co budzi wyraźne skojarzenia z historią wieży Babel. 

W takim ujęciu bunt Robotów i wymordowanie całej ludzkiej populacji zyskuje 
wymiar teologiczny, stając się karą za grzech pychy i przywracając boski porządek. Je-
dynym godnym ocalenia okazuje się odstający od reszty współpracowników inżynier 
Alquist, który odrzuca budowaną przez zakłady R.U.R. utopię. 

Niepotrzebna jest praca, niepotrzebne cierpienie, bo człowiek nie musi robić nic, tylko 
używać, ile dusza zapragnie! O, przeklęty to raj, takie życie! [...] Nie ma nic straszliwszego, 
niż dać ludziom raj tu, na ziemi. [...] Cały świat stał się Sodomą stworzoną przez Domina37 

– lamentuje. Rzeczywiście, analogicznie do Sodomy, ludzki świat zostaje zniszczony, 
by tylko jeden sprawiedliwy został przy życiu. Roboty oszczędzają Alquista, ponie-
waż – jak one – pracował. 

Biorąc pod uwagę stałą obecność Biblii w tekście, wydaje się zasadnym uznanie, że 
sztuczni ludzie zajmują miejsce swoich twórców, ponieważ gotowi są wypełniać przy-
pisaną im rolę. Stają się tym, kim był człowiek przed naruszeniem boskiego porządku. 

Wbrew zapewnieniom inżynierów nie tylko do pracy sprowadza się ich istnie-
nie. Nowsze modele w ramach eksperymentu wyposażone zostają w zdolność czucia, 
czy – jak twierdzą sami inżynierowie – w duszę. To one stają na czele rewolty, odkry-
wając, że ich rola nie powinna ograniczać się tylko do trudu. Mówiąc językiem Tilli-
cha: uzyskują świadomość ontologiczną. Stają się w każdym względzie równe swoim 
twórcom, lecz nadal pozostają niewolnikami. Postulowana równość oznacza dla nich 
okrucieństwo, bowiem to jedyne, czego miały okazję zaznać. „Jeżeli chcecie być jak 
ludzie, musicie zabijać i panować”38 – mówi Radius, przywódca buntowników. „Żad-
na istota nie potrafi silniej nienawidzić swoich braci niż człowiek. Przemień w ludzi 
kamienie, a ukamienują nas”39. 

I  rzeczywiście  – w  ten sposób postępują inżynierowie. Compton wskazuje na 
fragment prologu, w  którym Domin rozkazuje jednemu Robotowi poddać sekcji 
drugiego wyłącznie po to, by zademonstrować swoją władzę40. Szczególnego sady-
zmu dodaje scenie fakt, że dyrektor nadał im imiona postaci historycznych, które 
w jego przekonaniu były kochankami. Choć Roboty na tym etapie nie odczuwają 

36  Ibidem, s. 70.
37  Ibidem, s. 61.
38  Ibidem, s. 125.
39  Ibidem, s. 97.
40  Por. B. Compton, op. cit.
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jeszcze lęku i widz może nie uznawać ich za ludzi, postępowanie dyrektora fabryki 
odbiera się jako nieludzkie. 

Warto zwrócić uwagę na ten moment, bowiem analogiczny pojawi się na końcu 
dramatu, tworząc rodzaj klamry kompozycyjnej. Ponieważ Helena pali recepturę, na 
podstawie której tworzono Roboty, stają one w obliczu groźby bezpotomnej śmieci. 
Alquist bezskutecznie przez kilkadziesiąt lat usiłuje odtworzyć dokument, by w końcu 
uciec się do ostateczności, jaką będzie dokonanie sekcji na żywym Robocie. Odkrywa 
wówczas, że wobec tej groźby dwa androidy gotowe są poświęcić się za siebie nawza-
jem, uznając, że „należą do siebie”. Nawet proste modele okazują się posiadać substan-
cjalną dla człowieczeństwa świadomość ontologiczną. Ich uczucia przestają ograniczać 
tu się do strachu czy nienawiści, które dotąd były ich jedyną motywacją, i między Ro-
botami pojawia się miłość, z której zrodzić ma się następne pokolenie. „Idź, Adamie. 
Idź, Ewo”, błogosławi im starzec, uznając się za świadka nowego początku ludzkości.

„Czujemy to wyraźnie – ludzie to nasi ojcowie”, stwierdzają Roboty w epilogu. 
„Jesteśmy ich synami”41. Jeśli człowieczeństwo w  R.U.R. definiowane jest wyłącz-
nie przez sposób przyjścia na świat (narodziny, a nie produkcję), kolejne pokolenie 
Robotów niewątpliwie spełniałoby wszystkie jego kryteria. Równocześnie, w świetle 
definicji genetycznej, status ludzi okazuje się niepewny, bowiem nim wybuchnie re-
wolucja, głównym problemem społecznym jest bezpłodność. 

W tej samej rozmowie, w której zostaje on zasygnalizowany po raz pierwszy, re-
ligijna Nana wyraża swoje obrzydzenie Robotami: „toć i koń się płoszy, jak spotka 
takiego poganina. Przecie to nawet nie rodzi”42. Głównym źródłem odrazy i zarazem 
cechą definiującą androida staje się tu nawet nie jego nienaturalne pochodzenie, ale 
niezdolność do prokreacji – ta sama, która przypada w udziale gatunkowi ludzkiemu. 

Čapek, posługując się kategoriami naruszenia sacrum i  kary boskiej, wyraźnie 
operuje tu w paradygmacie teologicznym. Sztuka ukazuje dehumanizację nie tyle 
poprzez technikę, ile poprzez myślenie techniczne i wiążący się z nim ustrój kapita-
listyczny jako sprowadzający jednostkę do roli Robota. Równocześnie Čapek nega-
tywnie nastawiony był do wszelkich systemów totalitarnych, zatem również komu-
nizmu – i może dlatego właśnie w realizacjach utopii widział zagrożenie nie tylko 
dla suwerenności człowieka, ale dla samej idei człowieczeństwa. Ostrze jego satyry 
wycelowane zostaje zarazem w bezduszność zasad ekonomii, jak i próby budowania 
na ziemi raju. Pisarz niechętny był jakimkolwiek ideom, które wprowadzały jedno-
znaczne podziały, co widać w R.U.R. wyraźnie. Początkowa niesamowitość Robota 
jako istoty pozornie ludzkiej powoli ustępuje niesamowitości człowieka pozbawia-
nego lub zrzekającego się tu swojego statusu. To Robot właśnie okazuje się w pełni 
realizować potencjał człowieczeństwa, który – teoretycznie – nie był mu nawet dany. 
Granica między ludzkim a nieludzkim jest stopniowo zacierana, by w ostatnim akcie 
zostać na krótką chwilę przywrócona jako punkt odniesienia. Choć bowiem istnienie 
tej różnicy nie ma już praktycznego uzasadnienia (jeden z członów opozycji przestał 
41  K. Čapek, op. cit., s. 125.
42  Ibidem, s. 47.
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istnieć), staje się ona pewnym postulatem etycznym, który robotom niespodziewa-
nie udaje się spełnić. Jak człowiek upodobnił się stopniowo do swojego wyobrażenia 
o maszynie, tak i roboty dokonują transgresji, zyskując status człowieka. Samo istnie-
nie tego rozróżnienia niesie jednak konieczność przemocy.

Choć dramat wprowadza przełom w wyobrażeniach o androidzie i odrywa go od re-
ligijno-magicznych korzeni, po raz pierwszy pokazując go jako masowo produkowaną 
siłę roboczą, jednocześnie silnie osadzony jest w sakralnym modelu myślenia, którego 
spadkobiercą był stary Rossum. Čapkowski Robot staje się niejako golemem w jego 
pierwotnym znaczeniu – ponieważ nie odrzuca brzemienia pracy i zachowuje porządek 
boski, okazuje się wytworem doskonalszym i bardziej etycznym od swojego twórcy.

Čapek od pierwszej sceny swojego dramatu podważa binarną opozycję między 
człowiekiem a Robotem, nie tyle nawet ukazując androidy jako coraz podobniejsze do 
swoich twórców, ile – przede wszystkim – dehumanizując ludzkich bohaterów. Postu-
lowana przez nich esencjalna różnica obnażona zostaje jako konstrukt służący legity-
mizacji przemocy i jako narzędzie władzy. Cechy właściwe ludziom bądź ich podwład-
nym okazują się przypisywane danej grupie w sposób arbitralny, a opis rzeczywistości 
dokonywany przez pracowników fabryki nie znajduje pokrycia w rzeczywistości. Idea 
esencjalnej różnicy, powiązana przez Čapka z przedmiotowym podejściem do rzeczy-
wistości, traktowana jest tu jako podstawa dyskursu nowoczesnego, zaś obnażenie jej 
jako fikcji niesie ze sobą postulat prymatu podejścia etycznego nad naukowym. 
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Summary
The Future Adams. The Theological Vision of Modernity and  
the Invalidation of the Essential Difference in Karel Čapek’s “R.U.R”

First images of the androids did not differ much from those of a golem, as the pre-
sented acts of their creation were unique and sacred performances. In R.U.R. Karel 
Čapek, referencing to the sacrum and its paradigms, for the first time introduces ro-
bots as mass-produced parts of the economic process. In his play, a robot is reduced 
to a slave whose exploitation and lower status is legitimized by the notion of essen-
tial difference from humans. Čapek undermines this binary opposition not only by 
making androids more and more similar to their creators but also by dehumanizing 
human characters. R.U.R. is a critique of rational and rationalist modernity, which, 
according to Čapek and many of his successors, objectifies both the world and the 
individual. The most basic tool of the modernity discourse is the notion of essential 
difference, which is being gradually weakened throughout the play to disappear with 
the act of robots’ transgression finally.
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Opozycje kolorystyczne  
w poezji Sergiusza Jesienina

Katedra Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego

Sergiusz Jesienin uważany jest za wybitnego liryka pejzażystę, który w swej twórczo-
ści słowem, podobnie jak malarz pędzlem, ubarwia pejzaże środkoworosyjskiej przy-
rody. W toku analizy okazuje się, że istotny odcień kolorystyczny i co za tym idzie, 
semantyczny wnoszą tu nie tyle same barwy, ile ich opozycja. 

Celem artykułu jest zbadanie roli tej właśnie opozycji kolorów w twórczości po-
etyckiej Jesienina. Materiał badawczy wyekscerpowany został z utworów poetyckich 
tego wybitnego poety zamieszczanych w różnych zbiorach1. Fragmenty wierszy pod-
dano analizie metodą semantyczną.

W twórczości poetyckiej tego wybitnego rosyjskiego twórcy przełomu wieku XIX 
i XX wyróżnia się zwykle kilka okresów czy też etapów2. Jesienin, urodzony w roku 
1895, do 1912 roku mieszkał i tworzył w rodzinnej wsi Konstantinowo. Później po-
eta wyjechał do Moskwy, przez pewien okres mieszkał też w Leningradzie. W latach 
dwudziestych XX wieku, chcąc widzieć we współczesnym świecie radykalne zmiany, 
tworzył i  pisał w duchu nowej poezji  – imażynizmu. W  jego poezji pojawiają się 
opisy pejzaży o zaskakujących asocjacjach (antyestetyzm). Dwoistość uczuć widoczna 
jest również w późnej twórczości Jesienina, szczególnie zaś w tej powstałej w ostatnim 
roku jego życia (zmarł 28 grudnia 1925 r.). Wielu badaczy jego dorobku uważa, 
że biografia autora w  tym przypadku w sposób wyjątkowy współbrzmi z dziełem, 
a  twórca pisze tak, jak żyje3, łagodnie i  brutalnie, marząc i  wątpiąc4. Sam poeta 
swoją biografię przedstawił na jednej stronie maszynopisu. Wspomina tam głównie 
dzieciństwo i  spotkanie z  Aleksandrem Błokiem w  ówczesnym Leningradzie oraz 
stwierdza między innymi: „Wszystko, co dotyczy pozostałych informacji autobiogra-
ficznych znajduje się w moich wierszach”5.

1 Por. С.  А.  Есенин, Собрание сочинений в трех томах, t. 1, Москва 1977; С.А.  Есенин, 
Собрание сочинений в шести томах, t. 4, Москва 1978. 

2 Por. E. Наумов, Сергей Есенин. Личность, творчество, эпоха, Ленинград 1973.
3 J. A. Grochowina, Jasnowłosy czarny człowiek, czyli prawie Puszkin [w:]S. Jesienin, Czarny człowiek 

i inne wiersze, Warszawa 1994, s. 12.
4 Por. C. Stern, Poeta i tancerka. Isadora Dunkan i Siergiej Jesienin, tłum. U. Szymanderska, Warszawa 

2006, ss. 74‒75.
5 C. Еcенин, Рябиновый костер. Стихотворения, Москва 1975, s. 6.
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W  poezji Jesienina wyróżnić można stosunkowo dużo grup opozycji, ale naj-
liczniej reprezentowana jest niewątpliwie opozycja kolorów. W zebranym materiale 
badawczym udało się wyodrębnić następujące opozycje kolorystyczne: 
1. Purpurowy (zorza) – czerń (bór):

Utkało się na jeziorze p u r p u r o w e  (jasnoczerwone) światło zorzy.
W borze  razem z dzwonami cerkiewnymi płaczą  głuszce.
Gdzieś tam (w oddali) p łacze  wilga skrywszy się w dziupli.
Tylko m n i e  n i e  d o  p ł a c z u  – w duszy (sercu) jasno (radośnie).
… Niechże z dzwonami cerkiewnymi płaczą (sobie) głuszce,
Jest w e s o ł a  t ę s k n o t a  (smutek) w p u r p u r z e  zorzy6. (I 66) (1910)

Wiersz napisany został we wczesnym, radosnym okresie twórczości. Purpurę 
(czerwoność) zorzy, symbolu początku i końca dnia, przeciwstawiono czerni leśnego 
boru, aby podkreślić radosny, świąteczny nastrój poranka i  wieczoru. Poeta pod-
sumowuje podniosłość chwili, stosując zestawienie rzeczownika i  określającego go 
przymiotnika o przeciwstawnym znaczeniu i tworząc w ten sposób oksymoron: „we-
soły smutek (tęsknota)”. Opozycja owa, stanowiąca epitet sprzeczny, służy do zaak-
centowania dobrego samopoczucia podmiotu lirycznego, jego pozytywnej percepcji 
świata. Czerwony kolor zorzy odmalował poeta słowem na początku i na końcu wier-
sza dla podkreślenia ciągłości radosnego nastroju. Zorza przecież pojawia się zarówno 
przed wschodem słońca, jak i po jego zachodzie (zorza poranna i wieczorna). 

Radosny nastrój podkreśla przeto opozycja płaczących głuszców i wilgi oraz nie ma-
jącego zamiaru płakać podmiotu lirycznego („nie jest mi do płaczu” [не плачется]).
2. Malinowy (pole) – błękitny (rzeka, jezioro):

Znów jestem chory od c i e p ł e g o  s m u t k u
od owsianego wiaterku.
…O Ruś, pole m a l i n o w e
 I siność (błękit), która wpadła do rzeki,
Kocham do b ó l u  i   r a d o ś c i
 Twoją jeziorną tęsknotę (smutek).
…Jednak n i e  k o c h a ć  c i ę ,  n i e  w i e r z y ć  w ciebie –
 Nie potrafię się nauczyć/7. (I 107) (1916)

Nie bez powodu Jesienin zestawia obok siebie dwa opozycyjne z uwagi na swą 
symbolikę ciepłe kolory – malinowy i błękitny. Ten ostatni został zresztą określony 
przestarzałym, kojarzonym z  odwieczną tradycją ludową, rzeczownikiem „siność” 

6 „Выткался на озере алый свет зари./ На бору со звонами плачут глухари./ Плачет где-
то иволга, схоронясь в дупло./ Только мне не плачется - на душе светло./… И пускай со 
звонами плачут глухари,/ Есть тоска веселая в алостях зари”. Wszystkie polskie wersje tekstów 
Jesienina zawarte w niniejszym artykule stanowią przekłady filologiczne sporządzone przez autorkę.

7 „Опять я теплой грустью болен/ От овсяного ветерка./…О Русь, малиновое поле/ И синь, 
упавшая в реку,/ Люблю до радости и боли/ Твою озерную тоску./ … Но не любить тебя, 
не верить – / Я научиться не могу”. 
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[синь] zamiast literackiego epitetu гoлубой. „Pole malinowe” oznacza w  tym wy-
padku kolorowe, świąteczne, z dużą ilością barwnych kwiatów, ale także dostatnie, 
rajskie. Czerwony kolor często pojawiał się w świątecznym stroju ludowym. W kul-
turze rosyjskiej symbolika maliny (w przeciwieństwie do kaliny) wiąże się z dobro-
bytem, poczuciem szczęścia. Z kolei błękitny jest kolorem nieba zarówno w kulturze 
rosyjskiej, jak i  w  całej kulturze europejskiej8. Dla poety barwa błękitna (niebie-
ska) symbolizuje w sposób oczywisty strony rodzinne, w których oprócz rzek i jezior 
(niebo odzwierciedlone w rzece oraz woda), niebieskie były również zamglone pola, 
łąki i lasy. Kolor ten zatem, w przeciwieństwie do malinowego, jest czymś powsze-
dnim, codziennym, naturalnym jak wiejski krajobraz, symbolizuje więc często nędzę. 
Twórczość Jesienina, co ukazuje powyższy przykład, wyróżnia wyjątkowa barwność 
i malowniczość. Jego technikę malowania wyrazami często porównuje się z  łubka-
mi9 – rosyjską sztuką ludową. 

Przytoczony fragment ilustruje jeszcze jedną bardzo ważną cechę stosowanych 
przez poetę opozycji – ich harmonię i  swoistą optymistyczność. Miłość podmiotu 
lirycznego do namalowanego na niebiesko smutku jeziora wiąże się z  radością ale 
i z bólem; co więcej, nie potrafi on się nauczyć nie kochać go i nie wierzyć w lepsze 
jutro. W opozycjach poeta stosuje antonimiczność niepełną, dlatego pojawiają się 
w nich zaprzeczenia z partykułą „nie” – na przykład „nie kochać”, „nie wierzyć” za-
miast „nienawidzić”. Ilustracją ostatniego zabiegu może być też oksymoron „ciepły 
smutek” (od wiatru wiejącego od owsa) zastępujący „wesoły smutek”. „Ciepły” ozna-
cza u Jesienina „osobisty, związany z dobrymi wspomnieniami”. 
3. Czerwony (pożar) – błękitny (ogień): 

Zaczął się miotać b ł ę k i t n y  p o ż a r,
Zapomniałem o rodzinnych dalach.
Po raz pierwszy zacząłem śpiewać (zaśpiewałem) o miłości,
Po raz pierwszy wyrzekam się skandali10. (I 192) (1923)

Wiersz został napisany w sierpniu 1923 roku, kiedy rozpadł się ostatecznie jeden 
związek poety (prawdopodobnie to różnica wieku i kultur doprowadziła do zerwania 
z tancerką Isadorą Duncan), a zaczął inny. Jesienin poznał wtedy aktorkę Augustę 
Mikłaszewską, którą od początku był zauroczony. Już następnego dnia napisał za-
cytowany wyżej wiersz. Dla nowej miłości poeta gotów był porzucić myśl o przyję-
ciach, a nawet o przyrodzie kraju rodzinnego. Wybuchł więc w jego świecie pożar, 
ale błękitny – spokojny, jako że awanturniczy tryb życia dobiega końca. Podmiot 
liryczny po raz pierwszy od dłuższego czasu wierzy w odradzającą moc miłości i dla-
tego jej właśnie poświęca wiersz. 
8 Por. W. Kopaliński, Słownik symboli, Warszawa 1991, s. 27.
9 Nazwa powstała od określenia łubok, oznaczającego deskę lipową z  wygrawerowanym na niej 

rysunkiem.
10 „Заметался пожар голубой,/ Позабылись родимые дали./ В первый раз я запел про 

любовь,/ В первый раз отрекаюсь скандалить”.
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Opozycja kolorystyczna wyrażona epitetem sprzecznym (przeciwstawnym) „błę-
kitny pożar” świadczy o  namiętnym, gwałtownym uczuciu (pożar  – symbol siły, 
błękit – symbol pokoju, uczucia). Oksymoron w tym wypadku zdaje się potęgować 
siłę namiętności. Ogień pożaru może ulec zmianie z czerwonego na błękitny przy 
bardzo wysokich temperaturach – w wierszu odwołanie do tego zjawiska podkreśla, 
że nowe uczucie ma ogromną moc. Podmiot liryczny po kryzysie wewnętrznym 
odzyskuje nadzieję.

Należy zwrócić baczną uwagę na harmonię opozycji w poezji Jesienina. Pożar jest 
błękitny, a więc pozbawiony niszczącej siły właśnie dzięki domieszce tej chłodnej barwy.
4. Purpurowy (mrok, ciemności) – czerń (niebios): 

Pu r p u r o w y  mrok w c z e r n i  niebios
Naszkicował (obrysował) p o ż a r e m  ścianę (grań).
Przyszedłem na twoje nieszpory,
Gluszo pól (polna)11. (I 117) (1915) 

Opozycja purpurowej zorzy porannej i czerni nieba pozwala poecie wyraziście za-
rysować granice ściany lasu czy pagórków, czyli oddzielić świat ziemski od pozaziem-
skiego, a przez to zastanowić się nad owymi dwoma światami. Zorza, zarysowując 
granice jakby pożarem, wprowadza pewien niepokój. Czerń symbolizuje mrok, brak 
wiedzy na temat nieba, zaś pożar może oznaczać pragnienie zdobycia wiedzy o sensie, 
tajemnicy ludzkiego życia, którą być może skrywają niezmierzone niebiosa. Opisy-
wana opozycja kolorystyczna przenosi niepokój na czytelnika i również w nim budzi 
chęć takiego spojrzenia w niebo. Kolorystycznie opozycyjny początek wiersza, ukazu-
jący pragnienie poszerzenia wiedzy na odwieczne tematy nurtujące człowieka, prze-
nosi czytelnika na nieszpory odprawiane w otoczeniu przyrody. Może to ona pomoże 
znaleźć odpowiedź na najważniejsze pytania? Wiersz powstał we wczesnym okresie 
twórczości, kiedy poeta często uciekał się do symboliki religijnej. W tym czasie dla 
Jesienina obraz poetycki stanowił syntezę tego, co ziemskie, z tym, co niebiańskie. 
5. Biały (strój dziewczyny) – błękitny (strój dziewczyny): 

Tak, podobała mi się dziewczyna w   b i e l i ,
Ale teraz kocham tę w   b ł ę k i c i e 12. (I 209) (1924)

Przypuszczalnie wiersz poświęcony został Annie Sardanowskiej, którą poeta na-
zywa dziewczyną w bieli i przedstawia smutek z powodu minionej młodości i pierw-
szej miłości. Odżywają wspomnienia, które uświadamiają poecie, że on sam też się 
zmienił. Analizowany fragment stanowi poetyckie podsumowanie rozmyślań o upły-
wie czasu: niegdyś podmiotowi lirycznemu podobała się dziewczyna w bieli, a  te-
raz kocha on dziewczynę w błękicie. Opozycję tych barw odnieść można również 
11 „Алый мрак в небесной черни/ Начертил пожаром грань./ Я пришел к твоей вечерне,/ 

Полевая глухомань”.
12 „Да, мне нравилась девушка в белом,/ Но теперь я люблю в голубом”.
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do skontrastowania pierwszej miłości z  tą obecną. Dla zobrazowania tych uczuć, 
co ciekawe, Jesienin nie używa w opozycji do bieli czerni, ale właśnie błękitu. Biały 
na ogół uważany bywa za związany z niewinnością, czystością, uczciwością, a błękit 
wprawdzie symbolizuje spokój, ale też chłód13. Wypadałoby to odnieść do podmiotu 
lirycznego, który u Jesienina najczęściej utożsamia się z poetą. Pierwsza miłość (biała) 
jest platoniczna, niewinna, a teraz pojawiło się chłodne (błękitne) uczucie. Po raz ko-
lejny wyraźnie zarysowuje się tu harmonia opozycji uwarunkowana optymistycznie: 
miłość była i jest – i to powinno być w chwili obecnej najważniejsze. 
6. Ciemnoniebieski (oczy) – niebieski wyblakły, przemoczony, przesycony wilgocią 

(oczy):

Nie wiem: b l i s k i  czy d a l e k i  mój koniec (życia).
M i a ł e m  n i e b i e s k i e  oczy, a t e r a z  z b l a d ł y .
Gdzie jesteś, r a d o ś c i ? Ciemności i przerażenie, s m u t n o  i przykro.
Czyżby w polu? W karczmie? Niczego nie widać.
… Nachyliły się nade mną senne dyżurujące pielęgniarki (siostry).
… „Nie wiemy: b l i s k i  czy d a l e k i  twój koniec (życia).
Twoje niebieskie oczy w karczmach się przemoczyły (przemokły)”14. (I 182-183) (1924)

Podmiot liryczny na początku i na końcu wiersza stawia pytanie, na które nie 
otrzymuje odpowiedzi: nie wiadomo, kiedy nastąpi kres, ale nie ulega wątpliwości, 
że oczy kiedyś niebieskie teraz zblakły – ich kolor wypłowiał, stał się przygaszony. 
Pielęgniarki wyjaśniają, że nowego, bledszego odcienia oczy nabrały od nadużywa-
nia alkoholu. Opozycja kolorystyczna przechodzi w opozycję oczy trzeźwe – pijane. 
Kontrast intensywnego i  wyblakłego („przemoczonego”) niebieskiego konkretyzu-
je tragedię podmiotu lirycznego. Harmonia opozycji zawiera się w stwierdzeniu, iż 
w chwili obecnej, w chwili wewnętrznego kryzysu i choroby nieistotne jest pytanie 
o długość życia. Ważna jest świadomość, że kolor oczu zmienił się wskutek naduży-
wania alkoholu, a przyczyną pogorszenia nastroju są karczmy. Przy okazji opozycji 
kolorystycznej pojawiają się i  inne, na przykład bliski  – daleki (koniec życia) czy 
radość – smutek. Ponownie pojawia się tu także słownictwo potoczne: темь (‘ciem-
ności’), жуть (‘lęk, strach, przerażenie’).
7. Złoty (włosy) – szary/siwy (włosy):

Taki zmęczony jeszcze nie byłem.
N i e  b o l i  niczyja (żadna) zdrada.
I n i e  c i e s z y  lekkość zwycięstw,
Tych (moich, obecnych) włosów z ł o t e  s i a n o
Zamienia się w s z a r y  ( s i w y )  k o l o r,

13 Por. W. Kopaliński, op. cit., s. 28.
14 „Я не знаю: мой конец близок ли, далек ли./ Были синие глаза, да теперь поблекли./ Где ты, 

радость? Темь и жуть, грустно и обидно./ В поле, что ли? В кабаке? Ничего не видно./… 
Наклонились надо мной сонные сиделки./… «Мы не знаем: твой конец близок ли, далек 
ли./ Синие твои глаза в кабаках промокли»”.
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… Ale wciąż odnoszę się z pokorą)
Do tych pól, które kiedyś lubiłem (kochałem)15. (I 186-187) (1923?)

Wiersz napisany został najprawdopodobniej w 1923 roku, w więc w czasie, kiedy 
poeta przeżywał kryzys wewnętrzny16 z  powodu sytuacji polityczno-ekonomicznej, 
w jakiej znalazła się Rosja po rewolucji październikowej i wojnie domowej. W przyto-
czonym fragmencie zwraca uwagę zestawienie kolorów symbolizujących młodość spę-
dzoną w rodzinnej wiosce (włosy blond porównano do złotego siana z rodzinnych pól) 
i dojrzałość, a nawet nadchodzącą starość (szary, a może siwy kolor włosów). Opozycja 
kolorów wydaje się ściśle powiązana z opozycją przeszłość (młodość) – teraźniejszość 
(zmęczenie). Uwidacznia się zatem bardzo konsekwentna harmonia kontrastu, który 
trafniej byłoby nazwać opozycją. Wiersz rozpoczyna stwierdzenie, że podmiot liryczny 
jest zmęczony jak nigdy dotąd i w związku z powyższym ani „nie boli” go czyjaś zdra-
da, ani „nie cieszą” łatwe zwycięstwa (opozycja smutek – radość, obie emocje w nega-
cji). Zaprzeczone czasowniki („nie byłem”, „nie boli”, „nie cieszy”) tylko wzmacniają 
uczucie smutku – zdawać by się mogło: bliskiego rozpaczy. Jednakże takiej tezie zdaje 
się przeczyć fragment końcowy, w którym czytamy, że podmiot liryczny ma szacu-
nek do tych miejsc (pól) w rodzinnej wsi, które kiedyś kochał. Jesienin najwyraźniej 
pamięta, że jego droga życiowa i poetycka zaczynała się od malowania słowem ria-
zańskiego nieba, pól, lasów i łąk. Opozycyjność początku i końca utworu lirycznego 
dowodzi, że wciąż – mimo kryzysu uczuć w sercu poety – pozostaje nadzieja na lepszą 
przyszłość. Niepozbawione sensu byłoby chyba stwierdzenie, że pamięć fotograficzna 
miejsc rodzinnych, zachowana w dużej mierze dzięki poetycko-muzyczno-malarskim 
zdolnościom Jesienina, utrzymuje poetę nadal przy życiu. 

8. Biały (róża, anioły) – czarny (żaba, diabły): 

Wstyd mi, że w i e r z y ł e m  w boga.
Przykro mi, że n i e  w i e r z ę  teraz.
…B i a ł e j  r ó ż y  i c z a r n e j  ż a b i e
Chciałem na ziemi udzielić ślubu.
Niech będzie, że nie doszły do skutku, niech będzie, że nie ziściły się
Te zamierzenia różanych dni.
Ale skoro d i a b ł y  gnieździły się w duszy –
To znaczy, że i a n i o ł y  w niej mieszkały.
… Tylko, aby za wszystkie moje ciężkie grzechy,
Za b r a k  w i a r y  w   ł a s k ę  B o ż ą
Położono mnie w rosyjskiej koszuli
Umrzeć przy ikonach17. (I 190‒191) (1923)

15 „Я усталым таким еще не был./ …Не больна мне ничья измена,/ И не радует легкость 
побед,/ Тех волос золотое сено/ Превращается в серый цвет,/ … Но и все ж отношусь я с 
поклоном/ К тем полям, что когда-то люби”.

16 Por. E. Watała, W. Woroszylski, Życie Sergiusza Jesienina, Warszawa 1982, s. 330. 
17 „Стыдно мне, что я в бога верил./ Горько мне, что не верю теперь./ …Розу белую с черною 

жабой/ Я хотел на земле повенчать./ Пусть не сладились, пусть не сбылись/ Эти помыслы 
розовых дней./ Но коль черти в душе гнездились –/ Значит, ангелы жили в ней./ …Чтоб 
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W roku 1923 powstaje wiersz, który przez malowanie słowem-barwą obrazów oj-
czystej przyrody pozwala poecie zachować w życiu optymizm. W poetyckim obrazie 
Jesienin zestawia dwie najbardziej kontrastowe barwy: biel i czerń: Biała róża sym-
bolizuje piękno, czystość, dobro, a czarna żaba – brzydotę, złe uczynki. W symbolice 
chrześcijańskiej róża kojarzona jest zazwyczaj z miłością, przebaczeniem18, dlatego dni 
różane to czas, gdy podmiot liryczny próbuje pogodzić dobro ze złem. Próba ta za 
ziemskiego żywota nie powiodła się, ale nadzieja każe wierzyć, że to bynajmniej nie 
oznacza klęski. Zaskakująca opozycja róży i żaby w omawianym wierszu przypomina 
o antyestetyzmie jako jednym z założeń imażynizmu. Prąd literacki, o którym mowa, 
był odpowiedzią na rozpaczliwe przekonanie, że zmiana świata na lepsze za pomocą 
poezji nie jest możliwa. 

Kontynuacją omawianej opozycji kolorystycznej jest dalszy fragment utworu, 
w którym pojawiają się czarne diabły i białe anioły. Nadzieja podpowiada, iż skoro 
w duszy było zło, to musiało być i dobro (zanim pojawiło się zło, było dobro). Co 
było, może jeszcze wrócić. Opozycja bieli i czerni, przeradzając się w opozycję religij-
ności i bezbożności, pozwoliła poecie opisać jego stosunek do religii. Wiersz zaczyna 
się wszak od stwierdzenia, iż wstyd, że podmiot liryczny w Boga wierzył i w pewnym 
momencie wierzyć przestał, a kończy prośbą, żeby za grzechy i brak wiary (w Boga, 
w Boże przebaczenie) dane mu było umierać przy ikonach (opozycja: odejście od 
Boga – powrót do Boga). W późnym okresie twórczości poeta najwyraźniej powraca 
do motywów chrześcijańskich. 
9. Czarny (sadza, wieczór, cień) – biały (śnieg, przędza, lampka naftowa:

W i e c z ó r  j a k  s a d z a ,
Wlewa się przez okno.
B i a ł a  p r z ę d z a  tka płótno.
Tańczy l a m p a  naftowa,
Skacze c i e ń 19. (1914‒1916)

Wiersz, z którego zaczerpnięto powyższy fragment, operuje zestawieniami czerni 
i bieli. Wieczór jak sadza pozostaje w opozycji do padającego śniegu, który jak bia-
ła przędza zasypuje ziemię, a białe światło małej lampki naftowej – w opozycji do 
czarnego cienia. Z przeciwstawnymi kolorami wiążą się opisy przyrody i obraz życia 
chłopów. Opozycja czyni malowany przez poetę obraz wyrazistym i celnym, który na 
długo pozostanie w pamięci. 

Wiersz powstał we wczesnym okresie twórczości Jesienina, dlatego dominuje 
w nim opis przyrody, pojawia się leksyka ludowa (dialektyzm: гасница – mała lampa 

за все за грехи мои тяжкие,/ За неверие в благодать/ Положили меня в русской рубашке/ 
Под иконами умирать”.

18 Por. W. Kopaliński, op. cit., s. 362.
19 „Вечер, как сажа,/ Льется в окно./ Белая пряжа/ Ткет полотно./ Пляшет гасница,/ Прыгает 

тень”. 
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naftowa) i potoczna. Cechą wczesnej liryki poety była jej bezkonfliktowość. Opozy-
cja pojawia się tu jedynie w celu dokładniejszego opisu krajobrazu. 
10. Czarny (droga, niekochana) – biały (koń, miła) 

Widzę sen. C z a r n a  d r o g a .
B i a ł y  k o ń . Wytrwały (uporczywy) krok.
I na tym na koniu
Jedzie do mnie miła.
Jedzie, jedzie m i ł a ,
Tylko n i e k o c h a n a 20. (I 222) (1925)

Wiersz pochodzi z ostatniego, tak zwanego późnego okresu twórczości Jesienina. 
W  tym czasie po opanowaniu długotrwałego kryzysu wewnętrznego spowodowa-
nego rozczarowaniem przemianami ekonomiczno-socjalnymi w kraju, niezadowo-
leniem z powodu kontrowersyjnych opinii współczesnych krytyków literackich oraz 
nieudanymi związkami z kobietami, poeta próbuje odnaleźć się w miłości. Opozycja 
czerni i bieli służy przede wszystkim do zobrazowania osobistych przeżyć poety, od-
zwierciedla dwoistość uczuć do kobiety („miła” – „niekochana”). 

Opozycja plastycznie podkreśla, że podmiot liryczny nie jest zadowolony ze swo-
jej drogi życiowej, dlatego widzi ją w czerni, która symbolizuje niejasność przyszłych 
losów. Wybawieniem i dobrem w tej sytuacji okazać się może biały koń z dziewczyną. 
Biały koń kojarzyć się może ze słońcem, jasnością dnia, cierpliwością, a czarna droga, 
przeciwnie, wywołuje wyłącznie negatywne odczucia, ponieważ nie wiadomo, dokąd 
zawiedzie. Nie jest za dobrze, skoro na koniu jedzie miła, ale niekochana dziewczyna. 
Wyśnione, wymarzone uczucie do kobiety nie zostało zaspokojone. 
11. Czarny (zguba, postęp) – biały (śnieg, bieda)

Oto ścisnęły wieś za szyję
Kamienne ręce szosy.
Tak z lękiem w ś n i e ż n ą  b i e l
Zaczęło się rzucać dzwoniące (głośne) przerażenie.
Witaj, moja c z a r n a  z g u b o ,
Wychodzę ci naprzeciw!21 (I 164) (1921)

Po rewolucji wieś rosyjska obłożona była podatkami i postęp kojarzył się jej miesz-
kańcom ze złem, biedą. W powyższym fragmencie pojawia się opozycja śnieżnej bia-
łości i „czarnej zguby” – zła; podmiot liryczny wita zgubę, wychodzi jej naprzeciw. 
Czarna szosa symbolizuje zapewne postęp techniczny, który wtargnął nieśmiało na 
wieś i zgubił ją. Opozycja kolorów przeradza się w opozycję zacofania, biedy („śnież-
na biel”) i rozwoju technicznego („czarna zguba”). Zacofanie wydaje się mniejszym 

20 „Вижу сон. Дорога черная./ Белый конь. Стопа упорная./ И на этом на коне/ Едет милая 
ко мне./ Едет, едет милая,/ Только нелюбимая”.

21 „Вот сдавили за шею деревню/ Каменные руки шоссе./ Так испуганно в снежную выбель/ 
Заметалась звенящая жуть./ Здравствуй ты, моя чёрная гибель,/ Я навстречу к тебе выхожу!”
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złem, bo utożsamiane jest z bielą. Podmiot liryczny ze spokojem i zdrowym rozsąd-
kiem wita jednak postęp. Harmonia opozycji uwidacznia się w zamykającym wiersz 
stwierdzeniu, świadczącym o pogodzeniu się podmiotu lirycznego ze zmianami na 
wsi rosyjskiej.
12. Srebrzysty (zaśnieżona droga) – żółty/złoty (płomień świecy, gwiazda):

D r o g o  s r e b r z y s t a ,
Dokąd mnie wołasz?
Nad tobą niczym wielkoczwartkowa ś w i e c a
Świeci gwiazda. 
Na s m u t e k  czy r a d o ś ć  się jarzysz?
Czy może wiedziesz do szaleństwa (obłędu)?
Pomóż mi sercem w i o s e n n y
Bezgranicznie pokochać twój t w a r d y  ś n i e g 22. (I 138) (1918)

Jesienin porusza tu temat podróży w  nieznane. Wiersz przypomina o  przeło-
mowych wydarzeniach w  życiu Rosji. Świeca wielkoczwartkowa (a  równocześnie 
gwiazda) jawi się jako zwiastun wielkich wydarzeń i zmian w życiu kraju i świata, 
podobnie jak w Wielki Czwartek ostatnia wieczerza Chrystusa poprzedzająca mękę 
i zmartwychwstanie. Nie wiadomo, czy gwiazda podgrzewa (a zarazem przepowiada) 
smutek czy radość, nie wiadomo też, co będzie po rewolucji (opozycja: radość – smu-
tek). Podmiot liryczny zwraca się z pytaniem bezpośrednio do gwiazdy. Takie ożywie-
nie przyrody charakteryzuje całą twórczość Jesienina. Opozycja kolorystyczna srebra 
i żółci/złota przydaje dodatkowych znaczeń. Droga jest srebrna, czyli skrząca się od 
śniegu, chłodna i niełatwa, a płomień świecy oraz światło gwiazdy przez swoją żółtą/
złotą barwę kojarzą się z bogactwem i zwycięstwem. Gwiazda, jak płomień świecy, 
jest też drogowskazem.

Ważne wydarzenia w Rosji przekładają się na przełomowe momenty w życiu oso-
bistym podmiotu lirycznego. Jest on w drodze do wrót Pana Boga, co potwierdza 
wspomniana opozycja barw. W chrześcijaństwie srebrny kolor symbolizuje mądrość 
Bożą, a zapalona świeca – nadejście albo zmartwychwstanie Chrystusa lub też światło 
wiary23. Dodatkowo świeca z Wielkiego Czwartku zwiastować może znaczące zmiany 
w życiu osobistym człowieka. Opozycyjne barwy pojawiające się w wierszu są raczej 
zimne: droga jawi się jako srebrzysta od śniegu (na ziemi), a płomień świecy pocho-
dzi od gwiazdy, a więc również jest chłodny, daleki. Żółty symbolizuje wieczność, 
potęgę boską, a złoty – ducha Bożego24 – Bóg pozostawił ludziom na ziemi drogi pro-
wadzące do wieczności zlokalizowanej gdzieś za gwiazdami. Opozycja barwy srebr-
nej i żółtej w odniesieniu do przeżyć osobistych bohatera lirycznego ukierunkowuje 

22 „Серебристая дорога,/ Ты зовешь меня куда?/ Свечкой чисточетверговой/ Над тобой 
горит звезда./ Грусть ты или радость теплишь?/ Иль к безумью правишь бег?/ Помоги 
мне сердцем вешним/ Долюбить твой жесткий снег”.

23 Por. W. Kopaliński, op. cit., ss. 401, 417.
24 Por. ibidem, ss. 497, 506.
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myślenie na wartości chrześcijańskie. Ponownie uwidacznia się też harmonia opozy-
cji. Neologizm теплишь (‘cieplisz, ocieplasz, podgrzewasz’) zawiera w sobie pewien 
optymizm. Podmiot liryczny chce radosnym (wiosennym, napełnionym nadzieją) 
sercem polubić twardy, szorstki śnieg. Ujemne znaczenie ostatniego epitetu sprzecz-
nego zneutralizowane zostało przez metaforę – chęć polubienia twardego śniegu wio-
sennym, ciepłym sercem. Podmiot liryczny decyduje się podjąć trudy wędrówki, aby 
osiągnąć upragniony cel. W końcowym fragmencie pojawia się więc opozycja zieleni 
(wiosna) i bieli (śnieg). 

W  zgromadzonych materiałach wyróżniono łącznie dwanaście opozycji kolo-
rystycznych. Wśród nich najliczniej reprezentowana jest opozycja barwna biały  – 
czarny (cztery przykłady). Kolor czerwony (w tym malinowy, purpurowy) również 
czterokrotnie tworzył opozycje kolorystyczne (z  czarnym, ciemnoniebieskim, błę-
kitnym). Błękit znalazł się w opozycji do bieli i czerwieni, a ciemnoniebieski – do 
wypłowiałego niebieskiego. Złoty stanowi barwną opozycję dla szarego (siwego), 
a srebrny – do żółtego (złotego). Czarny kolor wystąpił w sumie w sześciu parach 
opozycyjnych: czterokrotnie z bielą i dwukrotnie z czerwienią. 

Większość opozycji barw wyrażona została bezpośrednio, ale zdarzają się opi-
sy wskazujące na kolorystykę pośrednio, na przykład w przypadku świecy wielko-
czwartkowej (żółć), boru (czerń), pożaru (czerwień), sadzy (czerń), diabłów (czerń), 
aniołów (biel), wiosennego serca (zieleń). 

Przyroda w wierszach Jesienina jest różnobarwna jak tęcza i pomaga oddać nastrój 
poety. Liryk posługuje się bogatą paletą barw, uwzględniając wiele spośród ich odcie-
ni – pojawiają się czerwień pożaru, purpura zorzy, amarantowy, malinowy, niebieski, 
błękitny, modry czy też niebieski wypłowiały od wilgoci. Zestawienie odcieni w licz-
nych opozycjach czyni poetycki obraz nadzwyczaj sugestywnym. Niejednokrotnie 
w wyrażaniu kontrastów barwnych pomagają epitety przeciwstawne, oksymorony, 
takie jak chociażby „błękitny pożar” czy „purpurowy mrok”. Oksymorony niwelują 
ujemne zabarwienie semantyczne całego związku wyrazowego: błękitny pożar wydaje 
się słabszy w swej niszczącej sile, a purpurowy mrok nie jest tak straszny jak czarny. 

Opozycja kolorów ma odmienne znaczenie w różnych etapach twórczości poety. 
Cechą wczesnej liryki Jesienina jest jej bezkonfliktowość. Opozycja pojawia się tu 
w celu możliwie dokładnego opisu krajobrazu. W początkowym okresie twórczości 
opozycje podkreślają poczucie harmonii podmiotu lirycznego i przyrody. Początek 
lat dwudziestych był okresem kryzysu duchowego Jesienina, wywołanego w znacznej 
mierze rozczarowaniem rewolucją październikową i nową władzą. W późnej twór-
czości coraz rzadziej pojawiał się zachwyt przyrodą. Opozycje stały się wyrazistsze 
i wieloznaczne, odnosiły się zarówno do wydarzeń w kraju, jak i do przeżyć osobi-
stych. Kontrasty barwne pomagały również poecie oddać dwoistość uczuć do kobiety 
(dziewczyna w bieli – dziewczyna w błękicie). 

Omawiane opozycje pozwalają czytelnikowi uzupełnić życiorys Jesienina, po-
znać go dokładniej. Dzięki nim dowiadujemy się, jakie barwy ma teraźniejszość 
i przeszłość poety. Przeszłość jawi się jak złote siano włosów, jak dziewczyna w bieli,  
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a teraźniejszość – jak szare (siwe) włosy czy też dziewczyna w błękicie. Z przeanalizo-
wanych zestawień wyłania się obraz człowieka niewątpliwie wrażliweggo na piękno, 
na barwy otaczającego świata, delikatnego, ale czasami zagubionego, zmęczonego 
sytuacją. Jesienin w  analizowanych fragmentach wierszy ukazuje się czytelnikowi 
przede wszystkim jako malarz krajobrazu, pejzażysta, a świat myśli, uczuć, namiętno-
ści bohatera lirycznego zdaje się kontrowersyjny, pełen sprzeczności. Ponadto poeta 
w gruncie rzeczy urodził się optymistą – a z tym wiąże się w dużej mierze wielokrot-
nie wspominana wyżej harmonia opozycji.

Temat kolorystycznych opozycji w poezji Jesienina został w niniejszym tekście 
jedynie zarysowany. Opozycje te pojawiają się w każdym niemal wierszu, ale tylko na 
chwilę, jakby przy okazji, nigdy nie będąc celem samym w sobie. Wspomagają poetę 
w próbie oddania liryzmu, nastrojowości, uczucia. 

W podsumowaniu należałoby stwierdzić, iż opozycje kolorów poeta wykorzystuje 
w celu zilustrowania wewnętrznego stanu człowieka. Trafnie posługuje się łączeniem 
opozycyjnych barw, które w rezultacie stają się symbolami. Kolory-antytezy poma-
gają zauważyć przejście jednego uczucia w drugie i na długo pozostają w pamięci 
czytelnika czy też słuchacza. Opozycje barwne mają charakter wieloznaczny, ponie-
waż u Jesienina obrazów poetyckich nie należy raczej odbierać bezpośrednio, zawsze 
bowiem kryje się w nich głębszy sens.

Należy również zauważyć, że wiersze Jesienina przepełnione są liryzmem i me-
lodyjnością. Do wielu z  nich napisano muzykę i  znane są dzisiaj jako pieśni czy 
romanse – przyczyniły się do tego w niemałym stopniu omówione wyżej opozycje. 

Po przeanalizowaniu zagadnienia opozycji kolorów w utworach poetyckich Jesie-
nina można stwierdzić, że optymizm życiowy i twórczy poety wynikał w dużej mierze 
z umiejętności dostrzegania wielości barw w każdej dziedzinie życia. Nie wzbudza 
zdziwienia czytelnika, że pojawia się u artysty tak zwana harmonia opozycji, którą 
charakteryzuje zestawianie obok siebie ciepłych barw lub odcieni kolorystycznych, 
stosowanie antonimiczności niepełnej (zaprzeczenie za pomocą partykuły „nie”, po-
łączenia wyrazowe typu „ciepły smutek” i tym podobne). W opozycje kolorystyczne 
w wierszach Jesienina trzeba nie tylko się wczytać, ale przede wszystkim dokładnie 
wpatrzeć, aby je należycie odebrać. Najśmielsze, najbardziej wyraziste zestawienia ko-
lorów pojawiają się, gdy mowao sprawach niezwykłej wagi, na przykład dotyczących 
różnic między światem ziemskim i niebiańskim czy zmian ekonomicznych po rewo-
lucji październikowej w Rosji. Zbadanie w podobny sposób opozycji pojawiających 
się u innych poetów może doprowadzić do ciekawych wniosków.
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Summary
Colour’s opposition in the poetry of Sergiusz Jesienin 

The goal of this article is to examine the role of colour opposition in the poetic cre-
ation of S. Jesienin. The research material is composed of the parts of poetic work of 
this distinguished poet chosen from the poems published in his poetic collections. 

In the collected research material there were separated 12 colour oppositions, 
such as: purple (aurora) – black (wood), raspberry (field) – azure (river, lake), white 
(rose, angles) – black (frog, devils), black (soot, night, shadow) – white (snow, yarn, 
kerosene lamp), black (road, unloved) – white (horse, nice), black (loss, progress) – 
white (snow, poverty). 

We ascertained among the others that the colour opposition has dissimilar mean-
ing in different phases of the poet creation. We stressed out the special role of the op-
position harmony in the works of S. Jesienin. The attention was paid to the semantic 
ambiguity of colours – antitheses.
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Magdalena Brodacka 

Magia powtórzenia  
w „Miniaturach” Franza Kafki

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Niemożność dokonania wyczerpującej interpretacji tekstów Franza Kafki należy do 
podstawowych wyznaczników odbioru jego twórczości. Konstrukcja opowiadań 
niemieckojęzycznego pisarza zasadza się na immanentnych aporiach, które nie wy-
czerpują i  nie rozszyfrowują jednocześnie „mglistych miejsc”1 ego parabolicznego 
świata. Obfituje on w symbole kulturowo rozpoznane i możliwe do odczytania przy 
jednoczesnym natężeniu novum i osobliwości. Według Warnera Hamachera „Magia 
[w obrazach Kafki] dochodzi do głosu w upodabnianiu się do tego, co niepodob-
ne, nieznane, obce, nieprzewidywalne”2. Zniekształcone parabole otwierają przed 
czytelnikiem świat niezwykłości, dziwaczności, pisarz oddala wszelkie zasady praw-
dopodobieństwa i  logiki, a na ich miejsce wprowadza kompulsywne powtórzenia, 
upodobnienia, kreacje sobowtórowe i odbicia w krzywym zwierciadle. Magia Franza 
Kafki wykracza poza jakąkolwiek sferę rytuału czy wierzenia. Ujawnia się raczej we 
wszystkim, co inne – przyciągające i odrzucające zarazem, co zniekształcone, choro-
bowe, kalekie. Pokazuje, że niezwykłość jest ambiwalentna. Mircea Eliade zauważył, 
że sacrum ujawnia się często za pomocą swoich przeciwieństw: „To, co zostało wybra-
ne, wyróżnione i jako takie objawione za pośrednictwem hierofanii lub kratofanii, 
staje się często niebezpieczne, zakazane, skażone”3. Dziwność i  absurd służą Kafce 
do zanegowania mimesis, by skonfrontować się z tym, co inne i zarazem integralne 
dla podmiotu. 

Na ową podwójność zwrócił również uwagę Sigmund Freud, rozpatrując ety-
mologię pojęć „niesamowite” i „samowite”, które są współzależne. Niesamowite jest 
czymś od podstaw obcym i wywołującym lęk, jednocześnie sytuuje się poza światem, 
który można rozpoznać. Okazuje się, że to, co samowite, udomowione i oswojone, 
wskazuje na powrót niesamowitego właśnie. Aby doznać tego ostatniego, trzeba go 
wcześniej doświadczyć – paradoksalnie musi należeć do podmiotu, by mogło zostać 
wyparte; jest zatem nieudanym wypartym, które powraca. Adorno zwrócił uwagę 

1 Jest to termin Waltera Benjamina, użyty w tekście Franz Kafka. Z Okazji dziesiątej rocznicy jego 
śmierci, tłum. A. Lipszyc, [w:] Nienasycenie. Filozofowie o Kafce, red. Ł. Musiał, A. Żychliński, Kra-
ków 2011, s. 28. 

2 W. Hamacher, Gest w imię. Benjamin i Kafka, tłum. M. Stefański [w:] Nienasycenie…, s. 285.
3 M. Eliade, Traktat o historii religii, tłum. J. Wierusz-Kowalski, Warszawa 2000, s. 29.
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na liczne zbieżności w myśli Freuda i Kafki, podkreślając tym samym wagę odczu-
cia déjà vu: „To, co najlepsze, a o czym zawsze się zapomina, zostaje przypomniane 
i uwięzione w butelce, niczym Sybilla z Kume. Tylko, że po drodze najlepsze zmienia 
się w najgorsze”4. Twórczość Franza Kafki, w tym przywołane przeze mnie poniżej 
miniatury, przypomina uwięzione w butelce motywy i gesty, których sens objawia 
się w podobieństwach i powtórzeniach. Zaznaczyć należy, że nie są to zabiegi pro-
ste w odczytaniu, wykraczają poza realność czy oczywistą percepcję. Ich celem jest 
jednak wskazanie, że wszelka dziwność-magia, o której pisał Hamacher, nie istnieje 
poza człowiekiem, wręcz przeciwnie: rodzi się właśnie w nim, a może raczej – z niego. 

Richard Jenkins w artykule Enchantment, Disenchantment and Re-Enchantment. 
Max Weber and the Millennium wyróżnił dwie tendencje, stanowiące jego zdaniem 
serce nowoczesności: sekularyzację i zanik myślenia magicznego przy jednoczesnym 
wzroście racjonalizacji, która szczególnie objawia się w prawie, biurokracji i polity-
ce. Jednak autor zadaje przewrotne pytanie: czy proces odczarowania jest w pełni 
możliwy i czy aby na pewno wiedza i nauka nie są nową formą myślenia magiczne-
go? Odwrót od religii i magii na rzecz dominacji wiedzy i nauki jest tylko kolejnym 
zaczarowaniem (lub rozczarowaniem), bez którego nie sposób wyobrazić sobie na-
tury ludzkiej. Bohaterowie Kafki funkcjonują w świecie pozornie odczarowanym, 
są zależni od bliżej nieokreślonych praw, które, paradoksalnie, poprzez swoją 
tajemniczość, niejako na nowo wywołują powrót myślenia magicznego. Przyjmuje 
ono jednak formy nieoczywiste, widmowe, stanowiące rodzaj powrotu ukrytego5. 

Magia ujawnia się zatem w sytuacjach nowych, które jednak skądś są już znane. 
Aby dostrzec pełnię i  różnorodność Kafkowskiego déjà vu6, przyjrzeć się można 
dwóm niezwykle cennym, choć odległym od siebie czasowo tekstom. Pierwszy z nich 
to wspomniane już wcześniej Niesamowite Freuda z 1919 roku, drugi natomiast po-
wstał w roku 1985 na gruncie polskim – są to Młodopolskie konstrukcje sobowtórowe 
Marii Podrazy-Kwiatkowskiej. Oba te teksty, choć zorientowane na różną i odległą 
od siebie tematykę, podjęły problem sobowtóra, powtórzenia, odbicia7. Freud uży-
wa w tym kontekście określenia „sprawa podobna” i zauważa: 
4 T. Adorno, Zapiski o Kafce [w:] Nienasycenie…, tłum. A. Wołkowicz, s. 139. 
5 Szczególnie eksploatowana dzisiaj widmontologia podkreśla aspekt powrotu tego, co ukryte (wy-

raźne związki z psychoanalizą). Andrzej Marzec zauważa, że „Bardzo ważnym elementem twórczo-
ści found footage jest nie tyle sam proces niemającego końca wyszukiwania materiałów, ile raczej 
moment znalezienia, czyli wydobycia na światło dzienne czegoś, co nie przestało nigdy istnieć, 
lecz pozostawało do tej pory ukryte przed wzrokiem innych lub po prostu zostało zapomniane 
i porzucone” – A. Marzec, Fragmenty, resztki i przekleństwo archiwum – o nostalgii w kulturze found 
footage, „Teksty Drugie” 2016, nr 2, s. 58.

6 Terminu déjà vu używam za Theodorem W. Adorno, który uważał, że jest to przypomnienie i po-
wrót czegoś, co zostało uprzednio ukryte. „Możliwe, że ukrytym celem tej twórczości jest dyspozy-
cyjność, technizacja, kolektywizacja déjà vu” – T. Adorno, op. cit., s. 139. 

7 Pragnę zaznaczyć, że według mnie owa tematyka nie jest dominantą jedynie moderny. Konstrukcje 
sobowtórowe były rozwijane i wcześniej, i w ponowoczesności; warto przywołać tu najbardziej kla-
syczny przykład opowiadania Fiodora Dostojewskiego Sobowtór, Oko [Szpicel] Vladimira Nabokova 
czy utwór nieoczywisty, jednak traktujący o tym temacie – Nieśmiertelność Milana Kundery.
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Chodzi tu o motyw sobowtóra we wszystkich jego stopniach i formach, a więc o wy-
stępowanie osób, […] procesów psychicznych, o podwojenie ja, podział, zamianę […] 
o powtarzanie w kolejnych generacjach tych samych rysów twarzy, charakterów, losów, 
czynów przestępczych, ba, nawet imion8.

Jak widać, konstrukcje sobowtórowe dotyczą zarówno języka utworu, jego poety- 
ki, jak i kreacji świata oraz bohaterów. Maria Podraza-Kwiatkowska mówi o  so-
bowtórze jako o  towarzyszu podmiotu w  sferze zarówno materialnej, jak i  wy-
obrażeniowej9. Jednak obie wypowiedzi potwierdzają tezę, że sobowtór zawsze jest 
projekcją podmiotu – dodajmy: podmiotu zaburzonego. Dziś można określić go 
mianem innego bądź tożsamości rozbitej, nomadycznej, a w  języku medycznym 
sobowtór mógłby wiązać się z zaburzeniami dwubiegunowymi. 

Teksty Freuda i  Podrazy-Kwiatkowskiej służą pokazaniu możliwości powtórzeń, 
które najogólniej nazwać można sobowtórowymi. Adorno zauważa, że „identyczność 
bądź intrygujące podobieństwo większej liczby obiektów to jeden z uporczywie powra-
cających u Kafki motywów”10. Każde powtórzenie wywołuje u czytelnika déjà vu. Pa-
rabole Kafki to powracające zamknięte butelki, które niczym magiczna moc przemie-
niają tekst w życie, wybijają odbiorcę z ustalonego doznawania czegoś jednostkowego: 
pojedynczego opowiadania, oryginalnego motywu, niepowtarzalnego wydarzenia. 

Widoki z okna 

Miniatury Franza Kafki, czyli jego bardzo krótkie opowiadania-parabole, zdają się 
często niedoceniane w praktyce badawczej na rzecz dłuższych tekstów prozatorskich, 
a przecież odnaleźć w nich można zalążki powieści, myśli z Dziennika czy listów. 
Miniatury są paradygmatycznym przykładem na konstrukcję hermetycznego świata 
dziwności i multiplikacji. Powtórzenia pojawiają się już w samych ich tytułach. Dla 
przykładu wskazać można choćby Widok z okna oglądany w roztargnieniu czy Okno 
na ulicę; motyw widoku z okna jest zresztą niezwykle częstym punktem, w którym 
Kafka skupia całą narrację. Na obecność okna i szyby, a zatem struktur przezroczy-
stych, zwracają uwagę Maria Podraza-Kwiatkowska oraz Freud (za badaniami Otta 

Ranka). Dziś dla opracowania tego, co przezroczyste, nieodzowna wydaje się figura 
panoptykonu, o której pisał Michel Foucault w Nadzorować i karać. Panoptyzm to 
istnienie trzeciego oka, wiecznego obserwującego, na którego wzrok człowiek jest 
nieustannie narażony. Przezroczystość nie jest już zatem niewinna, staje się formą 
opresji, odsłania nagość i  bezbronność jednostki. Jednocześnie szyba/okno może 
mieć charakter lustra – czasem podmiot dostrzega w nim swoje odbicie (moment 
autorozpoznania), ale u Kafki częściej w oknie obijają się twarze innych, albo raczej 
konkretnego innego. W myśl Freuda byłaby to próba przeniesienia swojego ja na  
8 S. Freud, Niesamowite [w:] idem, Pisma psychologiczne, t. 3, tłum. R. Reszke, Warszawa 1997, s. 247. 
9 Por. M. Podraza-Kwiatkowska, Młodopolskie konstrukcje sobowtórowe [w:] eadem, Somnambulicy – 

dekadenci – herosi. Studia i eseje o literaturze Młodej Polski, Kraków 1985, s. 116. 
10 T. Adorno, op. cit., s. 140. 
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innego lub rozpoznanie siebie w innym człowieku. Zastanawiające, jaką funkcję peł-
nią tak częste momenty skopofiliczne (obserwacji, spojrzenia komuś w oczy). To trze-
cie oko, a raczej para oczu należących do narratora lub bohatera miniatur, obserwuje 
rozmaite relacje międzyludzkie. Co ważne, najczęściej są to relacje bezsłowne, odby-
wające się w zupełnym milczeniu, jak wtedy, gdy słońce odbite na twarzy dziewczyny 
rozświetla oblicze mijającego ją chłopca11. Moment przeniesienia emocji z jednego 
człowieka na drugiego jest u Kafki niezwykle istotny. Narrator w samotności wypa-
truje tego, czego sam chciałby doświadczyć. Okno, które przynosi twarz drugiego 
człowieka, staje się nieodzowne w myśleniu Kafki o wyobcowaniu w ogóle: „Kto żyje 
samotnie, a jednak od czasu do czasu chciałby mieć jakiekolwiek towarzystwo […] 
ten nie poradzi sobie na dłuższą metę bez okna wychodzącego na ulicę”12. Jest to jed-
nak sytuacja niepozbawiona tragizmu, a nawet dozy absurdu, które zamykają czytel-
nika na pełne zrozumienie argumentacji narratora. Ten sposób doświadczenia czyjejś 
obecności odbywa się przecież w stałym oddzieleniu siebie od innych właśnie figu-
rą okna. „Widzialność jest pułapką”13. Narrator upatruje w przechodniach i zgiełku 
ulicznym lekarstwa na samotność, na którą i tak każdy człowiek jest bezwzględnie ska-
zany. Znajduje się w stanie ciągłego oddzielenia od własnych potrzeb i tęsknot. Podra-
za-Kwiatkowska zauważa, że to właśnie stan psychiczny bohaterów staje się niemal ich 
sobowtórem, „poczucie osamotnienia jest stanem szczególnie sobowtórogennym”14. 

W tym miejscu powinno pojawić się pytanie o sprawczość podmiotu obserwują-
cego. Wydaje się, że projektowanie tęsknoty na innych, zupełnie nieznanych ludzi, 
to jedyny „czyn”, do którego narrator jest zdolny. Działa w obrębie szklanej pułapki, 
więzienia własnego domu, z którego nie może wyjść. Może, jak się okazuje, jest to 
rozwiązanie najmniej zagrażające i  tak  już zdezintegrowanemu wewnętrznie boha-
terowi. Kafka jednak prowadzi czytelnika dalej i  mówi, że obserwacja i  projekcje 
swoich tęsknot na innych nie są zupełnie niewinne i pozbawione podłoża etycznego. 
Taki niezagrażający obserwator wyzbywa się poczucia odpowiedzialności za to, na co 
patrzy. Nie uważa się za aktywnego uczestnika zdarzeń, widziany przez niego świat 
rozgrywa się poza nim, narrator nie ma do niego dostępu, a może po prostu nie 
chce go mieć. Jest to quasi-sobowtórowa projekcja świata, który z rzeczywistego staje 
się w myśli bohatera odrealniony, podmiot pozbawiony jest więc możliwości spraw-
czych. Tak dzieje się w opowiadaniu Bratobójstwo, które samym tytułem wskazuje po-
średnio na zabieg podwojenia i podobieństwa. Po raz kolejny Kafka konstruuje opo-
wiadanie z perspektywy obserwującego bohatera, Pallasa, który, patrząc przez okno, 
zgłębia ludzką naturę i jest świadkiem zabójstwa. Aby uwypuklić zabieg podwojenia, 
Kafka oprócz wprowadzenia braci-przyjaciół – zabójcy i ofiary – zwielokrotnia także 

11 Por. F. Kafka, Widok z okna oglądany w roztargnieniu [w:] idem, Okno na ulicę i inne miniatury, 
tłum. R. Karst, Gdańsk 1996, s. 19. 

12 Idem, Okno na ulicę [w:] idem, Okno na ulicę i inne…, s. 26. 
13 M.  Foucault, Nadzorować i  karać. Narodziny więzienia, tłum. i  posł. T.  Komendant, Warszawa 

1993, s. 241.
14 M. Podraza-Kwiatkowska, op. cit., s. 84. 
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podmiot obserwujący: kilka domów dalej przez okno wypatruje bohatera utęskniona 
żona. Jednak perspektywa jej spojrzenia jest inna – w przeciwieństwie do Pallasa nie 
może ona widzieć zbliżającego się zabójcy z narzędziem zbrodni. Narrator relacjonu-
jący moment zasztyletowania bohatera nie ukrywa się jednak pod postacią Pallasa, 
ma swoją perspektywę oglądu. Kafka zamienia niewinnego obserwatora we współwi-
nowajcę, który wiedząc, co przyniosą kolejne minuty, nie zapobiega zabójstwu. Jak 
zauważa Günter Anders „w świecie Kafki to nie przedmioty i zdarzenia jako takie 
bywają niepokojące, lecz fakt, że jego bohaterowie reagują na nie jak na zwyczajne 
przedmioty i wydarzenia, czyli bez większego poruszenia”15. Co ważne, cała akcja roz-
grywa się w nocy, przy świetle księżyca, które pozwala dojrzeć każdy szczegół zbrod-
ni. Zabójca wygłasza monolog: „Wese, ty stary nocny cieniu, przyjacielu, kompanie 
z piwnej ławy, wykrwawiasz się w ciemny bruk”16. Przyjaciel i cień to kluczowe kreacje 
sobowtórowe występujące w literaturze; są najczęściej animatorami akcji17, prowoku-
ją do samobójstwa lub morderstwa. Stanowią tak zwaną ciemną stronę osobowości, 
ujawniają element zła w naturze ludzkiej. Kafka pozwala, by na końcu opowiadania 
wzrok mordercy skrzyżował się ze wzrokiem obserwatora, przez co stają się oni jakby 
jedną postacią, bo obaj (choć na innym poziomie) dokonali zabójstwa mężczyzny. 
Jednak tylko jeden z nich zostaje odprowadzony przez policję. 

Zrzucenie pełnej odpowiedzialności na kogoś innego, uwolnienie się od poczucia 
winy czy wreszcie nazywanie siebie jedynie świadkiem wydarzeń, a nie ich uczestni-
kiem, stanowią, jak twierdził Freud, pole badań dla psychiatry. „W patologicznym 
przypadku manii obserwacji instancja ta [sumienie] zostaje izolowana, zostaje od-
szczepiona od ja, staje się dostępna obserwacji lekarza”18. Sumienie jest zatem lo-
kowane na poziomie nieświadomego, do którego nie ma dostępu. Zdaje się mówić 
o tym również Kafka: „Słowo sein oznacza w języku niemieckim dwie rzeczy: »ist-
nieć« i »należeć do innego«”19. Jest tu zatem niezbędny, relacyjny charakter bycia ze 
sobą i z  innym, przy jednoczesnym podkreśleniu zależności jednostki od drugiego 
człowieka. Nienaturalność Kafkowskiego świata, magiczne przeobrażenia i niepraw-
dopodobne wydarzenia rozgrywają się na polu etycznym, które zawsze będzie zwią-
zane z  doświadczeniem aporii: niemożnością podjęcia decyzji ulokowanej między 
prawem a jednostką. Fakt ten podkreśla Michał Paweł Markowski, który łączy z tek-
stami Kafki etykę Derridy: „Decyzja, owszem, jest niepowtarzalnym wydarzeniem, 
zdanym na ciemność nocy, ale przecież muszę – w ciągu dnia – z owego wydarzenia 
zdać sprawę przed innym”20. 

15 G. Anders, Kafka pro i kontra, tłum. A. Kochanowska [w:] Nienasycenie…, s. 91. 
16 F. Kafka, Bratobójstwo [w:] idem, Opowieści i przypowieści, tłum. E. Ptaszyńska-Sadowska, Warsza-

wa 2016, s. 305. 
17 Por. M. Podraza-Kwiatkowska, op. cit., s. 88. 
18 S. Freud, op. cit., ss. 247‒248. 
19 F.  Kafka, Rozważania o  grzechu, cierpieniu, nadziei i  słusznej drodze [w:] idem, Okno na ulicę 

i inne…, s. 114. 
20 M. P. Markowski, Przed prawem. Interpretacja, literatura, etyka, „Teksty Drugie” 2002, nr 1‒2, s. 48.
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Dziwić się sobie, dziwić się innemu 

Kafka oprócz momentów skopofilicznich uwydatnia znaczenie spotkania z innym, 
z drugim człowiekiem. Najczęściej jest to jednak spotkanie nie w wymiarze społecz-
nym, ulokowane poza kontekstem i poza ciągiem przyczynowo-skutkowym. Autor 
wrzuca swoich bohaterów w sytuacje wymykające się logicznym wyjaśnieniom, naj-
częściej odchodząc w ten sposób od wszelkich zasad prawdopodobieństwa. Powtarza 
jednak dość charakterystyczny zabieg spotkania innego, którego tożsamość nie jest 
w tekście określona, a który sytuuje się na granicy snu i jawy, człowieka i jakiegoś 
tworu czy wreszcie bytu realnego i wymyślonego. Niezwykle ważne wydają się sło-
wa Kafki o  tym, że „obcowanie z  ludźmi skłania do samoobserwacji”21. Przejrzeć 
się w zwierciadle innego człowieka, a może raczej zgubić w nim swoją podmioto-
wość – taka sytuacja spotyka nieustannie bohaterów praskiego pisarza. Konstrukcja 
sobowtórowa pozwalałaby im przejrzeć się w sobowtórze jak w lustrze, czyli podczas 
chwil samoobserwacji doznać samoświadomości. Jak zauważył Anders, „by żyć dalej 
[Kafka] musi się potwierdzać. Jego życie to nieprzerwana próba potwierdzania siebie. 
Podobnie życie jego bohaterów”22. Obserwacja siebie w projekcji na zewnątrz ja, czyli 
w zasadzie w obcym, która może budzić uczucia negatywne, a wręcz, jak zauważył 
Freud, grozę23, jest jednak często zakłócona przez możliwości percepcyjne samego 
bohatera. Swoich sobowtórów spotyka on w nocy, w ciemności przy blasku księżyca, 
w  zupełnym milczeniu, a  więc w  niemal oderwanej od kontekstów próżni. Owa 
sceneria tworzy znaczną część opowiadań Kafki, a co więcej: wydaje się sprzyjać spo-
tkaniom z nieznanym człowiekiem, którego tożsamość zawsze pozostanie zagadką. 

W opowiadaniu Zdemaskowanie oszusta mamy do czynienia z „pewnym przelot-
nie niegdyś poznanym człowiekiem, który się ni stąd, ni z owąd znowu do mnie tym 
razem przyczepił”24. Narrator nie potrafi się od owego towarzysza uwolnić, jest jego 
obecnością wyraźnie zmęczony, a jednak przez blisko dwie godziny dotrzymuje nie-
znajomemu towarzystwa, wbrew własnej woli i wcześniejszym planom. Nieznajomy 
jest jakby nierzeczywisty, pojawia się nagle i  bez wyraźnej przyczyny, nie zostaje 
w żaden sposób dookreślony, jego jedyną cechą jest bycie – trwanie przy narrato-
rze. Jak w niemieckim sein, bohater opowiadania istnieje i jednocześnie należy do 
enigmatycznego mężczyzny; jest zniewolony samą jego obecnością, jego wola i moc 
sprawcza zostały przez kogoś zaanektowane. Bezcelowość owego spotkania zostaje 
pogłębiona brakiem rozmowy między nimi, milczenie jedynie podkreśla absurdal-
ność sytuacji: sama obecność mężczyzny-oszusta i  zmierzenie się z  nią nadawały 
znaczenie owemu spotkaniu. Albert Camus słusznie zauważa, że w dziełach Kaf-
ki „absurd został rozpoznany, zaakceptowany, przyjęty  – i  wiemy, że nie jest już  

21 F. Kafka, Rozważania o grzechu…, s. 118. 
22 G. Anders, op. cit., s. 95.
23 Por. S. Freud, op. cit., s. 248. 
24 F. Kafka, Zdemaskowanie oszusta [w:] idem, Okno na ulicę i inne…, s. 9. 
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absurdem”25. Kafka konstruuje postać sobowtórową tak, jakby każdy człowiek był na 
jej towarzystwo naturalnie skazany – „Wszakże potrafili ciągle stać jeszcze naprzeciw 
nas, nawet wtedy gdyśmy im już dawno uciekli, a więc gdy już w ogóle nie mogli 
niczego złowić”26. Od nieokreślonego ontycznie sobowtóra nie ma ucieczki, jednak 
bohater Kafki za swój największy sukces uznaje rozpoznanie owego sobowtórowego 
podmiotu-oszusta, który ingeruje w jego tożsamość, powoduje poczucie osaczenia, 
nieprzynależności. Owa niepewność, z którą zmagają się bohaterowie Kafki, zostaje 
upodmiotowiona, zyskuje twarz, a  zatem oddziela się od bohatera. Stworzonego 
sobowtóra traktuje się jak obcego i wroga, by móc go zdemaskować i uzyskać nad 
nim władzę. Jest to próba poradzenia sobie z dezintegracją własnego ja. 

W opowiadaniu Mijający nas ludzie bohater niemal w każdym napotkanym czło-
wieku widzi zagrożenie wynikającego z tajemnicy, która się w nim kryje. „Jesteśmy 
więc zadowoleni, że również ten drugi człowiek zniknął nam już z oczu”27, mówi, 
bowiem ten drugi człowiek przypomina o niepewności nawet co do własnego ist-
nienia. W miniaturze Pasażer narrator obserwuje stojącą obok niego w tramwaju 
dziewczynę, zgłębia jej fizjonomię i zadaje sobie pytanie: „Jak to się dzieje, że ona 
nie dziwi się sama sobie, usta ma zamknięte i nic na ten temat nie mówi”28. Za-
mknięte usta, milczenie i obserwacja podczas spotkania z drugim człowiekiem – są 
to powtarzające się motywy, którymi Kafka nieustannie operuje. Maria Podraza-
-Kwiatkowska mówi o „Janusowym obliczu natury ludzkiej”29; ta często nierozpo-
znana podwójność podmiotu dotyczy również elementów zła czy opresji, które wy-
mykają się wszelkiej logice. Według Andersa „Kafka pozornie prze-kształca pozornie 
normalne oblicze naszego szalonego świata, by uwidocznić jego rzeczywiste szaleń-
stwo”30. Niezwykłość i magia zyskują wartość jedynego naturalnego doświadczenia, 
najczęściej doświadczenia wrogiego.

To właśnie inny, który zagraża podmiotowi, staje się jego wrogiem. Co dzieje się 
w wypadku, gdy ów inny-wróg jest częścią tożsamości podmiotu lub jego zewnętrzną 
projekcją? Freud uważał, że nieśmiertelna dusza była pierwszą projekcją sobowtó-
rową, która miała na celu obronę ja przez rozbijającą rolą śmierci. Jednak „z tego, 
który zabezpiecza kontynuację życia, staje się on [sobowtór] niesamowitym zwia-
stunem śmierci”31. U Kafki dezintegracja i śmierć przychodzą pod postacią drugiego 
człowieka, ale doznanie największej grozy pisarz przenosi na plan oniryczny. Gdy jesteś 
nieszczęśliwy jest jednym z najbardziej wyrazistych sobowtórowych opowiadań Kaf-
ki. Czytelnik odnajdzie w nim znane już dobrze motywy bezgranicznej samotności, 
milczenia, opresyjnej przestrzeni, ale i rolę lustrzanego odbicia. Bohater miniatury  
25 A. Camus, Nadzieja i absurd w dziele Franza Kafki, tłum. J. Guze [w:] Nienasycenie…, s. 67.
26 F. Kafka, Zdemaskowanie oszusta [w:] idem, Okno na ulicę i inne…, s. 10. 
27 Idem, Mijający nas ludzie [w:] idem, Okno na ulicę i inne…, s. 21. 
28 Idem, Pasażer [w:] idem, Okno na ulicę i inne…, s. 22. 
29 M. Podraza-Kwiatkowska, op. cit., s. 98. 
30 G. Anders, op. cit., s. 87. 
31 S. Freud, op. cit., s. 247. 



Magdalena Brodacka  

196

postrzega swoje istnienie właśnie na dnie lustra, z którego niesłyszalnie dla innych 
krzyczy. Obraz ten można odczytywać jako podwojoną, odbitą samotność narratora, 
do którego niespodziewanie przychodzi dziecko-widmo i staje w oknie rozświetlo-
nym blaskami ulicy. Ktoś z zewnątrz narusza granicę, jaką stanowi okno i w sposób 
całkowity wstępuje w życie bohatera. Kafka jednak zaburza schematy, które buduje 
literatura dla sytuacji spotkania z widmem. Jego bohater oczekuje wizyty, dopiero po 
pojawieniu się tego nieokreślonego podmiotu odzyskuje względny spokój. Dziecko-
-widmo nie jest dla narratora obcym – „jeśli obcy człowiek może panu być bliski, 
jestem już nim z natury”32. Ich dialog stopniowo ujawnia sobowtórową tożsamość 
widma, bohater określa go jako swojego ducha, mówi, że natura ducha jest jego 
naturą, by na koniec stwierdzić, że „duchy mają – jak się zdaje – więcej wątpliwości 
co do swojej egzystencji niż ktokolwiek z nas”33. Postacie widmowe i przeobrażone 
wskazują na powrót myślenia magicznego, które jest tym częstsze, im bardziej ze-
wnętrzne instancje odczarowują rzeczywistość. Jeśli pojawienie się widma miałoby 
symbolizować strach przed śmiercią bohatera, to wywołanie właśnie takiej projekcji 
można by uznać za próbę zmierzenia się z owym strachem. 

Jednak w wielu opowiadaniach bohaterowie Kafki nie odnajdują znaków, które 
pozwoliłyby im powiedzieć „tak” światu – czyli innemu. W opowiadaniu Sen Józef K. 
sam kopie sobie grób, byleby tylko uwolnić się od człowieka, który zawsze pozostaje 
zagrożeniem. To nieznani oprawcy szykują jego śmierć, a on w milczeniu się na nią 
zgadza. Bohater Kafki we śnie doświadcza własnej śmierci; można użyć stwierdze-
nia, że Realne34 wchodzi w jego życie. Józef K. całkowicie oddziela się od swojego 
istnienia, obserwuje swoje własne umieranie; należy to uznać za unicestwienie siebie, 
zupełną dezintegrację osobowości. Jednocześnie być może to właśnie sobowtór zako-
rzeniony w śmierci przynosi bohaterowi wgląd w tajemnicę życia. 

W  pisarstwie Franza Kafki próżno szukać rozstrzygnięć, odpowiedzi negatyw-
nych, czy niosących nadzieję. Zauważyć można natomiast regularnie powtarzający 
się zabieg wprowadzenia do opowiadań podmiotu, który towarzyszy bohaterowi/
narratorowi. Absurdalnie magiczny staje się fakt, że 

wskutek paradoksu szczególnego, ale oczywistego, im bardziej niezwykłe są przygody 
bohatera, tym większa naturalność opowiadania: jest ona proporcjonalna do rozpięto-
ści pomiędzy dziwnością życia człowieka i prostotą, z jaką ów człowiek ją przyjmuje35. 

Za naturalny dla Kafki uznać można świat projekcji, repetycji i podkreślania wszyst-
kiego, co obce. Jednak podwojona para oczu – czyjś wzrok – nie musi mieć jedynie  
 

32 F. Kafka, Gdy jesteś nieszczęśliwy [w:] Miniatury..., s. 30. 
33 Ibidem, s. 32. 
34 Pojęcia „Realne” używam za Jacques’em Lacanem – Realne jest, w najprostszym rozumieniu, tym, 

co nie poddaje się językowej symbolizacji i staje się jądrem doświadczenia traumy. 
35 A. Camus, op. cit., s. 60. 
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opresyjnego charakteru. Na dowód tego warto prześledzić korespondencję Kafki z przy-
jaciółmi, a list do Okara Pollaka wydaje się być przykładem najbardziej znamiennym: 

Nie chcę nawet wiedzieć, co o mnie myślisz, nawet do tego bowiem musiałbym Cię na-
kłaniać, chcę więc czegoś łatwiejszego i trudniejszego, chcę, żebyś przeczytał te kartki, 
choćby to nawet było obojętne i odstręczające […] a wiem, że dwoje obcych oczu może 
wszystko ocieplić i ożywić spojrzeniem36. 

Kafka poszukuje nieustannych potwierdzeń w oczach innych, w tym swoich przyja-
ciół. Zobaczyć siebie w czyichś oczach, odbić się w nich – to żyć. Może właśnie dla-
tego jego twórczość jest wypełniona powracającymi magicznymi motywami, które 
pozornie znane, nadal wywołują efekt niesamowitości. 
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Summary
The magic of repetition in Franz Kafka’s short stories 

The scope of this article is to expose meaning of magic and its importance in Franz 
Kafka’s short stories. The magic is present in the unpredictable and unusual facts. Lo-
oking in the someone’s eyes and observation are the reason to confront with another 
person. The world of curiosities in Kafka’s short stories is based on repeat operations, 
mirror reflections and double creation. Absurdity and the world in a distorting mir-
ror allow Kafka to speak about the tragic reality in which he lived, and which is not 
subject to logical descriptions.
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Kontrast, powtórzenie i różnica. 
Próba emancypacji spod władzy 
archiwum Jerzego Grotowskiego  
w „Księciu” Karola Radziszewskiego  
i Doroty Sajewskiej

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wraz z nadejściem postmodernistycznej wielości dyskursów artyści coraz częściej za-
częli korzystać z pojawiających się nowych możliwości – intermedialność czy eklek-
tyzm stały się podstawą i atutem większości działań w obszarze kultury. Również idea 
powtórzenia oraz powiązana z nią kategoria remiksu są chętnie wykorzystywanymi 
strategiami. Dzięki ponownemu odegraniu oraz zestawieniu powielanych starych 
i nowych elementów uwidocznione zostają przebiegające między nimi różnice oraz 
pęknięcia w remiksowanym pierwowzorze. Artyści w swoich pracach bardzo często 
dążą do obnażenia owych luk. Powstały w 2013 roku Książę Karola Radziszewskiego 
może zostać usytuowany właśnie w obrębie takich działań. W tym wypadku wybór 
medium filmowego bazującego na obrazie, warunkującego zapośredniczenia oraz 
nastawionego na powielanie, bardzo silnie wpisuje się w strukturę remiksu. Artysta 
stara się jednak nie ograniczać do filmowego środka wyrazu i tworzy, jak sam to okre-
śla, „spektakl dokamerowy”, który już na poziomie swojej zewnętrznej formy funk-
cjonuje jako zlepek – twór całkowicie nowy oraz autonomiczny. Książę bazuje na 
powtórzeniu i przetworzeniu archiwum Jerzego Grotowskiego, do którego pozostaje 
w  kontraście. Poprzez ukazanie narracji nieobecnych w  obowiązującym dyskursie 
stanowi również opozycyjną względem pierwowzoru wersję historii.

Postać Grotowskiego nieodłącznie związana jest z twórczością Teatru Laboratorium 
i późniejszą działalnością (okresem Teatru Źródeł czy akcji parateatralnych). Reżyser funk-
cjonuje również jako ikona oraz wzór osobowy ruchów kontrkulturowych – otwartych na 
czerpanie z tradycji Wschodu, ale także polityczne działanie na rzecz mniejszości i zmiany 
porządku społecznego. Mit działalności reżysera konstytuuje się w oparciu o pozostawio-
ne przez niego archiwum, w którym widać fascynację zderzaniem kultur czy powrotem 
do religii oraz rytuału. Radziszewskiego interesują jednak głównie kwestie dotyczące sek-
sualności, podejmowanych przez reżysera decyzji politycznych czy samego sposobu pracy 
w zespole. Krytyczne spojrzenie na archiwum ujawnia sprzeczności względem kontrkul-
turowych założeń oraz obnaża opresyjność pozostałego po twórcy archiwum. 
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„Spektakl dokamerowy”

Zrealizowany w 2013 roku Książę opiera się próbom jakichkolwiek kategoryzacji. 
Bazując na przeprowadzonych wywiadach oraz pracy z  archiwalnymi nagraniami, 
twórcy konstruują (opozycyjną względem dominującej narracji) opowieść o Ryszar-
dzie Cieślaku, Jerzym Grotowskim i pracy w Teatrze Laboratorium. Na tworzoną 
historię nałożony zostaje potrójny filtr. Po pierwsze podstawową narrację prowadzi 
Teresa Nawrot (pojawiająca się zarówno jako ona sama, jak i jako postać grana przez 
Agnieszkę Podsiadlik). Snuta przez aktorkę opowieść jest praktycznie nieobecna 
w obowiązującym (nastawionym na podtrzymywanie mitu Jerzego Grotowskiego) 
dyskursie. Wykreślona z  przestrzeni archiwalnej narracja Nawrot w  Księciu zosta-
je odzyskana i  wykorzystana do konstruowania kontrhistorii. Po drugie wywiady 
oraz nagrania archiwalne w większości nie pojawiają się – zostają odtworzone przez 
aktorów lub do obrazu podłożony zostaje ich głos, co kwestionuje autentyzm zebra-
nej dokumentacji. Po trzecie do historii dołożone zostają wyniki przeprowadzonej 
na potrzeby realizacji ankiety oraz wypowiedzi uczestniczących w castingu młodych 
mężczyzn-amatorów, którzy zapytani o Grotowskiego, prezentują stereotypowe my-
ślenie na temat działalności Teatru Laboratorium. Te trzy perspektywy przeplatają 
się przez cały czas trwania Księcia, tworząc trzy płaszczyzny możliwego postrzegania. 
Dzięki temu twórcy prezentują całe spektrum narracji dotyczących teatru Grotow-
skiego: od powszechnie przyjętych faktów przez plotki aż po informacje całkowi-
cie marginalizowane i nie pojawiające się w obowiązującym dyskursie. Zastosowana 
przez Radziszewskiego strategia, bazująca na pracy z materiałami archiwalnymi, po 
prezentacji filmu na festiwalu Nowe Horyzonty we Wrocławiu wywołała spore kon-
trowersje. W sprawie zabrał głos między innymi archiwista Ośrodka Grotowskiego, 
Bruno Chojak, który skrytykował Księcia i dementował zawarte w filmie wypowiedzi 
Teresy Nawrot1. Okazuje się, że próba wejścia w dialog z historią i podważenia wia-
rygodności archiwum ciągle może stanowić temat tabu. 

W pracy Radziszewskiego zderzenie materiałów archiwalnych z improwizacjami – 
próbami performowania archiwum przez aktorów oraz amatorów – a także wyraźnie 
widoczne montaż i praca z kamerą wywołują dystans i umożliwiają krytyczne podej-
ście do prezentowanej dokumentacji. Radziszewski nie ukrywa swoich działań – nie 
dąży do ich uwiarygodnienia, nie chce tworzyć falsyfikatów. W takiej sytuacji wytwa-
rza się swoisty dualizm wyznaczający obszary tego, co prawdziwe, a co fikcyjne, wsku-
tek czego Książę nie może być postrzegany jako film dokumentalny. Trudno również 
nazwać go paradokumentem, ponieważ twórcy, wychodząc od zebranej dokumenta-
cji, dążą do całkowitego jej przetworzenia. Wtórne użycie elementów przynależących 
do danego repozytorium polega także na wykorzystaniu wewnętrznej sprzeczności 
archiwum, która zasadza się na kontraście pomiędzy jednostkowym i ogólnym. W ar-
chiwum poszczególne elementy zostają podporządkowane większej całości: „z jednej 

1 I. Pelczar, Spór po premierze filmu „Książę” o Jerzym Grotowskim [on-line:] http://www.radiowroc-
law.pl/articles/view/36767/Spor-po-premierze-filmu-Ksiaze-o-Jerzym-Grotowskim [03.06.2016].
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strony obrazy są atomizowane, izolowane, z  drugiej zaś  – homogenizowane […] 
każde archiwum narzuca swojej zawartości pewien porządek”2. Wyjmując niektóre 
części i pozwalając im niejako „żyć własnym życiem”, rozwija się narrację bez spoglą-
dania na nie przez pryzmat większej całości. W Księciu dokumentacja funkcjonuje 
jako tworzywo artystyczne:

dla niego [Radziszewskiego – przyp. M. B.] archiwum […] jest bazą do kreacji, dlatego 
jego film zaczyna się nie od […] zdjęć archiwalnych, ale od dokumentacji castingu, 
który reżyser przeprowadził na potrzeby projektu3.

Zgromadzone przez twórców dossier nie staje się więc gwarantem prawdy, ale stanowi 
początek poszukiwania nowej, opozycyjnej narracji, wypełniającej liczne luki oraz 
niespójności i ostatecznie dążącej do emancypacji spod wpływu archiwum: 

W przypadku Księcia zasadniczy gest polegał na wejściu do archiwum i szczególnym 
„zawłaszczeniu” dokumentów, ich performatywnym uruchomieniu za pomocą powtó-
rzenia, ponownego odegrania w innej konstelacji, przez inne głosy i ciała, czasem je-
dynie zacytowania i zmontowania ich w nowej ramie. Taka praktyka zawsze problema-
tyzuje samo archiwum, ujawnia jego hierarchię, która uprzywilejowuje pewne teksty, 
głosy i obrazy oraz ich interpretacje, usuwając inne4.

Akt wprowadzenia materiałów archiwalnych staje się także początkiem gry z wi-
dzem. Przykładowo odegranie przez Pawła Tomaszewskiego sceny z Księcia niezłom-
nego, nagranej w konwencji czerni i bieli, przypominać może fragmenty taśm archi-
walnych. Zabieg ten funkcjonuje niczym swoista metonimia  – bodziec wywołuje 
skojarzenie u odbiorcy. Dzięki rozpoznaniu w działaniach aktora podobieństwa do 
archiwalnego pierwowzoru paradoksalnie wyraźniej dostrzegamy różnicę między na-
graniem a oryginałem. Ubrany w białą koszulę Tomaszewski w kółko powtarza ten 
sam fragment tekstu, jednak ta czynność nie pozwala na wypracowanie idealnego re-
zultatu – ostatecznie aktor wydaje się bezsilny w zderzeniu z przytłaczającą i opresyj-
ną mocą pierwowzoru. To nie jedyny moment siłowania się z archiwum. Pocięte frag-
menty zebranych materiałów wciąż na nowo i w coraz to nowej formie przeplatają się 
ze scenami ich performowania. Nagranie wywiadu z Cieślakiem w warstwie wizualnej 
nie odpowiada warstwie dźwiękowej; niekiedy fragmenty wypowiedzi pojawiają się 
w języku polskim, innym razem przełożone zostają na język angielski. W Księciu od-
najdujemy sporo takich pęknięć. Widz dostrzega brak autentyzmu dzięki zastosowa-
niu różnych technik filmowania: zaczynając od statycznych ujęć podczas castingu czy 
wywiadu z Teresą Nawrot, gdzie kamera pozostaje praktycznie nieporuszona, przez 

2 A. Sekula, Czytanie archiwum [w:] idem, Społeczne użycia fotografii, tłum. K. Pijarski, Warszawa 
2010, s. 120.

3 A. Herbut, Jelita zaciskają się w supeł, „Dwutygodnik” 2014, nr 139 [on-line:] http://www.dwuty-
godnik.com/artykul/5368-jelita-zaciskaja-sie-w-supel.html [04.06.2016].

4 A. Adamiecka-Sitek, Książę i kamera, „Didaskalia” 2015, nr 127, s. 61.
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zbliżenia na ciała ćwiczących mężczyzn, aż po ujęcia z góry w scenach odwołujących 
się bezpośrednio do spektaklu Książę niezłomny, w którym widownia znajdowała się 
powyżej sceny i właśnie z takiej perspektywy obserwowała grę Cieślaka. Poprzez ten 
zabieg Radziszewski skupia uwagę odbiorcy na aspekcie, który ginie podczas obco-
wania z archiwum – uwypukla cielesność, schodzącą na drugi plan przez złej jakości 
obraz oraz niemożność obcowania z fizycznością aktora. W Teatrze Laboratorium 
wspomniany wymiar cielesny był bardzo istotny, ponieważ „Grotowski postawił so-
bie za cel stworzenie w swoich inscenizacjach szczególnej bliskości aktorów i widzów, 
by widzowie mogli czuć oddech i  zapach potu aktorów”5. Radziszewski z  jednej 
strony stara się odtworzyć tę sytuację, pokazując wysiłek, jakiemu Cieślak poddawał 
swoje ciało podczas treningów: mężczyźni z castingu pocą się i dyszą a przyspieszony 
oddech nie zostaje wyciszony – stanowi tło dla zbliżeń pracujących mięśni; z dru-
giej jednak strony staje w opozycji do praktyk Grotowskiego i poprzez zastosowanie 
technicznego opisu wykonywanych ćwiczeń burzy otoczkę mistycyzmu stereotypo-
wo związanego ze spektaklami Teatru Laboratorium. W  takiej sytuacji ujawniona 
zostaje dyscyplina, jakiej poddane są ciała. Także miejsce, w którym rozgrywają się 
początkowe sceny castingu, bardzo mocno warunkuje odbiór prezentowanych dzia-
łań. Warto przy tej okazji wspomnieć, że relację publiczności z  aktorem podczas 
spektaklu Książę niezłomny kształtowała specyficznie skonstruowana przestrzeń: wi-
dzowie zajmowali miejsca znajdujące się na zbudowanych wokół sceny podestach, 
w rzędach oddzielonych od siebie wysokimi przegrodami, co narzucało im voyeu-
rystyczny punkt widzenia6. Radziszewski poprzez klaustrofobicznie zaaranżowaną 
ciemną przestrzeń oraz zastosowany w  późniejszych sekwencjach ruch skupiającej 
się na półnagich ciałach mężczyzn kamery także sytuuje odbiorców w roli podgląda-
czy. Nie pozostaje to bez konsekwencji – widz, podążając za obrazami i obserwując 
fragmenty rytmicznie poruszających się ramion, brzuchów czy pośladków, zaczyna 
postrzegać je jako obiekty seksualne. Cielesność zyskuje nową formę, a sekwencje te: 

wprowadzają nieokreślone, niepokojące napięcie o erotycznym charakterze […] rozpo-
znanie toczącej się na naszych oczach gry pożądania, uwodzenia i władzy – jeśli ma się do-
konać – wymaga naszego aktywnego zaangażowania. Rozpoznające spojrzenie – jak do-
wodziła Eve Sedgwick – zdradza jednak samego patrzącego, czyni go „współwinnym”7.

W  tej sytuacji filmowe medium nie pozwala widzowi na bezpieczeństwo. Wątek 
homoseksualnej orientacji czy w ogóle seksualności w odniesieniu do Grotowskie-
go właściwie w  ogóle nie pojawia się w  obowiązującym dyskursie. W  większości 
narracji kwestia relacji reżysera z aktorami oraz uprzywilejowane miejsce, jakie zaj-
mują mężczyźni w Teatrze Laboratorium, zostają przemilczane8. Zarysowana przez 
5 E. Fischer-Lichte, Estetyka performatywności, tłum. M. Borowski, M. Sugiera, Kraków 2008, s. 180.
6 Por. ibidem.
7 A. Adamiecka-Sitek, op. cit., s. 61.
8 Ten temat w swoich tekstach podjęły Weronika Szczawińska i Agata Adamiecka-Sitek. W powsta-

łym w 2010 roku artykule badaczki przyglądają się działaniom Grotowskiego z perspektywy femi-
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Radziszewskiego sugestia znajduje rozwinięcie w wypowiedzi Teresy Nawrot, która 
stwierdza: „Fascynował się młodymi mężczyznami […] Mi się wydawało, że on po 
prostu był ukrytym homoseksualistą”9. W  realizacji nie znajdujemy jednak auto-
rytarnych sądów: „nic nie jest powiedziane wprost, nic nie jest niezbitym faktem. 
U Radziszewskiego jest tylko sugestia”10.

„Jakby się miało zaszytego królika w brzuchu”11

W Księciu narrację dotyczącą pracy Teatru Laboratorium prowadzi głównie Teresa 
Nawrot, która do zespołu Grotowskiego trafiła zaraz po otrzymaniu dyplomu szkoły 
teatralnej. Nie udało jej się zagrać w żadnym z wystawianych spektakli, ponieważ 
gdy zaczynała pracę z Grotowskim, jego zainteresowanie przeniosło się już na obszar 
działań parateatralnych – uczestniczyła więc jedynie w prowadzonych przez reżysera 
warsztatach. Odbyła również z zespołem podróż do Stanów Zjednoczonych, a także 
pełniła funkcję asystentki Grotowskiego. Samo pojawienie się Nawrot oraz sposób, 
w jaki rozpoczyna ona swoją historię, od razu stawiają jej opowieść w opozycji do 
przyjętych narracji na temat funkcjonowania Teatru Laboratorium. Aktorka zaczyna 
od opisu nerwicy jelit, na którą choruje: 

Kiedy trafiłam do Grotowskiego już byłam chora. […] Byliśmy po kilka godzin w działa-
niach teatralnych, to był ogromny wysiłek […] chodziłam z tym drenem w jelitach przy-
klejonym plastrem do pośladka. I kiedyś przeżyłam prawdziwy koszmar, bo myśmy tam 
czternaście, piętnaście godzin bardzo intensywnie pracowali, nie wolno nam było w ogóle 
wyjść z sali i kiedyś ten dren mi się odczepił, wszedł do środka. Ja zupełnie nie wiedzia-
łam, co z tym zrobić, nie mogłam tego wydostać, a przecież nie mogłam wyjść z sali. To 
był naprawdę potworny ból i koszmar. Przez tyle lat nikt nie zorientował się, że cierpię12.

Ten wstrząsający opis na zasadzie kontrastu zestawiony zostaje z powracającymi se-
kwencjami ćwiczeń wykonywanych podczas castingu, które w tym kontekście utoż-
samić można z pozostałą po Teatrze Laboratorium obowiązującą narracją archiwum. 
Dzięki takiemu zestawieniu ciało aktorki zyskuje wymiar abiektualny. Opis koniecz-
ności wykonywania ćwiczeń z drenem w jelitach odnieść możemy do rozpoznania 
granic wnętrza oraz zewnętrza ciała13. Co ciekawe, narracja Nawrot odnosi się do 

nistycznej. Pokazują marginalną rolę kobiety, przez co starają się obnażyć opresyjność teatru – por. 
A. Adamiecka-Sitek, W. Szczawińska, Płeć performera, „Didaskalia” 2012, nr 100. W 2012 roku 
pojawił się tekst Agaty Adamieckiej-Sitek, w którym autorka sytuuje Apocalipsis cum figuris w kon-
tekście badań genderowych – por. A. AdamieckaSitek, Grotowski, kobiety i homoseksualiści. Na mar-
ginesach „człowieczego dramatu”, „Didaskalia” 2012, nr 112.

9 Książę, reż. K. Radziszewski, Polska 2013.
10 A. Herbut, op. cit.
11 Książę…
12 Książę…
13 Zaburzenie tej granicy według Julii Kristevej wywołuje wstręt lub lęk, odwołujący się do nieuświa-

domionego wspomnienia związanego z procesem kształtowania się ego – momentem kiedy człowiek  
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sfery analnej, a nie genitalnej: jej płeć i seksualność zostają zepchnięte na drugi plan, 
a poprzez opis choroby – na poziomie ciała – zanegowana. O ile cielesność mężczyzn 
zostaje w Księciu wyeksponowana, a ich potencjalna energia seksualna – wysunięta 
na pierwszy plan, o tyle pojawiających się kobiet nie możemy rozpatrywać w tych 
kategoriach. W scenach castingu wątki erotyzmu i cielesności nie zostają wprowa-
dzone na poziomie werbalnym. Zamiast tego widz otrzymuje suchy i dokładny opis 
wykonywanych ćwiczeń. Odwrotnie sytuacja wygląda w narracji prowadzonej przez 
Nawrot: aktorka w  swojej wypowiedzi bezpośrednio odnosi się do doświadczenia 
własnej cielesności. Jej seksualność pojawia się jednak wyłącznie na poziomie seman-
tycznym – na przykład w momencie, kiedy wspomina swój romans z Ryszardem Cie-
ślakiem. W Księciu obiekt pożądania stanowić mogą więc wyłącznie młodzi mężczyź-
ni, bo jak wspomina aktorka: „Kobiety nie interesowały go [Grotowskiego – przyp. 
M. B.] w pracy jako przedstawicielki płci odmiennej”14. Grotowski zdaje się więc 
całkowicie wykluczać aspekt seksualności w kontekście kobiecego ciała. Radziszew-
ski w warstwie wizualnej powtarza ten gest, jednocześnie kontrastując go z pełny-
mi intymnych szczegółów wypowiedziami Nawrot. Aktorka wspomina, że stosunki 
seksualne z innymi członkami zespołu były zabronione. Poprzez narrację odsłonięty 
zostaje obraz dominacji reżysera, która prowadzi do opresyjnej sytuacji w zespole, zaś

jej [Teresy Nawrot  – przyp. M. B.] opowiedziane po latach doświadczenie w pracy 
z  Cieślakiem i  Grotowskim staje się wstrząsającym świadectwem dosłownej i  sym-
bolicznej przemocy, zwróconej przeciw kobietom zarówno w praktyce teatralnej, jak 
i w sensach budowanych przez jego przedstawienia15.

W  swoich wspomnieniach Teresa Nawrot przywołuje również wyjazd do Sta-
nów Zjednoczonych. Aktorka opisuje sukces, jaki spektakl Książę niezłomny odniósł 
w 1969 roku na Broadwayu. Jej wypowiedź Radziszewski przeplata kolorowymi na-
graniami ruchliwych ulic Nowego Jorku. Kontrast, jaki stanowi zderzenie ich z two-
rzącymi historię Teatru Laboratorium czarno-białymi nagraniami, uwidacznia kolo-
rowy american dream. Z powodów politycznych wyjazd poza granice Polski wiązał się 
ze sporymi trudnościami. Nawrot obnaża bierność reżysera w stosunku do sytuacji 
politycznej w kraju – to właśnie brak sprzeciwu wobec systemu oraz odniesiony za 
granicą sukces sprawiły, że zespół miał zapewnioną autonomię i możliwość podróży, 
ponieważ funkcjonował jako „polski bilet wizytowy na Zachodzie” potwierdzający 
status Polski Ludowej. To właśnie z tego powodu aktorka krytycznie odnosi się do 
często snutej paraleli pomiędzy teatrem Grotowskiego a Living Theatre. Zdaniem 
Nawrot działań reżysera nie da się usytuować w  obrębie ruchu komunowego ani 
społecznego. Niemożność tworzenia intymnych więzi pomiędzy członkami zespołu, 
brak – typowego dla Judith Maliny i  Juliana Becka – zainteresowania dla kwestii 

odrzuca abiekt i zamienia go w tabu –por. J. Kristeva, Potęga obrzydzenia. Esej o wstręcie, tłum. M. Fal-
ski, Kraków 2007, passim.

14 Książę…
15 A. Adamiecka-Sitek, Książę i kamera…, s. 62. 
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politycznych oraz zmarginalizowana rola kobiet uniemożliwiają porównywanie dzia-
łań Grotowskiego do zaangażowanego teatru kontrkulturowego. Nawrot wspomina: 
„Oni [Living Theatre – przyp. M. B.] byli ubodzy nie tylko w nazwie. Natomiast 
myśmy mieli mnóstwo pieniędzy”16. Aktorka, podejmując grę słów odnoszącą się do 
koncepcji teatru ubogiego, uderza w kolejny obowiązujący mit dotyczący Teatru La-
boratorium. Porównanie z grupą hippisów tworzących Living Theatre zasadza się więc 
wyłącznie na zainteresowaniu twórców rytuałem, czerpaniu motywów z orientalnych 
kultur oraz negatywnym nastawieniu do wykorzystywania technologii w spektaklach. 

Drugi kobiecy głos pojawiający się w Księciu należy do Agnieszki – córki Ryszarda 
Cieślaka, w którą wciela się Klara Bielawka. Właściwie każda scena z  jej udziałem 
skupia się na odegraniu wywiadu Niematerialna obecność przeprowadzonego z nią 
przez Teresę Błajet-Wilniewicz. Wypowiedzenie na głos zredagowanego tekstu spra-
wia, że wydaje się on oderwany od rzeczywistości: przynależy do porządku archi-
wum, w którym funkcjonuje odarty z pierwotnego kontekstu, stanowiąc element 
większej całości, ponieważ „w archiwum możliwość znaczenia jest »uwolniona« od 
rzeczywistych uwarunkowań życia”17. Radziszewski po raz kolejny podejmuje rady-
kalny gest wyjęcia elementu repozytorium i performatywnego odtworzenia. Poddany 
korekcie oraz autoryzacji wywiad zaczyna funkcjonować na nowych zasadach i staje 
się oddzielnym tworem. Gra aktorek skupionych na jak najwierniejszym odtworze-
niu zapisu obnaża kontrast pomiędzy spisanym tekstem a  żywą mową – wygrany 
zostaje bowiem każdy przecinek, a każdą pauzę uwypukla teatralne zawieszenie gło-
su. Radziszewski, burząc homogeniczną strukturę repozytorium poprzez wyabstra-
howanie jednej cząstki, prowokuje pytanie: na ile sam proces zachowywania z góry 
zdeterminowany zostaje przez nieodpartą potrzebę budowania archiwum? 

Powtórzenie 

Podejmowana w  Księciu strategia zastosowana zostaje na kilku płaszczyznach: po 
pierwsze zasadza się na powtórzeniu oraz performowaniu dokumentów archiwal-
nych, po drugie działa poprzez multiplikowanie postaci i w końcu – po trzecie – re-
alizuje się na poziomie najbardziej podstawowym dzięki powtarzalności filmowanych 
sekwencji lub wypowiadanych zdań. Wszystkie te chwyty funkcjonują na zasadzie 
kontrastu do podtrzymywanego przy pomocy archiwum mitu Teatru Laboratorium.

Samo powtórzenie często utożsamiane jest z transformacją, która, jak mówi Mar-
tin Heidegger, ujawnia nowe elementy, ale dalej opiera się na niezmienności – „zacho-
waniu problemu”18. Krytycznie do tej myśli odnosi się Gilles Deleuze, który wyróżnia 
dwie formy powtórzenia. Pierwsza z nich stanowi nawiązanie do heideggerowskiej 
tezy i opiera się na rozróżnieniu ogólności oraz poszczególności; ta pierwsza bazuje 
na zestawie danych elementów, które warunkowane są przez formę Tego Samego – 

16 Książę…
17 A. Sekula, op. cit., s. 117.
18 M. Heidegger, Kant a problem metafizyki, tłum. B. Baran, Warszawa 1989, s. 228.
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powielanego trzonu. W tym wypadku ustalony wzór narzuca każdej następnej wersji 
tę samą formę, przez co bardziej przypomina ona automatyczne powielanie19. Deleuze 
wyróżnia dodatkowo drugą formę powtórzenia, która opiera się na założeniach, że 
zawsze jest ono jednostkowe – zachowuje indywidualny charakter każdego20. Powtó-
rzenie więc opiera się, podobnie jak w myśleniu Jacques’a Derridy, na dyferencji. 

W  takiej sytuacji luki wypełniane przez Radziszewskiego będą ujawniać ową 
różnicę względem pierwowzoru, która z  jednej strony warunkuje podobieństwo 
strukturalne do oryginału, z drugiej zaś stanowi jego zaprzeczenie. „Należałoby więc 
uznać, że po stronie empirii – podrzędnej i niesamoistnej – występuje jakiś niedobór, 
brak, który powtórzenie miałoby usuwać”21. Zwrócenie się ku kobiecej narracji czy 
dodanie scen z castingu możemy rozumieć jako uzupełnienie tej luki. Książę nie jest 
jedynie powieleniem Tego Samego, co stanowi istotę archiwum Grotowskiego. 

Kolejnym aspektem jest rozdwojenie czy multiplikacja postaci zastosowana przez 
Radziszewskiego, która zdaje się odpowiadać na Deleuzjańską potrzebę mnożenia 
sensów – wyłącznie poprzez różnicę może spełnić się powtórzenie. Z tego wynika, że 
wszystko jest jednostkowe i niepowtarzalne. W opozycji do tego założenia konstytuuje 
się myśl Grotowskiego, który w manifeście Teatr a rytuał poszukuje wzoru potrzeb-
nego do oddziaływania na odbiorcę. Zainspirowany Jungiem reżyser poszukuje ar-
chetypowego pierwiastka umożliwiającego stworzenie wspólnoty podczas spektaklu, 
co dokonać ma się właśnie poprzez powtórzenie, wywołanie tego samego odczucia 
w widzach. W swoich rozważaniach reżyser bardzo często odwołuje się do kategorii 
autentyzmu czy prawdy, ponieważ to one mają stanowić podstawę dla powtarzalnego 
doświadczenia spektaklu oraz ostatecznie warunkować zawiązanie się communitas. 
Zakłopotanie, śmiech lub strach widzów jako reakcje na kontakt z aktorem, inicjo-
wany w realizacjach takich jak Dziady czy Kordian, powodują, że wytworzenie głęb-
szych emocji czy organizacja wspólnoty stają się niemożliwe. Z tego powodu Gro-
towski ostatecznie rezygnuje z takich interakcji i proponuje, aby „widzów oddalić od 
aktorów, wbrew pozorom tego, co na pozór można by sądzić. […] Powołanie widza 
to być obserwatorem, ale i więcej – być świadkiem”22. Wprowadzenie określeń takich 
jak „świadectwo” czy „wiara”, a także bezpośrednie nawiązania do praktyk mnichów 
buddyjskich czy chrześcijaństwa bardzo silnie sytuują poszukiwania reżysera w obrę-
bie różnorakich religii – współczesny teatralny rytuał nie może być konstytuowany 
przez konkretne wyznanie, ponieważ „każda zbiorowość stała się wieżą Babel, gdzie 
języki zostały wymieszane i gdzie znikły wierzenia powszechne”23. W takiej sytuacji 
autentyczne scalenie zbiorowości musi przebiegać w całkowicie nowy sposób i wycho-
dzić od gry aktora, dlatego staje się ona dla Grotowskiego obiektem eksperymentów. 
Poprzez pracę nad ciałem, uwalnianie emocji, samopoznanie, rezygnację z gry aktor 
19 Por. G. Deleuze, Różnica i powtórzenie, tłum. B. Banasiak, K. Matuszewski, Warszawa 1997, s. 28.
20 Por. ibidem, s. 43.
21 Ibidem, s. 370.
22 J. Grotowski, Teatr a rytuał [w:] idem, Teksty zebrane, Warszawa 2012, s. 358.
23 Ibidem, s. 362.
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jest w stanie ofiarować się podczas aktu całkowitego – jako przykład takiego działania 
przywołana zostaje rola Ryszarda Cieślaka w Księciu niezłomnym. Takie postępowanie 
ostatecznie warunkuje powtarzalną reakcję, „która w nas powstaje, zawiera osobliwą 
jedność tego, co indywidualne i zbiorowe”, zaś „widz patrzy, nie analizując, wie tylko, 
że znalazł się w obliczu fenomenu, w którym zawiera się coś autentycznego. W głębi 
swej istoty wie, że ma do czynienia z aktem”24. Grotowski, zainteresowany rytuałem 
oraz będący pod wpływem teorii archetypów Junga, tworzy oparty na powtórzeniu 
mechanizm, który ma na celu wywołanie określonego efektu. Takie postrzeganie jest 
całkowicie sprzeczne z przytaczanym myśleniem Deleuze’a, dla którego wszystko jest 
jednostkowe, zaś wytworzone czy odwzorowane elementy zawsze będą się różnić, na-
wet zachowując pozory identyczności. Powtórzenie Tego Samego jest najczęściej ułu-
dą: czy może prowadzić więc do doświadczenia całkowicie autentycznego?

Sceptycznie do myślenia Grotowskiego odnosił się Helmut Kajzar, który w tek-
ście O cudach teatru Grotowskiego podał w wątpliwość stworzony model rytualnego 
generowania zbiorowego doświadczenia. Fundament myślenia Grotowskiego na te-
mat wspólnoty ludzkiej i wypracowana struktura wyzwalająca communitas odrzucają 
Kajzara, który staje w opozycji do nich, postrzegając je jako opresyjne:

Zdawało mi się – i to odczucie było pierwotne – że Grotowski szuka jakiejś biologicznej 
prawdy, chce mnie do czegoś zmusić. Broniłem się przed przymusem wrażeń. Przeko-
nywałem siebie, że to wszystko balansuje na pograniczu patologii – i owo podejrzenie 
nie pozwalało mi uczestniczyć bez wahań w przebiegu spektakli25.

Podobnie używana przez Grotowskiego silnie nacechowana religijnie nomenklatura – 
stosowanie kategorii takich jak „ofiara” czy „wiara” dla Kajzara nie do przyjęcia26. Zauwa-
ża on, że mechanizm wypracowany przez Grotowskiego nie sprawdza się w momencie, 
w którym widz nie jest w stanie poddać się energii aktora i przyjmuje postawę niedo-
wiarka27. Kajzar dekonstruuje mit Teatru Laboratorium, przyglądając mu się z perspek-
tywy laika oraz perspektywy twórcy wobec całego zestawu zabiegów technicznych. Idąc 
dalej za jego spostrzeżeniami, zauważyć możemy u Grotowskiego obawę przed odartym 
z otoczki rytuału ciałem (to właśnie ten lęk obnażają i wykorzystują twórcy Księcia). Za-
negowanie narzuconej przez Grotowskiego podstawy wyznania wiary sprawia, że Teatr 
Laboratorium staje się nie tyle generującą doświadczenie metafizyczne maszyną, ile tylko 
jednym z punktów na mapie zjawisk teatralnych w Europie czy Stanach28. 

24 Ibidem, ss. 370‒371.
25 H. Kajzar, O cudach teatru Grotowskiego [w:] idem: Sztuki i eseje, Warszawa 1976, s. 264.
26 Wszystkie te niuanse zostają dokładnie poddane analizie w  tekście Marcina Kościelniaka  –  

por. M. Kościelniak, Wokół źródła. Grotowski i Kajzar [w:] Zła pamięć. Przeciw-historia w polskim 
teatrze i dramacie, red. M. Kwaśniewska, G. Niziołek, Wrocław 2012.

27 Por. H. Kajzar, op. cit., s. 263.
28 Na początku swojego tekstu Helmut Kajzar wymienia Living Theatre, Charlesa Marowitza czy 

Petera Brooka, wśród których sytuuje działania Grotowskiego jako część zjawisk teatralnych lat 
sześćdziesiątych XX wieku.
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Dla Kajzara, stającego w opozycji do Grotowskiego, tworzenie wspólnoty niesie 
ze sobą widmo wykluczenia. Takie postrzeganie bliskie jest teorii Michela Foucaul-
ta, w której przemoc generowana jest poprzez tworzenie normy będącej podstawą 
do eliminowania dysfunkcyjnych lub niepasujących jednostek29. Zarówno teoria, jak 
i praktyka (o czym wspomina choćby Teresa Nawrot w Księciu) mogą być postrzega-
ne jako opresyjne – ich ostatnim elementem jest, moim zdaniem świadome, kreowa-
nie przez reżysera swojej spuścizny w postaci archiwum, które rozpracowywane przez 
Radziszewskiego dalej ujawnia przemocowy potencjał. Na spuściznę pozostałą po 
Grotowskim składają się przede wszystkim liczne teksty, manifesty czy zapisy wykła-
dów. Archiwum pisane jest zdecydowanie większe niż (praktycznie nieobecne) nagra-
nia. W pracy Ku teatrowi ubogiemu twórca Teatru Laboratorium w bardzo krytyczny 
sposób odnosi się do zastosowania technologii w teatrze30. Niechęć Grotowskiego do 
filmowej formy dokumentacji sprawił, że większość spektakli nie została zarejestro-
wana. Tym bardziej dziwi fakt, że potwierdzenie sprawności aktorskiej oraz kunsztu 
reżyserskiego w przypadku Księcia niezłomnego stanowić miał właśnie zapis filmowy:

I właśnie żeby unaocznić słuchaczom jak dokładnie określona i jak surowo wymagająca 
bywała ta struktura, Grotowski przeprowadził nieco zaskakujący dowód. Otóż powołał 
się na rejestrację na taśmie tego spektaklu w wersji filmowej i magnetofonowej31.

Ta sprzeczność wywołuje zdumienie. Jednak jeszcze większe staje się ono w momen-
cie, gdy okazuje się, że udany eksperyment zespolenia nagrania dźwięku z  próby 
oraz obrazu z ukrytej kamery jest tak naprawdę mistyfikacją popełnioną przez Gro-
towskiego. Leszek Kolankiewicz, powołując się na badania Chojka, dowodzi, że do 
zamówionej rejestracji spektaklu użyto dwóch kamer. Dźwięk, rzeczywiście nagrany 
osobno, dołączony został później do zapisanego obrazu. Struktura – filmowa forma 
Księcia – wydaje się stanowić nawiązanie do fałszerstwa dokonanego przez Grotow-
skiego. Silna chęć projektowania swojej spuścizny, w założeniu spójnej i korespondu-
jącej z proklamowanymi przez twórcę teatru ubogiego tezami, obnażona zostaje przez 
strategię performowania archiwum. Stawiane przez twórców Księcia pytanie o auten-
tyzm archiwum jest więc jak najbardziej zasadne, a rozprawienie się z powielanymi 
wzorami i narosłą mitologią poprzez pokazanie alternatywnych, opozycyjnych wzglę-
dem niej narracji – wręcz konieczne. W tej sytuacji nie tyle archiwum ze względu na 
samą swoją opresyjną naturę, ile konkretny zbiór, będący wytworem Grotowskiego, 
staje się Foucaultowską władzą konstytuującą się poprzez dokumentację, umożliwia-
jącą kontrolę jednostkowego odbioru.

Wydobycie na plan pierwszy kwestii postrzeganych jako marginalne niesie za 
sobą konsekwencje. Po pierwsze sprzeciwia się obowiązującej narracji. W ten sposób 

29 Por. M. Foucault, Nadzorować i karać, tłum. T. Komendant, Warszawa 1993, passim.
30 Por. J. Grotowski, Ku teatrowi ubogiemu [w:] idem, Teksty zebrane…, s. 249. 
31 L. Kolankiewicz, Prawda i zmyślenie [w:] Grotowski – narracje, red. L. Kolankiewicz, Wrocław – 

Warszawa 2013, s. 8. 
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Radziszewski tworzy rodzaj kontrhistorii, w której znajduje się wszystko spoza ob-
szaru archiwum (przede wszystkim sfera seksualna, ale także brak zaangażowania po-
litycznego). Po drugie poprzez zróżnicowaną strukturę remiksu, to znaczy odtworze-
nie, zderzenie i skontrastowanie starych elementów z nowymi, uwidoczniona zostaje 
przemoc i  hierarchiczność repozytorium Grotowskiego. Radziszewski krytycznie 
przygląda się działalności Teatru Laboratorium, który ostatecznie okazuje się usy-
tuowany bliżej patriarchalnej, fallocentrycznej kultury aniżeli społecznych ruchów 
alternatywnych lat sześćdziesiątych. 

Bibliografia 

Literatura podmiotu 
Książę, reż. K. Radziszewski, Polska 2013. 

Literatura przedmiotu 

Adamiecka-Sitek A., Książę i kamera, „Didaskalia” 2015, nr 127.
Deleuze G., Różnica i powtórzenie, tłum B. Banasiak, K. Matuszewski, Warszawa 1997.
Fischer-Lichte E., Estetyka performatywności, tłum. M. Borowski, M. Sugiera, Kra-

ków 2008.
Foucault M., Nadzorować i karać, tłum. T. Komendant, Warszawa 1993.
Grotowski J., Ku teatrowi ubogiemu [w:] idem, Teksty zebrane, Warszawa 2012. 
Grotowski J., Teatr a rytuał [w:] idem, Teksty zebrane, Warszawa 2012.
Herbut A., Jelita zaciskają się w  supeł, „Dwutygodnik” 2014, nr 139 [on-line:] 

http://www.dwutygodnik.com/artykul/5368-jelita-zaciskaja-sie-w-supel.html 
[04.06.2016].

Kajzar H., O cudach teatru Grotowskiego [w:] idem, Sztuki i eseje, Warszawa 1976.
Kolankiewicz L., Prawda i zmyślenie [w:] Grotowski–narracje, red. L. Kolankiewicz, 

Wrocław – Warszawa 2013.
Kościelniak M., Grotowski i Kajzar. Wokół źródła [w:] Zła pamięć. Przeciw-historia 

w polskim teatrze i dramacie, red. M. Kwaśniewska, G. Niziołek, Wrocław 2012.
Kristeva J., Potęga obrzydzenia. Esej o wstręcie, tłum. M. Falski, Kraków 2007.
Pelczar I., Spór po premierze filmu „Książę” o  Jerzym Grotowskim [on-line:] http://

www.radiowroclaw.pl/articles/view/36767/Spor-po-premierze-filmu-Ksiaze-o-
Jerzym-Grotowskim [03.06.2016]

Sekula A., Społeczne użycia fotografii, tłum. K. Pijarski, Warszawa 2010.
Załuski T., Modernizm artystyczny i powtórzenie. Próba reinterpretacji, Kraków 2008.



Maria Bałus 

Summary
Contrast, Difference and Repetition. An Attempt for Emancipation 
from the Domination of Jerzy Grotowski’s Archive in “The Prince” 
by Karol Radziszewski and Dorota Sajewska

In the presented article I undertake the analysis of The Prince by Karol Radziszewski 
and Dorota Sajewska. The aim of this work is to show the contrast and differences 
between the remix and the ruling narration made by Archive of Grotowski. Gilles 
Deleuze’s philosophy of repetition and Helmut Kajzar’s attitude reveal the oppressive 
character of Grotowski’s myth, what is also apparent in the work by Radziszewski 
and Sajewska.
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Katarzyna Slany

Pan Kleks jako twórca  
(anty)porządku zrytualizowanego 

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Trickster i mit tricksterski w kulturze

Trickster należy do praobrazów uniwersalnych występujących we wszystkich kultu-
rach i epokach. Podstawowymi cechami figury trickstera są opozycyjność, przeciw-
stawność i przekorność1. To (z ang. trick) łobuz, spryciarz, szachraj oraz (z ang. freak) 
ekscentryk, dziwak, który może funkcjonować jako antagonista ludzkości, ale tak-
że jako demiurg dobroczynny2. Zenon Waldemar Dudek podkreśla, że: „koncepcja 
trikstera jest teorią, która ujmuje w jeden kompleks specyficzny wzór zachowań po-
siadających głęboki, dynamiczny i transformacyjny wpływ na świadomość mas. Ma 
on zdolność wyrażania i  kontrolowania archetypowych pokładów nieświadomości 
zbiorowej”3. Trickstera postrzegać można zatem jako archetyp kulturowy, co oznacza, 
że tworzą go warunki społeczne i psychologiczne danej cywilizacji4. We wszystkich 
kulturach ma tysiące wcieleń, reprezentują go jednak zawsze postaci groteskowe, dia-
boliczne, ambiwalentne, wieloznaczne, symboliczne, paradoksalne, nieokiełznane, 
nieokreślone seksualnie, często upiorne, będące alegorią twórczej, a zarazem destruk-
cyjnej nieświadomości5. 

Od strony psychologicznej prezentowany archetyp współtworzy praobraz cienia 
odbijającego nieświadome i irracjonalne elementy psychiki ludzkiej oraz Starego Mę-
drca ucieleśniającego osobowość maniczną6. W zależności od sytuacji trickster me-
diuje między tymi archetypami w ponadczasowej roli rewolucjonisty, który wyraża 

1  Por. Z. W. Dudek, Symbolika Trikstera a duchowość chrześcijańska, „ALBO albo” 1998, nr 4: Trik-
ster, ss. 9‒13.

2  Por. P. Radin, Trickster. Studium mitologii Indian północnoamerykańskich, tłum. M. Kolankiewicz-
-Lundberg, Warszawa 2010, s. 205. 

3  Z. W. Dudek, Psychologia integralna Junga, Warszawa 1995, s. 10.
4  Por. L. Hyde, Trickster makes this World. How disruptive imagination creates culture, London 2008, 

ss. 25‒27.
5  Por. F.  Cataluccio, Niedojrzałość. Choroba naszych czasów, tłum. S.  Kasprzysiak, Kraków 2006,  

ss. 83‒114.
6  Por. Z. W. Dudek, Cień w kulturze, „ALBO albo” 1992, nr 2: Psychologia cienia, s. 10.
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najbardziej kontrowersyjne aspekty duszy ludzkiej7. Dzięki temu może dezorganizo-
wać odwieczne normy lub tworzyć własne, a możliwość bycia nieprzewidywalnym 
jest jego przywilejem. Trickster proponuje zawsze odmienny od powszechnego spo-
sób widzenia świata. Stosuje w tym celu sztuki magiczne, psychologiczne, parapsy-
chologiczne oraz praktyki szamańskie8.

Jak każda postać mityczna odnosi się do wewnętrznych przeżyć człowieka, przede 
wszystkim odzwierciedla dziecięcy aspekt ludzkiej psychiki. Znany jest ze swych cza-
sami naiwnych, innym razem złośliwych psot, psikusów i figli, stąd jego szczególne 
znaczenie w kontekście doświadczeń i wyobrażeń dzieci, które nie przeszły jeszcze 
okresu dojrzewania9. Poszukując figur tricksterskich w  kulturze i  literaturze, war-
to sięgnąć do literatury dziecięcej, określanej za Jerzym Cieślikowskim „osobną”10, 
posiadającej specyficzną poetykę uwrażliwioną na symbolicznie i metaforycznie ro-
zumiane dzieciństwo. Literatura ta rozwija się z wiązki mitów i  archetypów, więc 
zarówno badacz, jak i wnikliwy czytelnik są w stanie wskazać obecny w niej mityczny 
wzorzec fabuły i bohatera11.

Według Carla Gustava Junga, Paula Radina i Lewisa Hyde’a  trickster w płasz-
czyźnie tekstu literackiego jest mitologemem, czyli mitycznym wzorcem fabular-
nym, postacią, tematem, wątkiem lub motywem, w  płaszczyźnie psychologicznej 
zaś psychologemem, czyli archetypiczną strukturą psychiczną sięgającą najwcześniej-
szych stadiów psychiki zwierzęcej lub dziecięcej, której najistotniejszymi cechami są 
sprzeczność i nieprzewidywalność12. Mit tricksterski w literaturze dziecięcej bazuje 
na klasycznym wizerunku trickstera ‒ szelmy, dziwaka, istoty zdolnej do transfor-
macji bosko-zwierzęcych13. Fabuła tricksterska łączy wątki związane z  opozycjami 
tworzenia i niszczenia, geniuszu i hochsztaplerstwa oraz artyzmu i demagogizmu14. 
W  tekstach dla dzieci trickster występuje w  roli nieprzewidywalnego demiurga, 
istoty zoo-antropomorficznej podlegającej wszelkim metamorfozom, materializa-
cjom i zniknięciom15. Ucieleśnia sprzeczności, podwojenia, paradoksy i chaos16. Jest  
7  Por. K. Slany, Zmitologizowane oblicze Puer Horroris w literaturze i kulturze dziecięcej [w:] Fanta-

styczność i cudowność. Mityczne scenariusze. Od mitu do fikcji ‒ od fikcji do mitu, t. 2, red. T. Rataj-
czak, B. Trocha, Zielona Góra 2011, s. 247.

8  Por. Z. W. Dudek, Wymiary i funkcje figury Trikstera, „ALBO albo” 1998, nr 4: Trikster, ss. 35‒37.
9  Por. M. Sznajderman, Błazen. Maski i metafory, Warszawa 2014, s. 228.
10  J. Cieślikowski, Literatura czwarta. O naturze i sposobach istnienia literatury dla dzieci [w:] idem, 

Literatura osobna, wyb. R. Waksmund, Warszawa 1985, s. 9.
11  Por. A. Baluch, Od form prostych do arcydzieła. Wykłady, prezentacje, notatki, przemyślenia o literatu-

rze dla dzieci i młodzieży, Kraków 2008, s. 137.
12  Por. C. G. Jung, O psychologii postaci trickstera [w:] P. Radin, op. cit., s. 221; L. Hyde, op. cit., s. 65; 

P. Radin, op. cit., s. 45.
13  Por. M. Sznajderman, op. cit., s. 37.
14  Por. M. Radkowska-Walkowicz, Od Golema do Terminatora. Wizerunki sztucznego człowieka w kul-

turze, Warszawa 2008, s. 138.
15  Por. M. Sznajderman, op. cit., s. 222.
16  Por. ibidem, s. 7.
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kreatorem i niszczycielem, fantomem wyobraźni wyzwolonej, iluzjonistą, magiem, 
znachorem, który integruje w sobie to, co zbawicielskie i to, co demoniczne17. Stąd 
(podobnie jak w opowieściach ludów i plemion archaicznych) postępuje jak polter-
geist (duch przekorny i upiorny) wpisany w zarówno karnawałowy, jak i tragiczny 
porządek świata. Może w związku z tym być mistrzem ceremonii związanej ze świę-
tem radosnym, ale także obrzędów tanatycznych czy satanicznych18.

W artykule tym – w kontekście scharakteryzowanego pokrótce archetypu trick-
stera i mitu tricksterskiego – zaprezentowany zostanie Ambroży Kleks, bohater po-
wieści Jana Brzechwy Akademia pana Kleksa, jako twórca karnawałowego (anty)
porządku, czyli zrytualizowanej  – wywrotowej  – egzystencji dziecięcej określanej 
w badaniach nad literaturą dla niedorosłych terminem „na opak”. Stworzona przez 
Kleksa dla dzieci czasoprzestrzeń stanowi ludyczną alternatywę świata realnego, któ-
rego normy i prawa określają dorośli. W kolejnych częściach tekstu przedstawiam 
sprzeczności i paradoksy wpisane w to karnawałowe uniwersum oraz ambiwalencję 
samego Kleksa  – niesubordynowanego nauczyciela, mistrza, demiurga będącego 
wrogiem kultury oficjalnej i  ucieleśnieniem opozycyjnych tendencji  – kreacjoni-
stycznych i destrukcyjnych. 

Trickster Kleks 

Najpopularniejszą na gruncie polskiej literatury dla dzieci opowieścią o transformacji 
amorficznej trickstera i  stworzeniu przez niego nowego uniwersum jest Akademia 
pana Kleksa Brzechwy, gdzie (arcy)trickstera odnajdujmy w postaci tytułowego boha-
tera, który jednoczy w sobie ideę porządku i dezorganizacji, posiadając cechy bóstwa, 
zwierzęcia, człowieka, herosa i maga. Pan Kleks doskonale odpowiada bohaterowi 
mitu tricksterskiego, jest bowiem mentorem ambiwalentnym i  niesubordynowa-
nym. Jako mistrz i przewodnik rodzi się na gruncie dziecięcych zabaw i sekretnych 
rytuałów. Wywodzi się zatem z wyobraźni dziecięcej i odpowiada za inicjację dziecka, 
daleko mu jednak do archetypu Starego Mędrca przekazującego prawdy obiektywne. 
To komediant, żartowniś, filut, ekscentryczny artysta sprzeciwiający się klasycznym 
regułom, antycypujący radykalne zmiany. Jest burzycielem zastanego ładu, twórcą 
wywrotowej kultury dziecięcej, określanej mianem „nieporządku zrytualizowane-
go”19, która ustanawia karnawałową zabawę jako opozycję dla sfery zachowań ofi-
cjalnych20. Mentor bliski naturze dziecka, bo ukierunkowany na dziecięcość jako 
świat zabawy wolnościowej, degradującej formalne relacje i hierarchie, ale też świat 
niezwykłej baśni, gdzie nie ma miejsca na stopniowe i systematyczne przekazywanie 

17  Por. ibidem, s. 35.
18  Por. N. Frye, Archetypy literatury, tłum. A. Bejska [w:] Współczesna teoria badań literackich za grani-

cą. Antologia, red. H. Markiewicz, Kraków 1976, t. 2, s. 321.
19  Por. W. Dudzik, Karnawały w kulturze, Warszawa 2005, s. 39.
20  Por. J. Huizinga, Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury, tłum. M. Kurecka, W. Wirpsza, Warsza-

wa 1985, s. 11.
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wiedzy. Mądrość zdobywana jest tu w sposób magiczny i twórczy – następuje szybka 
inicjacja lub transgresja osobowości21. 

Samo imię określa charakter tej niezwykłej postaci. Kleksy robimy bowiem przez 
przypadek lub celowo – jak psikusy. Kleksy mogą być rozmazane na papierze, wiel-
kie, mniejsze, mogą też na nasze żądanie przybierać różnorodne postaci i formy. Pa-
pierowy kleks jest więc symbolem (anty)porządku i wyobraźni wyzwolonej, która 
zrywa z wypracowaną w szkole i społeczeństwie wymuszoną ciszą i sztucznym typem 
zachowań. Kleksografia (zajęcia stworzone przez pana Kleksa) to nauki mające na 
celu odkrycie innego postrzegania rzeczywistości, bliskie folklorowi dziecięcemu, 
w którym konwencja absurdu, groteski, karykatury czy ironii jest naturalna. Kali-
grafia to symbol tradycyjnej sztuki i mentalności wykpionych przez Kleksa, zastąpio-
nych zajęciami awangardowymi wpisanymi w karnawałową wizję świata. Karnawał 
rozumiany jest tutaj w duchu bachtinowskim – jako obrzęd przetransmitowany do 
literatury22, ale i żywioł dziecięcej wyobraźni, która rodzi figury tricksterskie i „na 
opak”. Alicja Baluch tak mówi o tym wyobraźniowym kreacjonizmie: 

Tożsamość, czyli kolejna reguła transformacyjna mitu, wiąże w utworze Brzechwy czło-
ny dwóch pojęć: „pan” i  „Kleks”. W całości tworzą one metaforyczny obraz, odpo-
wiadający mentalności dziecka. Pan – to często pan nauczyciel, osoba, przynajmniej 
w powojennej szkole, obdarzona sporą porcją autorytetu. Kleks – to kropla atramen-
tu, która spływa z pióra. To po prostu plama, której nazwa – kleks, pełni w opowie-
ści funkcję patronimiczną – Imienia. Takie zestawienie, a raczej personifikacja – pan 
Kleks – odpowiada animistycznej koncepcji świata dziecka, w którym wszystko może 
być ożywione23. 

Pan Kleks to mistrz szelmowski, który zwodzi dzieci na manowce imaginacji, 
kreując świat utkany z motywów baśniowych. Przypomina wielkiego maga inicjują-
cego dzieci w życie poprzez tajemne obrzędy i rytuały. Wpływa na ich nieświadomość, 
koi lęki, kształtuje wyobraźnię i wrażliwość, dzięki czemu pozwala im wymykać się 
pułapkom kultury oficjalnej. Terror rzeczywistości od zawsze bowiem zagraża imagi-
nacjom dziecięcym. Kiedy zaś kultura staje się pułapką, zadaniem postaci trickster-
skich jest prowadzenie nas do psychicznej niszy24. Ukierunkowanym na wywrotowe 
zabawy dzieciom Kleks tworzy odmienny świat, w którym istnieje się karnawałowo 
poprzez wolną wyobraźnię, sen i artyzm. Akademia jest symbolem wyobraźni grote-
skowej, absurdalnej i surrealnej. Pan Kleks pośredniczy między światem reguł i po-
rządku, a światem wyobraźni i baśni, której pragną dzieci. Do swej szkoły przyjmuje 
21  Warto odwołać się do psychologicznej koncepcji transgresji zaproponowanej przez Józefa Kozieleckiego, 

który twierdzi, że człowiek jest układem telicznym, co oznacza, że jego zachowanie cechuje przekraczanie 
granic własnych osiągnieć i możliwości. Transgresja osobowości jest zatem „transgresją ku sobie”, eks-
pansywną i twórczą. Por. J. Kozielecki, Psychotransgresjonizm. Nowy kierunek psychologii, Warszawa 2001. 

22  Por. M.  Bachtin, Twórczość Franciszka Rabelais’go a  kultura ludowa średniowiecza i  renesansu,  
tłum. A. i A. Goreniowie, wstęp S. Balbus, Kraków 1975, s. 220.

23  A. Baluch, op. cit., s. 140.
24  Por. P. Radin, op. cit., s. 280.



MASKA 34/2017

215

outsiderów, którzy nie odnajdują się w porządku realności. Potrzebują oni mentora 
niedoskonałego jak oni, swoistego kreatora kultury dziecięcego podziemia. Kleks do-
strzega ich niezwykłość, interesuje go to, co zapomniane, pomijane, nierozpoznane, 
potrzebujące odkrycia i dowartościowania. 

Dziwność karnawałowego uniwersum opiera się zatem na tricksterskiej naturze 
Kleksa. Ma on bowiem swoje sekrety, tajemne relacje z twórcami innych baśni, ale 
jego opowieść odróżnia od innych charakter wywrotowy, bliski autonomicznej kul-
turze świata dziecięcego rozwijającej się tam, gdzie nie sięga władza i nadzór doro-
słych. Ów wybitny homo creator ma moc tworzenia, a  jego Akademia ufundowa-
na jest na konwencji zabawy i śmiechu, które wyznaczają ludyczne i wyobraźniowe 
normy postępowania wyzwolone z rygorów prawdopodobieństwa. Niesubordynacja 
pana Kleksa przejawia się swobodnym igraniem z logiką i kreacją świata „na opak”, 
o którym tak pisze Jerzy Cieślikowski:

Świat „na opak” jest swoistą próbą odrealnienia rzeczywistości, swobodnego igrania 
właściwościami rzeczy. Jest to „rozruch” konieczny, aby rzeczy uwolnione od cięża-
ru (góra wznosi się jak balon), wymieniające między sobą swe podstawowe substraty 
(ogień pożarł wodę), zmieniając proporcje i wymiary (mucha wpadła do morza i morze 
z brzegów wystąpiło) – mogły grać każdą rolę w wielkim teatrze bajki, który ma swoją 
cenę nie tylko poza, ale i ponad, i w środku rzeczywistości25.

Sceneria jest tu karnawałowa i radykalnie odchodzi od konwencji codziennego ży-
cia, tworząc świat pozbawiony kryterium tożsamości i powagi26. Słynna Akademia 
znajduje się przy ulicy Czekoladowej, w ceglanym budynku, gdzie na trzecim pię-
trze mieszczą się sekrety i tajemnice pana Kleksa. To pomieszczenie, do którego nie 
wiodą schody, nie ma także drzwi. Pan Kleks dostaje się do świata swych tajemnic 
przez komin. Akademia mieści się w  ogromnym parku pełnym dołów, wąwozów 
i jarów. Otoczona jest wielkim murem, w którym znajdują się żelazne furtki prowa-
dzące do nieskończonej ilości krain baśniowych. Klucze do furtek przechowuje pan 
Kleks i pozwala uczniom chodzić do światów różnych opowieści. Czasami chłopcy 
wyprawiają się do jakiejś bajki tylko po to, by ją dokończyć i znaleźć zaginionego 
księcia w Śpiącej Królewnie. Najbardziej kochają jednak opowieści nie Grimmów czy 
Andersena, lecz te, które wymyśla ich mistrz ‒ bajarz Kleks. Do baśni stworzonych 
przez pana Kleksa należą te o nieposłusznym księciu Mateuszu, jego walce z królem 
wilków i przemianie w szpaka; czapce z magicznym guzikiem, który ma moc odwró-
cenia złego czaru i przywrócenia chłopcu ludzkiej postaci; naukach mistrza Paj-Chi-
-Wo; smakach farb i znaczeniu imion (najzdolniejsi ludzie noszą imiona na literę A); 
locie do psiego raju; fabryce dziur i dziurek; ataku much; księżycowych ludziach; 
ożywieniu lalki.

25  J. Cieślikowski, Wielka zabawa. Folklor dziecięcy, wyobraźnia dziecka, wiersze dla dzieci, Łódź 1985, 
ss. 237‒238. 

26  Por. A. Baluch, op. cit., s. 62.
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Pan Kleks jest mentorem o  zdeformowanej fizjonomii, co wynika z  dziecięcej 
potrzeby przeinaczania i karykaturalnego degradowania ustalonego porządku. Jego 
wygląd odbiega od kategorii piękna, harmonii i proporcji. Ma wielką głowę pokrytą 
czupryną w kolorach tęczy, twarz okoloną bujną, kruczą brodą, ruchliwy nos i bino-
kle, które w potrzebie zmieniają się w rower, oraz wąsy koloru pomarańczy. Potrafi 
też wyjmować sobie oko i posyłać je na zwiady po okolicy. Twarz Kleksa pokrywają 
stale przemieszczające się piegi. Wynika to z roztargnienia mistrza, który na noc je 
zdejmuje, a  rankiem przylepia za każdym razem w  inne miejsca. Dostarczycielem 
piegów jest fryzjer Filip Golarz; ów podejrzany osobnik brzytwą zbiera je z twarzy 
swoich klientów i oddaje twórcy Akademii. Warto zauważyć, że Kleks jest od nich 
poważnie uzależniony niczym od silnego narkotyku i  aby je zdobyć, godzi się na 
szantaże nieuczciwego fryzjera. 

Osobliwy jest też strój pana Kleksa, w  którym tonie, mający niezliczoną ilość 
kieszeni pełnych skarbów, takich jak: płyn na pamięć, tabakiera z piegami, pomp-
ka powiększająca, senny kwas, kolorowe szkiełka, płomyki świec, pigułki na porost 
włosów, klucze do bajek i inne osobliwości. Pan Kleks ma też niezwykłe zdolności. 
Potrafi czytać w myślach uczniów, wpływać na ich sny, unosić się w powietrzu, go-
tować ze szkiełek i farb, leczyć przedmioty, zmniejszać się i zwiększać przy pomocy 
pompki, porastać włosami po połknięciu dużej ilości magicznych piguł. Szczególne 
są też jego nauki. Chłopcy uczą się – oprócz wspomnianej już kleksografii – języ-
ka zwierząt, gadów i ptaków, przędzenia liter, leczenia chorych sprzętów, gotowania 
z płomyków świec i farb oraz używania magicznych przedmiotów. 

Wszystkie te osobliwości powodują, że pan Kleks wpisuje się w porządek kulturo-
wych freaków – „dziwolągów”, „wybryków natury”, a więc karłów, garbusów, kobiet 
z brodą czy brzuchomówców, którzy od zarania dziejów sytuowani byli w kontekście 
ludycznym, prezentowani już w  starożytności w  cyrkach i  na festiwalach brzydo-
ty, podczas których wyszydzano ich i otaczano nimbem szaleństwa27. Jego wizeru-
nek jest silnie groteskowy ‒ to twór monstrualny, można powiedzieć „wyobrażony 
w kategoriach kształtu ludzkiego, lecz pozbawiony rzeczywistego człowieczeństwa”28. 
Również jego imię ze względu na nieregularność ma konotacje groteskowe, pobudza 
bowiem wyobraźnię do wynaturzania, deformowania i przekształcania klasycznych 
wzorców29. Geniusz pana Kleksa nosi także znamiona szaleństwa. Nocą zapomina on 
o swojej tożsamości i wydarzeniach poprzednich dni, dlatego co rano musi wypijać 
specjalną miksturę, dzięki której powraca mu pamięć. Warto wspomnieć, że kiedy 
raz zabrakło zielonego płynu, pan Kleks popadł nieomal w  obłęd. Nie poznawał 
uczniów ani szpaka Mateusza, chodził po Akademii jak obłąkany, próbując dopaso-
wać swoją osobę do którejś z baśni, choć paradoksalnie jako trickster był elementem 
każdej z nich. W rozpaczy wołał: „Panie Andersen! Zgubiłem wczorajszy dzień! Jasiu! 

27  Por. J. Szyłak, Życie seksualne potworów kultury masowej, „Pimka” 1999, nr 1, s. 12. 
28  L. B. Jennings, Termin „groteska”, tłum. M. B. Fedewicz [w:] Groteska, red. M. Głowiński, Gdańsk 

2003, s. 44.
29  Por. ibidem, s. 42.
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Małgosiu! Ku-ku-dak! Jestem kura! Zaraz zniosę jajko! Zwrócicie mi piegi!”30. Wi-
dząc mistrza w takiej opresji, Mateusz poleciał do baśni o krasnoludkach, aby poży-
czyć zbawczą miksturę – w innym wypadku pan Kleks straciłby rozum i Akademia 
upadłaby. Wiele jest sytuacji, w których ten oryginalny sztukmistrz i bajarz zagraża 
samemu sobie oraz wykreowanemu przez siebie światu. Niepokojące jest też – wspo-
mniane wcześniej – uzależnienie pana Kleksa od różnych specyfików. Wystarczy, że 
zapomni on o zażyciu pigułki na porost włosów lub tabletki na sen czy też o zdobyciu 
piegów, a Akademia chwieje się w posadach i rozpoczyna się powolna jej dekonstruk-
cja. Doprowadza do tego dziwne zachowanie pana Kleksa, który jest roztrzęsiony, 
roztargniony, nerwowy, traci poczucie humoru, jego czyny prowadzą do zniszczeń, 
a pojawiające się lęki powodują, że maleńki jak paluszek śpi w szklance schowanej 
głęboko w kuchennej szafie. Pan Kleks budzi zatem nie tylko fascynację, ale i strach. 
Bywają okresy, kiedy wydaje się dalece odbiegać od normy, co podkreśla błazeński 
status jego postaci integrującej w sobie powagę i śmieszność. Jako trickster staje się 
klasycznym przykładem karnawałowej figury ridicula et formidolosa jednoczącej żart 
z niesamowitością31. Jego ambiwalencja sprawia, że arkadyjskość Akademii jest po-
zorna. Sam Kleks wydaje się nieustannie mediować między biegunem ludycznym 
a demonicznym ‒ rozumianym jako uzależnienie od dekonstrukcji, w wyniku której 
dochodzi do zastąpienia struktur „dziennych” przez „nocne”.

Kleks na rysunkach dziecięcych jest małym figlikiem, czasami dziwnym psiku-
sem. Kleks w wyobraźni dziecka to już figura wywrotowa. W skali zarówno mikro, 
jak i makro jego tricksterska natura ma wiele z błazna, którego Slavoj Žižek nazywa 
„dekonstrukcjonistycznym krytykiem kultury, który posługuje się swymi ludycz-
nymi procedurami, mającymi na celu „podważenie” istniejącego porządku”32. Pan 
Kleks ma wygląd i charakter błazeński oraz atrybuty, które we wszystkich kulturach – 
od archaicznych po współczesne – wiązały się z błazeńskimi „innymi”33. Wykreowane 
przez niego życie w Akademii to czas okresowej transgresji, dziecięcego karnawału, 
symbolicznego odejścia od zasad regulujących życie społeczne. Struktura karnawału, 
jak podkreśla Žižek, jednoczy żywioł ludyczny i makabryczny, łączony z „ciemną” 
groteską, stąd nagłe pojawienie się w  tej przestrzeni mrocznego demiurga i próba 
unicestwienia mistrza34. Karnawał ludyczny przeobraża się w  demoniczny, w  któ-
rym dominuje żywioł niszczenia. We wszystkich fabułach tricksterskich dochodzi do 
takiej zamiany, zaś w finał wpisana jest katastrofa35. Kleks zezwala na pomieszanie 
opozycyjnych tendencji, gdyż jako trickster jest wcieleniem nurtów przeciwstaw-
nych; również poetyka karnawałowego świata jest ambiwalentna, niejednoznaczna, 
śmieszna, ale i groźna.
30  J. Brzechwa, Akademia pana Kleksa, Wrocław 1999, s. 30.
31  Por. L. B. Jennings, op. cit., s. 47.
32  S. Žižek, Przekleństwo fantazji, tłum. A. Chmielewski, Wrocław 2001, s. 103. 
33  Por. M. Sznajderman, op. cit., s. 26.
34  Por. S. Žižek, op. cit., ss. 14‒15.
35  Por. V. Nelson, Sekretne życie lalek, tłum. A. Kowalcze-Pawlik, Kraków 2009, ss. 220‒221.
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Kleks versus Alojzy

Tendencja niszczycielska w Kleksowym świecie „na opak” pojawia się w postaci zło-
wieszczej lalki (Alojzego Kukuryku) skonstruowanej przez diabolicznego fryzjera. 
Twór ten jest reprezentantem galerii antagonistycznych względem człowieka cybor-
gów36, nosicieli demonicznego pędu do zagłady, często panujących nad swymi twórca-
mi37. I choć to Golarz skonstruował Alojzego, nie on jest jego stwórcą i mistrzem. Jest 
nim pan Kleks, który mimo paranoidalnych obaw przed mechaniczną zabawką obda-
rza ją psychiką i tym samym powołuje do życia. Dodatkowo więc tricksterska natura 
Kleksa wzbogacona zostaje o destrukcyjną tożsamość szalonego naukowca niemogące-
go oprzeć się pokusie obdarzania życiem niebezpiecznych tworów. Psychika Alojzego 
typowa jest dla demagogicznych lalek, marionetek czy innych zabawek i określić ją 
można za Lee B. Jenningsem jako „demoniczną siedzibę mrocznych popędów”38. Wej-
ście Alojzego na arenę zdarzeń następuje w atmosferze grozy: jest noc, wieje wiatr, leje 
deszcz, w powietrzu wirują muchy, z dali słychać szatański śmiech Golarza. Szybko 
okazuje się, że Alojzy godzi bezpośrednio w postać pana Kleksa. Ten mały, władczy 
demagog, obdarzony „władzą terroryzującą”39, typową dla nieznośnych dzieci, woła:

Nie chcę się opamiętać! […] Będę wszystko niszczył, bo tak mi się podoba! To ja wylałem 
atrament w gabinecie, to ja podziurawiłem poduszki, to ja napuściłem sadzy do sypialni! 
I co mi zrobicie!? Nic. A jeśli będziecie mi się sprzeciwiali, podpalę całą tę budę i już40.

Alojzy reprezentuje ciemną stronę natury dziecięcej, stając w opozycji do uczniów 
Akademii. Pełni funkcję „detronizującego sobowtóra” pojawiającego się, jak twier-
dzi Michaił Bachtin, w karnawałowej czasoprzestrzeni w celu degradacji dotychcza-
sowych mistrzów oraz wykreowanego przez nich obrazu świata41. Mroczna fantazja, 
złość i buńczuczność Alojzego wydają się przesadzonymi emocjami dziecięcymi, które 
pojawiają się w krainie Kleksa jako groteskowość niszczycielska. Karnawał cyborga nie 
jest kreacjonistyczny jak ten wprowadzony przez Kleksa – to karnawał destrukcyjny. 
Huizinga osobę lekceważącą reguły ludycznego karnawału określa mianem „popsuj-
-zabawy”42; Alojzy wchodzi właśnie w tę rolę, gdyż pogardza Akademią, zaś ofiarą jego 
mrocznych figli staje się mistrz Kleks. Małgorzata Wójcik-Dudek zauważa, że Alojzy 
to „mechaniczny twór, będący technologiczną reprezentacją autorytarnej władzy, jaką 
pragnie narzucić wolnemu światu baśni”43. Grzegorz Leszczyński z  kolei postrzega 
36  Por. A. Lipszyc, Roy, Alojzy i inne chłopaki, „Kwartalnik Filmowy” 2000, nr 31−32, s. 123.
37  Por. W. Kayser, Próba określenia istoty groteskowości, tłum. R. Handke [w:] Groteska…, s. 23.
38  L. B. Jennings, op. cit., s. 50.
39  J. Onimus, Groteskowość a doświadczenie świadomości, tłum. K. Falicka [w:] Groteska…, s. 77.
40  J. Brzechwa, op. cit., ss. 82‒83.
41  Por. M. Bachtin, O grotesce, tłum. L. Flaszen, „Odra” 1967, nr 7‒8, ss. 31‒32.
42  J. Huizinga, op. cit., s. 17.
43  M. Wójcik-Dudek, W(y)czytać Zagładę. Praktyki postpamięci w polskiej literaturze XXI wieku dla 

dzieci i młodzieży, Katowice 2016, ss. 59−60. 



MASKA 34/2017

219

lalkę jako niegodziwą karykaturę człowieka, wcielenie czarnej groteski, według niego 
„pozbawiony uczuć brutalizm zmechanizowanej kukły epatuje przesadą i  przeraża-
jącą nienormalnością”44. Karnawałowa wyobraźnia dziecka, łącząca żywioł ludyczny 
z niszczycielskim, do pewnego momentu pozwala im współistnieć, lecz w przypadku 
Alojzego (lalki-dziecka-chłopca) dochodzi do zwycięstwa mrocznej wyobraźniowości 
i w konsekwencji do degradacji słabnącego mentora. 

Nieposkromiony temperament Alojzego powoduje, że geniusz pana Kleksa ob-
raca się przeciwko niemu. Płomyki świec palą go, kieszenie same zrastają się, pomp-
ka nie działa i Kleks kurczy się do rozmiarów „ociupiny”. Jego nieskoordynowane 
działania doprowadzają do drastycznych zmian. Akademia niszczeje, jezioro w parku 
wymiera, żaby i raki korowodem wędrują do innych baśni. Atmosfera staje się zło-
wieszcza, to, co znane i bliskie zamienia się w to, co obce. Kleks w postaci liliputa 
buja się w rozpaczy na wahadle zegara i powtarza bezradnie „tik-tak”, „bim-bom”. 
Kiedy jest już maleńki i łysy, a jego imponująca broda znika, zapowiada koniec ba-
śni o Akademii i  sobie samym. Alojzy dociera do sekretów pana Kleksa i  niszczy 
je. Niezwykła szkoła przemienia się w bibliotekę pełną półek z baśniami, który to 
moment Wójcik-Dudek nazywa „transgresją baśniowego świata w niebaśniową prze-
strzeń gabinetu” i postrzega jako zastąpienie onirycznej i fantazmatycznej konwencji 
opowieści realizmem mającym na celu zakwestionowanie terapeutycznego wymiaru 
baśni45. Pan Kleks zaś transformuje się do postaci guzika, co zdaniem badaczki jest 
plastyczną metaforą klęski mistrza46. 

Symboliczny finał − czy aby na pewno klęska? 

W przyjętej przeze mnie interpretacji finał pokazuje, że opowieść o Kleksie okazuje 
się jedną z wielu baśni utkanych z szeregu wątków właściwych mitowi tricksterskie-
mu. Dlatego obok pierwotnego tematu stworzenia arkadyjskiego uniwersum, grote-
skowych perypetii, na końcu pojawia się akt zniszczenia demiurga. Historia trickstera 
w powieści Brzechwy wchodzi w relacje ze znanymi tekstami baśniowymi, jest nimi 
symbolicznie otoczona, co nie tylko świadczy o przenikaniu się treści tych opowieści 
i  ich współistnieniu, ale też dla wielu badaczy jest zaczynem baśni intertekstualnej, 
postmodernistycznej47. Warto dodać, że w żadnym z archaicznych mitów trickster nie 
zostaje zabity. Może w  wyniku żywiołowej natury karnawału zostać pokonany, ale 
nie unicestwiony. Sam bowiem w  pewnym stopniu mrocznym obliczem karnawa-
łu koordynuje i  zawiaduje, podobnie jak z  pasją realizuje jego arkadyjski wzorzec. 
Tricksterska kreacja zostaje więc w  finale zdekonstruowana, lecz zawsze pozostaje 
w szczątkowej postaci. Również Kleks nie znika. Udaje mu się przetrwać w postaci zagi-
nionego guzika przytwierdzonego do magicznej czapki, której losy otwierały zbiór bajek  

44  G. Leszczyński, Skandalista Jan B., „Guliwer” 2007, nr 2, ss. 11−18.
45  Por. M. Wójcik-Dudek, op. cit., s. 61.
46  Por. ibidem.
47  Por. ibidem, s. 64.
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o Akademii. Ta finałowa przemiana nie zamyka opowieści, gdyż guzik można symbo-
licznie potraktować jako wspomniany na początku mitologem (archetypowy motyw, 
wątek, zalążek schematu fabularnego)48 – zaczątek kolejnej historii. Wystarczy rozpo-
cząć opowiadanie, a guzik zmaterializuje się w innej formie i nurt błazeńskiej fabuły 
ruszy dalej, dając podwaliny samodzielnej strukturze, w której opozycyjne elementy, 
takie jak idylla i apokalipsa zostaną na nowo odbudowane w duchu mitu tricksterskie-
go, karnawału i groteski pozostających poza realnością, realizmem i stosownością. 
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Summary
Mister Blot as a Trick-Freak

The article presents the figure of Mr Blot, who is a character in Jan Brzechwa’s Mister 
Blot’s Academy novel. This character is examined in the context of the trickster arche-
type and the myth of a trickster. The main traits of a trickster are controversy, opposi-
tional nature and being contrary and disputatious. He can function as an antagonist 
figure of the humanity, or operate as a well-meaning demiurge. The oppositional 
nature of Mr Blot causes tensions in the world of the Academy in the novel. The 
conflicting tendencies of arcadia and apocalypse (derived from Thanatos). A reader 
can, therefore, observe the world that is full of contradictions, ambivalent, often 
referred to as the world upside down or carnivalized. Mr Blot is a personification of 
creation and destruction. He is a demiurge marked by inner-conflict, self-destructing 
and somewhat of a mad scientist, who revives a doll-doppelganger or the boys in the 
book’s Academy. He is a mage, a shaman, a master, a mentor, and a creator of a car-
nival-like universe where the antagonistic elements of idyll and grotesque collide. 
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Dom i bezdomność w pismach 
autobiograficznych Seweryna 
Goszczyńskiego. Prolegomena

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dom w literaturze dokumentu osobistego ma szczególne znaczenie – konotuje mit 
początku, oznacza przestrzeń najbardziej intymną1, która „chroni człowieka przed 
obcością świata”2. Ślady doświadczenia domu i bezdomności można odnaleźć także 
w bogatej, ale niemal nieobecnej w dyskursie literaturoznawczym twórczości auto-
biograficznej Seweryna Goszczyńskiego. Analiza wybranych tekstów autobiogra-
ficznych pisarza – Podróży mojego życia, Dziennika Sprawy Bożej, Dziennika podróży 
do Tatrów oraz Listów – pozwala podjąć tę problematykę na wielu poziomach: od 
dosłownego rozumienia domu i bezdomności po zjawiska bezdomności duchowej 
i  domu onirycznego. Artykuł stanowi próbę wytyczenia głównych kierunków re-
fleksji Goszczyńskiego nad doświadczeniem domu i  bezdomności. Pierwsza część 
została poświęcona analizie tej problematyki w odniesieniu do biografii pisarza. Cen-
tralna partia artykułu stanowi natomiast próbę ukazania literackich obrazów domu 
i bezdomności w związku z doświadczeniami emigracji i konwersji Goszczyńskiego. 
W toku analizy wykorzystano propozycje badawcze z zakresu poetyki tekstu autobio-
graficznego, fenomenologii przestrzeni i antropologii literatury. 

„Jakbym rad uwolnił się od tej włóczęgi”3…  
Bezdomność konkretna 

Doświadczenie bezdomności rozumianej w sposób dosłowny – jako brak realnego 
domu – stanowi ważny temat analizowanych zapisków. W początkowych fragmen-
tach Podróży mojego życia Goszczyński przedstawia informacje na temat miejsca swo-
jego urodzenia: 

1 Por. R. Lubas-Bartoszyńska, Style wypowiedzi pamiętnikarskiej, Kraków 1983, s. 72.
2 H. Buczyńska-Garewicz, Miejsca, strony, okolice. Przyczynek do fenomenologii przestrzeni, Kraków 

2006, s. 224.
3 Listy Seweryna Goszczyńskiego (1823‒1875), Kraków 1937, s. 12. Dalsze przytoczenia tego tomu lo-

kalizuję bezpośrednio w tekście głównym, używając skrótu „L” i podając numery stron. We wszyst-
kich cytowanych tekstach zachowuję pisownię oryginalną.
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Miejsce urodzenia w Illińcach na Ukrainie, w powiecie lipowieckim, gubernji kijow-
skiej […] Zacząłem już chodzić i mówić, kiedy rodzice opuścili Illińce i przenieśli się 
na Wołyń, do wsi Siomak, między Sławutą a Berezdowem. Ale że fizycznie zacząłem 
się rozwijać nadzwyczaj wcześnie, nic nie pamiętam z mojego dzieciństwa w Illińcach4. 

Okazuje się, że dom w Illińcach nie wzbudza w podmiocie autorskim jakichkol-
wiek wspomnień. Wydaje się to szczególne istotne, ponieważ – jak zauważa Małgo-
rzata Czermińska – „dzieciństwo modelowo powinno być zlokalizowane w miejscu 
urodzenia, z którym związane jest najwięcej wspomnień”5. Także w Siomakach autor 
Zamku kaniowskiego nie doświadcza życia domowego – ojciec Goszczyńskiego pełnił 
funkcję rządcy tamtejszego majątku, co więcej: sam Goszczyński podkreśla, że pod-
czas pobytu na Wołyniu wciąż oscylował między „majątkiem w Siomkach a domem 
dziadków w Sławucie” [PM, s. 10], co wskazuje na brak jednego domu, rozumianego 
jako punkt odniesienia dla całej egzystencji podmiotu6. 

Młodość Goszczyńskiego została naznaczona przez częste zmiany miejsca za-
mieszkania. Autor z  kronikarską dokładnością zanotował w  Podróży mojego życia 
okoliczności kolejnych przeprowadzek7, które najczęściej wynikały z sytuacji ekono-
micznej rodziny (ojciec Goszczyńskiego często wyjeżdżał na kontrakty) lub wiązały 
się z edukacją Seweryna (mimo że nie zdobył on pełnego wykształcenia, uczył się 
w  wielu szkołach i  często mieszkał w  domach przyjaciół). Niezależnie jednak od 
przyczyn, częste zmiany miejsca zamieszkania wiążą się z problemem bezdomności: 

Przeprowadzki, zwłaszcza zwielokrotnione ponad miarę, wiodą do zatracenia poczucia 
więzi z jakimś jednym mieszkaniem, do zgubienia wartości przyzwyczajeń, by w końcu 
doprowadzić do utraty nowości i świeżości kolejno zmienianych miejsc8. 

Wydaje się, że teksty autobiograficzne Goszczyńskiego dotyczące młodości 
potwierdzają obserwacje Bożeny Mądrej-Shallcross. W  analizowanych utworach 
nie znajdzie czytelnik informacji o  istnieniu jakiegokolwiek centrum, do które-
go odwołuje się pisarz, wspominając kolejne przeprowadzki. Uzasadnione jest za-
tem rozpatrywanie zapisków Goszczyńskiego jako szczegółowego rejestru „domów  

4 S. Goszczyński, Podróż mojego życia. Urywki wspomnień i zapiski do pamiętnika, oprac. S. Pigoń, 
Wilno 1924, ss. 9‒10. Dalsze przytoczenia tego dzieła lokuję w tekście głównym, używając skrótu 
„PM” i podając numery stron.

5 M. Czermińska, Przestrzenne odniesienie czasowe faz biografii [w:] Przestrzenie geo(bio)graficzne w li-
teraturze, red. E. Konończuk, E. Sidoruk, Białystok 2015, s. 12.

6 Na takie znaczenie domu zwracała uwagę Anna Legeżyńska: por. A. Legeżyńska, Dom i poetycka 
bezdomność w liryce współczesnej, Warszawa 1996, s. 13.

7 Nie wyliczamy wszystkich miejsc, w których Goszczyński przebywał do 1832 roku, ponieważ informacje 
na temat zawarte zostały w pracach poświęconych biografii pisarza – por. J. Rosnowska, Goszczyński. 
Opowieść biograficzna, Warszawa 1977; Z. Wasilewski, Seweryn Goszczyński. Szkice literackie, Wilno 1923. 

8 B. Mądra-Shallcross, Dom romantycznego artysty, Kraków 1992, s. 223. 
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zastępczych”9, które stanowią przestrzeń wybraną, ale tylko z konieczności – z braku 
realnej alternatywy. Przykładowo w notatce dotyczącej 1822 roku czytamy:

W Humaniu zakładam związek studencko-polityczny. Mieszkam u Józefa Mianowskiego 
[…] Po Wielkiejnocy opuszczam Humań. Samhorodek (powiat skwirski). Kijów. Z Kijowa 
do Samhorodka. Radomyśl — Trzeciakowce — Koziorowicze. W Samhorodku do końca 
czerwca. […] Wacław Pilawski odwozi mię do Humania przy końcu czerwca [PM, s. 38].

Goszczyński niejednokrotnie ogranicza się jedynie do wyliczenia kolejnych 
miejsc, które zamieszkiwał. Wydaje się to szczególnie interesujące, ponieważ świad-
czy o braku zakorzenienia podmiotu autorskiego w jakiejkolwiek realnej przestrze-
ni. Należy jednocześnie podkreślić, że problem bezdomności nie dotyczy jedynie 
młodości Goszczyńskiego, ale niemal całej jego późniejszej egzystencji. Biografia 
pisarza określona była bowiem przez determinanty historyczne i polityczne – Gosz-
czyński uczestniczył w powstaniu listopadowym, ukrywał się w Galicji (w związku 
z wydanym na niego wyrokiem śmierci), gdzie prowadził działalność konspiracyjną 
(1832‒1838), a następnie wyemigrował do Francji (1838‒1872), nigdy nie zało-
żył rodziny, ani nigdzie nie zamieszkał na stałe, gdyż podporządkował swoje życie 
konspiracji. Bezdomność okazuje się zatem niejako naturalnym wynikiem wyboru 
takiego modelu egzystencji. Dom, który oznacza „stabilizację, zamiast bycia ciągle 
gotowym do drogi”10, pozostaje zawsze dla konspiratora czymś niedostępnym, po-
nieważ żyje on w ciągłej niepewności co do miejsca pobytu w kolejnych dniach. 
Należy jednocześnie podkreślić, że nawet wówczas, gdy Goszczyński zrezygnował 
z działalności konspiracyjnej, nadal pozostawał człowiekiem pozbawionym domu. 
Po przybyciu do Francji nieustannie zmieniał miejsca zamieszkania i  oscylował 
między centrum (Paryżem) a  peryferiami (Molsheim, Neuilly nad Marną), gdyż 
poszukiwał przestrzeni, która pomoże mu przezwyciężyć kryzys twórczy. Mimo 
że pisarz przebywał na emigracji ponad 20 lat, nigdy nie zatrzymał się na dłużej 
w jednym miejscu, lecz zamieszkiwał „nie-miejsca”: hotele, stancje, wynajmowane 
mieszkania11. Pod koniec życia powrócił do Lwowa, gdzie był uroczyście witany 

9 Termin ten został zapożyczony z pracy Legeżyńskiej: por. A. Legeżyńska, op. cit., s. 40. Nawiązuję do 
wniosków badaczki ze świadomością, że zostały wypracowane na gruncie badań nad twórczością po-
etycką, niemniej wydają się one szczególnie przydatne do analizy pism autobiograficznych Goszczyń-
skiego. Zarazem przyjmuję rozróżnienie „zamieszkania” i „przebywania”, zawarte w pracach Hanny 
Buczyńskiej-Garewicz. Badaczka wskazuje, że zamieszkane miejsce staje się domem, gdy nastąpi „ze-
strojenie jego duchowych treści z duszą mieszkańca” (H. Buczyńska-Garewicz, op. cit., s. 37). W przy-
padku biografii Goszczyńskiego bardziej zasadne wydaje się mówienie o „przebywaniu” w kolejnych 
przestrzeniach, niż o zamieszkiwaniu w nich. 

10 A. Zwolon, Aksjologia domu zesłańczego [w:] Obraz domu w kulturach słowiańskich, red. T. Dąbek-
-Wigrowa, A. Z. Makowiecki, Warszawa 1997, s. 41

11 W Dzienniku Sprawy Bożej i korespondencji pisarz często odnotowywał problemy finansowe z opłaceniem 
kolejnych stancji. Por. m.in. Dziennik Sprawy Bożej, Warszawa 1984, t. 1, ss. 475, 515, 552, 622, 654.
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jako „wieszcz powracający z tułactwa”12. Po opuszczeniu Francji przebywał między 
innymi w Krakowie, Warszawie i na Podhalu.

Już pobieżne zestawienie faktów z biografii pisarza pozwala postrzegać egzystencję 
Goszczyńskiego jako trwanie w ustawicznej kondycji wędrowca. Niemal nieustanie 
pozostawał on w ruchu, co łączyło się z doświadczeniem bezdomności. Jak podkreśla 
Piotr Kowalski: „Być w drodze to nie być ani tu, ani tam […] człowiek wędrujący 
sytuuje się poza zwyczajnymi ograniczeniami i ładem”13. Wydaje się, że spostrzeżenia 
antropologa znajdują potwierdzenie w biografii autora Zamku kaniowskiego.

Podmiot pomiędzy – podmiot bez miejsca.  
Bezdomność jako kondycja podmiotu

Należy podkreślić, że analizowane teksty ujawniają antropologiczną samowiedzę 
podmiotu autorskiego. Goszczyński uczynił własne doświadczenie bezdomności 
ważnym tematem zapisków. Niejednokrotnie podkreśla poczucie nieprzynależenia 
do żadnego z miejsc, które mogłyby posłużyć za punkt odniesienia w toku określania 
własnej tożsamości14. Stanowisko pisarza wybrzmiewa najwyraźniej w zakończeniu 
Dziennika podróży do Tatrów:

„Świat wielki, a nie ma się gdzie pomieścić!” powiada nasze przysłowie. O, jak ta prawda 
przypada do obecnego mojego stanu! „Ptak ma swoje gniazdo, liszka swoją jamę, a syn 
człowieczy nie ma, gdzie by głowę swoją mógł przysłonić!” – wyrzekł Chrystus. Nigdy 
mocniej nie poczułem tych słów rozdzierającej boleści. […] Tak jest! Nie ma gdzie głowy 
swojej przysłonić syn człowieczy, skoro nie znajdzie piersi z prawdziwą, czystą, wyższą 
miłością, jaką znalazł Chrystus u jednego swojego ucznia. Ale jakże ją mam znaleźć?15 

Goszczyński określa samego siebie jako osobę bezdomną i niezakorzenioną. Poprzez 
zastosowanie aluzji biblijnej wyznanie autora zyskuje uniwersalny wydźwięk. Anna Le-
geżyńska podkreśla, że dom może być „figurą interpretacji losu ludzkiego pojmowa-
nego fatalistyczne jak i optymistyczne”16. Niewątpliwie przywołany fragment ujawnia 
fatalizm w  myśleniu Goszczyńskiego o  własnej kondycji egzystencjalnej. Wyznanie 

12 S. Goszczyński, Dziennik Sprawy Bożej, Warszawa 1984, t. 2, s. 191. Dalsze przytoczenia tego dzieła 
lokuję w tekście głównym, używając skrótu „DS” i podając oznaczenie tomu oraz numery stron.

13 P. Kowalski, Droga, wędrówka, turystyka w kulturze popularnej [w:] Przestrzenia, miejsca wędrówki. 
Kategoria przestrzeni w badaniach kulturowych i literackich. Studia, red. P. Kowalski, Opole 2001, s. 7.

14 Ryszard Nycz podkreśla, że w  dwudziestowiecznej refleksji antropologicznej powracają motywy, 
które charakteryzują człowieka w kategoriach: oderwania od świata, pozbawienia korzeni, poczucia 
nieprzynależenia. Por. R. Nycz, Każdy z nas jest przybyszem. Wzory tożsamości w literaturze polskiej 
XX wieku, „Teksty Drugie” 1999, nr 5, s. 42. Wydaje się, że taki obraz człowieka wpisany jest w pi-
sarstwo autobiograficzne Goszczyńskiego.

15 S. Goszczyński, Dziennik podróży do Tatrów, Wrocław 1958, s. 284. Dalsze przytoczenia tego dzieła 
lokuję w tekście głównym, używając skrótu „DP” i podając numery stron.

16 A. Legeżyńska, op. cit., s. 33. 
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podmiotu autorskiego świadczy o tym, że bezdomność postrzega on jak stan niezmien-
ny – nie wyraża jakiejkolwiek nadziei na zmianę własnego położenia w przyszłości.

Zasadne wydaje się pytanie, czy podmiot autorski analizowanych utworów moż-
na określić mianem podmiotu nomadycznego w rozumieniu Rosi Braidotii. Niewąt-
pliwie ciągłe przemieszczanie się i zmiany tożsamości mogą budzić skojarzenia z kon-
cepcją nomady, ale tym, co stanowi istotną różnicę, jest tęsknota Goszczyńskiego za 
centrum, dążenie do zakorzenienia i przezwyciężenia stanu bezdomności17. 

„Żarłoczny to potwór ta emigranta”18…  
Bezdomność emigracyjna

Analiza problematyki domu i bezdomności wymaga zwrócenia uwagi na tak zwaną 
bezdomność emigracyjną19, której literacki obraz utrwalił Goszczyński w Listach oraz 
Dzienniku Sprawy Bożej. Niepowodzenie działalności konspiracyjnej, realne zagroże-
nie aresztowaniem oraz kryzys twórczy – to czynniki, które zadecydowały o tym, że 
w 1838 roku pisarz wyemigrował do Francji. Znamienne, że Goszczyński postrzegał 
wcześniejszy pobyt w Galicji jako rozwiązanie pośrednie między emigracją a pragnie-
niem pozostania w kraju20. Dopiero z chwilą przybycia do Strasburga po raz pierwszy 
określa samego siebie jako emigranta: 

Wszedłem do Strassburga 2 sierpnia […] teraz dopiero czuję, że emigrant w Polsce nie 
jest emigrantem; dopiero za Polską można widzieć całą gorycz jego położenia. Jeszcze 
dotąd jestem jak odurzony; wszystkie uczucia, myśli, cała moja dusza zostały jeszcze 
w Polsce, chodzę tu jak śpiący pomiędzy marami snu, a na sercu ciężar nie do opisania. 
[…] Czy to jest rodzaj e m i g r a n c k i e j  c h o r o b y ? [podkr. moje – J. S.] [L, s. 22].

Przywołany fragment jest świadectwem stanu „zawieszenia”, którego doświad-
cza podmiot autorski na emigracji. Goszczyński podkreśla, że mieszkając fizycznie 
w  Strasburgu, pozostaje jednocześnie „duchem” w  ojczyźnie. Wyznanie to budzi 
skojarzenie z  kategorią „polskiej duszy”, wyróżnioną przez Nycza. Według bada-
cza historyczne doświadczenie emigracji, rozbiorów i  wychodźstwa doprowadziło 
do wykształcenia się tajemniczego związku łączącego ducha wspólnoty z  duchem  

17 Braidotti podkreśla „Nomada […] jest raczej figuracją dla podmiotu, który zrzekł się całkowicie 
idei ukształtowania, nie tęskni za nią” (R. Braidotii, Podmioty nomadyczne. Ucieleśnienie i różnica 
seksualna w feminizmie współczesnym, tłum. A. Derra, Warszawa 2009).

18 Listy …, s. 39.
19 Legeżyńska podkreśla, że bezdomność emigracyjna stanowi szczególny rodzaj bezdomności; por. 

A. Legeżyńska, op. cit., s. 7.
20 W tym kontekście warto zwrócić uwagę na wiersz Goszczyńskiego Wyjście z Polski, który ukazuje 

negatywną wizję emigracji. Poeta nawiązuje w nim do toposu domu-ojczyzny oraz wyraża wła-
sną niewiarę w bliski powrót do ojczyzny. Według Witkowskiej takie wyobrażenie emigracji miało 
wpływ na chwilowe porzucenie myśli o wychodźstwie przez Goszczyńskiego. Por. A. Witkowska, 
Cześć i skandale. O emigracyjnym doświadczeniu Polaków, Warszawa 1977, s. 23.
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miejsca21. Znamienne, że Goszczyński stosunkowo niewiele miejsca poświęca opisowi 
stanu polskiej emigracji oraz codziennego życia na wychodźstwie, koncentruje się za 
to na własnym życiu wewnętrznym. Głównymi doświadczeniami emigranta pozosta-
ją: dominująca samotność, tęsknota za bliskimi oraz utraconą ojczyzną. Autor expres-
sis verbis określa własną sytuację: „Ale oto jestem samotny, opuszczony, biedny, bez 
rodziny, bez Ojczyzny, bez serdecznych przyjaciół, bez wsparcia od ludzi, bez pociech 
ziemskich, nękany bez ustanku złością świata” [DS, t. 1, s. 31]. Wyjątek z Dziennika 
Sprawy Bożej można postrzegać jako wyznanie „przybysza”. Ryszard Nycz wskazuje, 
że przybysz jest „kimś zarazem nietutejszym (z perspektywy »tuziemców«) i nie u sie-
bie (we własnym przekonaniu); kimś zasadniczo nie na (swoim) miejscu”22. Przywo-
łany fragment ujawnia zarazem, że wyjściowe położenie Goszczyńskiego we Francji 
wyznacza sytuacja wielostronnej bezdomności – wyobcowania, wychodźstwa i wy-
dziedziczenia. Wskazaliśmy, że autor opisuje doświadczenie „rozszczepienia” między 
ojczyzną a Francją. O istnieniu tego rozdwojenia świadczy nie tylko wyznanie autora, 
ale i  treść jego korespondencji – wielokrotnie prosi w niej przyjaciół o  informacje 
na temat sytuacji w kraju i deklaruje wiarę w odrodzenie ojczyzny. Doświadczenie 
bezdomności emigracyjnej zostaje w przypadku Goszczyńskiego spotęgowane przez 
doznanie ostracyzmu ze strony polskiej emigracji po podpisaniu pisma skierowanego 
do Aleksandra II (Powody, dla których amnestia przyjęta być nie może). Zatwierdzenie 
tego aktu odebrane zostało przez część emigracji jako zdrada ojczyzny. Goszczyński 
notował w Dzienniku Sprawy Bożej:

Pismo nasze do cesarza Aleksandra jest powodem do pewnego zamieszania w emigracji 
paryskiej. Rozpuszczono o nim, że jest prośbą o amnestię pod pewnymi warunkami. 
Emigracja […] po wielkiej części wierzy temu. […] Odsądzają nas od polskości opiera-
jąc się na piśmie, którego żaden nie czytał [DS. t. 1, s. 574].

Wydaje się to wyjątkowo istotne, ponieważ, jak zauważa Agata Zwolon, ostra-
cyzm to największa kara, jaką może wymierzyć społeczność emigracyjna23.Wyznanie 
Goszczyńskiego nabiera szczególnego znaczenia przy uwzględnieniu faktu, że od mo-
mentu przybycia do Strasburga nie był w żaden sposób związany ze stronnictwami 
polskiej emigracji, a co więcej, krytycznie wypowiadał się na temat ich działalności24. 
Taka sytuacja mogła wynikać z faktu, że był on niejako emigrantem „spóźnionym” – 
przybył do Francji niemal siedem lat później niż pierwsi wychodźcy. 

Na uwagę zasługuje również fakt, że w  zapiskach Goszczyńskiego z  czasów 
emigracji nie pojawia się topos domu-ojczyzny, który bardzo często występował  

21 Por. R. Nycz, op. cit., s. 42. Pogląd Goszczyńskiego o istnieniu „emigracyjnej choroby” budzi skoja-
rzenie z opinią Witkowskiej na temat Wielkiej Emigracji: „polscy emigranci po roku 1831 cierpieli 
na chorobę obcości”. Por. A. Witkowska, Ja emigrant, czyli obcy [w:] Inny, inna, inne. O  inności 
w kulturze, red. M. Janion et al., Warszawa 2004, s. 201.

22 R. Nycz, op. cit., s. 43.
23 Por. A. Zwolon, op. cit., s. 43
24 Por. m.in. Dziennik Sprawy…, t. 1, s. 267; Listy…, s. 157.
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w literaturze emigracyjnej25. Topika ta znajduje wyraz dopiero w listach, które po-
wstają już po powrocie z Francji:

Kochany Nepomucenie! Słowa twoje powitania mię na ziemi ojczystej z 19 maja r. b. 
doszły do rąk moich. […] dzięki łasce bożej i miłości ludzi […] mogłem opuścić Fran-
cję i od dwóch miesięcy jestem już w domu ojców naszych[L, ss. 450‒451]. 

Goszczyński nie podaje konkretnego adresu zamieszkania, lecz określa własne 
położenie poprzez fakt pobytu w ojczyźnie. Ukazanie kraju rodzimego jako „domu 
ojców” jest równoznaczne z rozpoznaniem w nim najwyżej wartości – to przestrzeń 
sakralna, bliska i  bezpieczna26. Powrót do ojczyzny stanowił dla Goszczyńskiego 
szczególnie istotne wydarzenie tym bardziej, że pisarz był przyjmowany w kraju uro-
czyście. W Dzienniku Sprawy Bożej z wielkim pietyzmem notował informacje praso-
we, które dotyczyły jego powrotu z wychodźstwa. 

Bezdomność towiańczyka 

Goszczyński po przyłączeniu się do Koła Sprawy Bożej zmienia całkowicie sposób 
postrzegania ojczyzny oraz własnej kondycji emigranta. Tęsknota za rodzimym kra-
jem i gotowość do walki zbrojnej zostały zastąpione ideałem ojczyzny wewnętrznej 
jako jedynej realnej. Koncepcja ta rozwijana była przez Andrzeja Towiańskiego:

Mógł [Towiański – przyp. J. S.] zapewniać towiańczyków, iż już żyją oni w wolnej Pol-
sce, choć fizycznie przebywają daleko od niej, we Francji, Szwajcarii czy gdziekolwiek 
indziej. Bowiem w nich tkwi ideał żywej Polski podług wzoru Boga…27

Przyjęcie przez Goszczyńskiego takiego sposobu rozumowania miało istotne 
konsekwencje. Porzucił on działalność konspiracyjną28 na rzecz rozwoju religijne-
go, odrzucił także „fałszywą” wizję ojczyzny oraz deklarował gotowość pozostania na 
emigracji tak długo, jak będzie to konieczne. Powyższe stanowisko Goszczyńskiego 
ujawnia list do Karola Rogawskiego, będący odpowiedzią na propozycję objęcia ka-
tedry literatury na Uniwersytecie Krakowskim:

Tego stanowiska w obecnej chwili przyjąć nie mogę. Moja misja emigrancka we Francji 
jeszcze niespełniona, przerwać jej nie mogę, byłoby to pójść wbrew zamiarom bożym, 
byłoby to zdradzić Polskę zamiast jej usłużyć. Tutaj w Paryżu rozstrzygają się dziś naj-
ważniejsze interesa nie tylko Francji, ale Polski i ludzkości […]. Tu dziś najstraszniejszy 
ogień bitwy, gdzie się skupiły dwie strony: boża i szatańska [L, s. 283].)

25 Por. A. Legeżyńska, op. cit., s. 37.
26 Na taki wymiar domu w  literaturze romantycznej zwraca uwagę Małgorzata Burzka-Janik: por. 

M. Burzka-Janik, W poszukiwaniu centrum. Dom i bezdomność w życiu i twórczości Adama Mickie-
wicza, Opole 2009, s. 71.

27 A. Witkowska, Towiańczycy, Warszawa 1989, s. 80.
28 Por. Dziennik Sprawy..., t. 1, s. 143. 
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Pozostanie na emigracji okazuje się dobrowolnym wyborem Goszczyńskiego. Pi-
sarz odrzuca możliwość powrotu do kraju, ponieważ jest przekonany, że Francja to 
miejsce szczególnie istotne dla przyszłości świata. Przywołany fragment ujawnia zna-
czącą zmianę perspektywy: metafora „choroby emigracyjnej” zostaje zastąpiona ideą 
„misji emigracyjnej”, co więcej: to nie ojczyzna, ale cała ludzkość znajduje się w cen-
trum zainteresowana Goszczyńskiego-towiańczyka. Koncepcja ojczyzny wewnętrznej 
zakładała także zmianę wyobrażeń emigrantów o sobie – to „ustanowienie nowego 
chrześcijaństwa na ziemi”29, a nie działalność narodowowyzwoleńcza stanowić miała 
główne zadanie Polaków. W nauczaniu Mistrza Andrzeja znalazło się także przekona-
nie o istnieniu zależności między życiem duchowym towiańczyków a sytuacją w ich 
ojczyźnie. Goszczyński notował w dzienniku: „Symbola przyszłości – co się w nas 
dzieje, to dziać się będzie w Ojczyźnie” [DS, t. 1, s. 202].

Nasuwa się marginalna uwaga, że brak domu oraz bezdomność konkretną po-
strzega Goszczyński jako nieodłączne elementy egzystencji towiańczyka. W liście do 
Juliusza Słowackiego z 1848 roku wyznaje:

Jestem dziś nic: wygnaniec, tułacz, więzień skrępowany, uciskany; nie wiem, jak dzień 
przeżyć, gdzie głowę skłonić, aby na chwilę wytchnąć – jak ostatni żebrak; bliscy mi nie-
gdyś jedni odwrócili się przeciw mnie […] a ja jednak, taki nędzarz, czuję się zwycięzcą 
[…] sztandar Chrystusa, sztandar wiecznego zwycięstwa, jest moim sztandarem […] Tak! 
Jestem apostołem. Chrystus powołał mię i poświęcił na apostolstwo swoje… [L, s. 240].

Przywołany fragment świadczy o zmianie, jaka dokonała się w myśleniu Gosz-
czyńskiego po konwersji. Autor podkreśla doświadczenie samotności i bezdomności, 
ale ostatecznie przeżycia te zostają ocenione w  sposób pozytywny, ponieważ łączą 
się z  powołaniem do działalności apostolskiej. Dla Goszczyńskiego-towiańczyka 
trudności związane z  pobytem na wychodźstwie okazują się nieistotne, ponieważ 
wszystkie swoje działania pragnie on podporządkować rozwojowi duchowemu oraz 
upowszechnianiu nauki Towiańskiego. Wydaje się, że wyznanie autora ujawnia jesz-
cze jedno „źródło” bezdomności – ani dom, ani ojczyzna nie stanowiły dla Goszczyń-
skiego konkurencyjnych wartości wobec dążenia do osiągnięcia doskonałości ducho-
wej. Doświadczenie bezdomności emigracyjnej pod wpływem konwersji zmienia się 
w doświadczenie bezdomności apostoła, która stanowi świadomy wybór jednostki, 
nie zaś konieczność. 

Dom – Ukraina. Literacka sonotopografia 

Elżbieta Rybicka w  pracy poświęconej problemowi sensorycznej geografii lite-
rackiej akcentuje szczególne znaczenie „pamięci autobiograficznej”30. W tym kon-
tekście rodzi się pytanie o  to, czy w  pismach autobiograficznych Goszczyńskiego 
można dostrzec związek pewnych przestrzeni z  pracą pamięci autobiograficznej. 
29 A. Witkowska, Towiańczycy…, s. 82.
30 E. Rybicka, Sensoryczna geografia literacka [w:] Przestrzenie geo(bio)graficzne…, s. 41.
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Nie ulega wątpliwości, że niejednokrotnie doświadczenie danego miejsca wzbudza 
w Goszczyńskim skojarzenie z tym, co utracone – domem rodzinnym oraz ojczyzną. 
Świadectwem takiej postawy autora jest Dziennik podróży do Tatrów. Przykładowo 
w relacji z jednej z wycieczek autor notuje:

Życie takie nie ustaje razem ze dniem, długo przeciąga się w noc. Tej chwili szczególnie 
pilnuję […] obieram sobie zazwyczaj miejsce dalekie od wsi, ustronne […] i czekam, aż 
ucichnie gwar dziennej muzyki, ryki pasącego się bydła, aż przemoże cisza nocy i oko-
licy; wtedy rozpoczyna się muzyka nocna, odpowiedniejsza temu 
[…] jeżeli śpiew się odezwie, to czujesz w nim serce, które szuka drugiego serca, a śród 
tego stąd i owąd wyrywa się huknięcie pasterskie ostre, długie, obija się o skały, ob-
latuje echem całą okolicę i ginie gdzieś w przepaści oddalenia. Wtedy to roztacza się 
wokoło mnie żyjącym przypomnieniem noc ukraińska ze swoimi ułyciami, ze swoimi 
śpiewami. Tyle bo jest podobieństwa w śpiewnie, szczególniej Góralek, w długim jej 
przeciągnieniu, do śpiewu naszych dziewek [DP, s. 142].

Wyznanie Goszczyńskiego stanowi nie tylko przykład dźwiękowego wspomnie-
nia ziemi rodzinnej31, ale także zapis pewnego typu epifanii32 doznawanej przez dia-
rystę. Paradoksalnie to cisza33, zmącona jedynie odgłosami natury, wywołuje niejako 
rodzaj olśnienia, objawienia się ojczystej rzeczywistości w krajobrazie tatrzańskim. 
Również konkretne formacje krajobrazowe wzbudzają w podmiocie autorskim wspo-
mnienia – góry przywodzą na myśl czas spędzony w Zofijówce i brzegi Tykicza. 

Doświadczenie młodości spędzonej na Ukrainie stanowiło istotny aspekt prywat-
nej mitologii pisarza. Goszczyński podkreśla własne pochodzenie i  kreuje samego 
siebie na kontynuatora tradycji kozackiej. O znaczeniu tego mitu świadczy fragment 
Dziennika Sprawy Bożej, będący relacją z rozmowy z Adamem Mickiewiczem:

Powołanie twoje, bracie, jest wielkie. […] Wyobrażasz w Kole Ruś kozacką, powołany 
jesteś głownie związać w Sprawie Kozaczyznę […] Nie dokażesz tego inaczej jak tonem 
kozackim. Ten ton masz w sobie […] A powołanie twoje w tym tonie służyć Sprawie, 
tym tonem walczyć i w tym tonie zrobisz wielkie rzeczy dla Sprawy, poruszysz Kozaczy-
znę, wprowadzisz ją do Sprawy [DS, t. 1, s. 137].

Zapiski Goszczyńskiego dowodzą, że akcentowanie pochodzenia może być ozna-
ką przywiązania do rodzinnego kraju. Mimo opuszczenia Ukrainy, nie traci on toż-
samości „Kozaka-hajdamki”. 

31 Rybicka podkreśla, że wspomnienie krajobrazu dźwiękowego w  literaturze emigracyjnej staje się 
często medium „prywatnej jak i kulturowej pamięci danego obszaru” (ibidem, s. 45). 

32 Przyjmujemy definicję romantycznej epifanii, którą sformułował Nycz. Epifania to rodzaj indywidu-
alnego objawienia uniwersalnego porządku, bezpośredniej wizji, polegającej na ujęciu nadnaturalnej 
i nadzmysłowej esencji, dokonane dzięki przekroczeniu granic doświadczenia. Por. R. Nycz, Literatura 
jako trop rzeczywistości. Poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze polskiej, Kraków 2011, s. 89.

33 Szczególne znaczenie ciszy w literackiej geografii sensorycznej wyjaśnia Rybicka – por. E. Rybicka, 
op. cit., s. 45.
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Bezdomność duchowa. Dom oniryczny 

Opierając się na koncepcji Gastona Bachelarda34, można wskazać na obecność w ana-
lizowanych tekstach autobiograficznych tematu tak zwanego domu onirycznego –
istniejącego jedynie w  marzeniach, wspomnieniach i  snach. Goszczyński stworzył 
sugestywne opisy „podróży ducha” do ziemi rodzinnej, co sugeruje niezakorzenienie 
podmiotu autorskiego35. Szczególnie istotnym świadectwem takiej postawy autora są 
dwa fragmenty – pierwszy pochodzący z Dziennika podróży do Tatrów, drugi z listu 
do Bohdana Zaleskiego:

Im dalej puszczałem oko, tym rzewniejsze, tym głębsze marzenia podnosiły się z duszy, 
prowadziły duszę coraz, coraz dalej. W końcu oko ustało, tylko duch sam szedł i szedł 
po całym kraju, zatrzymał się na ziemi rodzinnej, w miejscach dzieciństwa i młodości, 
obszedł towarzyszów niepowrotnej już drogi [podkr. moje – J.  S], pukał do przyja-
ciół, dotknął serc rodziny! […] Postrzegłem obłok, który płynął dołem w moją stronę. 
Pragnęłam zobaczyć w nim posłańca z mojego kraju, odebrać jakąś wieść przez niego; 
przepłynął obojętne… [DP, ss. 187‒188].
Wszystkie uczucia, myśli, cała moja dusza zostały jeszcze w Polsce, chodzę tu [w Stras-
burgu – przyp. J. S.] jak śpiący pomiędzy marami snu […]. Czasami marzę, że jestem 
w Polsce, żem wrócił, w duszy obudza się cała radość na widok ojczystych Karpatów, 
przelatuję w zachwyceniu znajome drogi, […] rzucam się na szyję przyjaciół, witają mię 
w uniesieniu, jestem więc znowu w Polsce; — budzę się o sto mil od niej, dalej jak o sto 
mil, bo jak od niewoli do wolności [L, 22].

Przywołane ustępy ukazują pojemność znaczeniową słowa „dom”. Według Gosz-
czyńskiego to nie tylko synonim konkretnej budowli, ale również ziemi rodzinnej 
oraz rodziny36. Warto jednocześnie podkreślić przekonanie podmiotu autorskiego, 
że nigdy nie powróci on już do domu rodzinnego, na co wskazują słowa: „towarzy-
szów niepowrotnej już drogi”. Według Bachelarda takie przeświadczenie człowieka 
powoduje, że „dom staje się czymś więcej niż wspomnieniem, jest domem naszych 
marzeń, domem snów”37. Z kolei drugi z przywołanych fragmentów stanowi wizję 
szczęśliwego powrotu do ojczyzny, który możliwy jest jedynie w marzeniach sennych. 
Należy podkreślić, że podmiot autorski to człowiek nie tylko niezakorzeniony, ale 
i wewnętrznie rozdwojony. 

34 Por. G.  Bachelard, Dom rodzinny i  dom oniryczny [w:] idem, Wyobraźnia poetycka. Wybór pism, 
tłum. H. Chudak, A. Tatarkiewicz, Warszawa 1975, ss. 303‒331.

35 Regina Lubas-Bartoszyńska wyróżnia wśród strategii tożsamości podmiotu literatury: „tożsamość 
człowieka zakorzenionego w  określonej przestrzeni, »swojaka« i  przybysza w  niej, wędrowca”  – 
R. Lubas-Bartoszyńska, Tożsamość i autobiografia, „Przestrzenie Teorii” 2003, nr 2, s. 148.

36 Jakub Z.  Lichański wskazuje, że dom to bardzo często synonim rodu, dynastii, rodziny  –  
por. J. Z. Lichański, Dom w literaturze staropolskiej i oświeceniowej. Próba charakterystyki sposobu 
użycia pojęcia [w:] Obraz domu …, s. 18. 

37 G. Bachelard, op. cit., s. 313.
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Podsumowanie

Analiza wybranych fragmentów Podróży mojego życia, Dziennika podróży do Tatrów, 
Dziennika Sprawy Bożej oraz Listów udowodniła, że problematyka domu oraz bez-
domności powraca w  pismach autobiograficznych Seweryna Goszczyńskiego wie-
lokrotnie i  w  różnych kontekstach. Kwestia ta jest związana z  realnymi doświad-
czeniami – bezdomnością konkretną (konspiratora, emigranta), a także przeżyciami 
duchowymi podmiotu autorskiego (bezdomność towiańczyka). Przeprowadzona 
analiza wykazała również, że w pismach autobiograficznych Goszczyńskiego współ-
istnieją różnorodne obrazy domu (realnego, onirycznego oraz marzonego) i ulegają 
one przeobrażeniom pod wpływem doświadczeń podmiotu autorskiego. Jednocze-
śnie utwory te ujawniają samowiedzę autora, który określa siebie jako człowieka bez 
miejsca – poszukującego duchowego i egzystencjalnego centrum. Okazuje się zatem, 
że Goszczyński reprezentuje szczególną odmianę losu XIX-wiecznego homo viator – 
nie jest podróżnikiem sensu stricto, w myśl założeń romantycznej antropologii38, po-
nieważ często odbywa podróże z konieczności, ale niewątpliwie ciągłe bycie w ruchu 
stanowi istotny wątek jego doświadczeń, a także określa jego egzystencję. 
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Summary 
Home and Homelessness in Seweryn Goszczyński’s  
Autobiographical Writings: a Prolegomenon 

The aim of the article is to investigate the questions of home and homelessness in 
Seweryn Goszczyński’s autobiographical writings. The preliminary section provides 
an analysis of the experience of homelessness, placing particular emphasis on its 
meaning in Goszczyński’s life. The main body is an attempt to present the issue 
of the literary images of home and homelessness in connection with the writer’s 
experience of emigration and conversion. The analysis of Goszczyński’s selected 
autobiographical writings enables us to deal with this issue on many levels, from 
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the literal understanding of home and homelessness to the phenomena of spiritual 
homelessness and of the oneiric house. The article also deals with the problem of  
Goszczyński’s autobiographical memory in the context of the sensory literary geog-
raphy. The analysis is based on a selection of Seweryn Goszczyński’s autobiographical 
works, including Podróż mojego życia, Dziennik Sprawy Bożej, Dziennik podróży do 
Tatrów, and his letters. 
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Marta Błaszkowska

„Między nami nie ma w ogóle 
żadnego związku…”1. Dualizmy 
w dramacie Andrzeja Trzebińskiego 
„Aby podnieść różę…”

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Napisany w 1942 roku dramat Andrzeja Trzebińskiego Aby podnieść różę, chociaż 
zdaje się słabiej rozpoznawalny w powszechnym obiegu czytelniczym niż teksty Sta-
nisława Ignacego Witkiewicza, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego czy Sławomi-
ra Mrożka, pozostaje niewątpliwie jednym z  najciekawszych w  pierwszej połowie 
XX wieku przejawów zastosowania groteskowej konwencji w utworze scenicznym. 
To o tyle istotne, że Trzebiński ‒ jakby na przekór temu, co potocznie sądzi się o lite-
raturze powstałej w czasie II wojny światowej, kojarzonej bądź to z tyrteizmem, bądź 
z katastrofizmem w jego możliwie najbardziej ekspresyjnej, poetyckiej formie ‒ był 
żywo zainteresowany właśnie literackim eksperymentem, a  w  szczególności grote-
ską. Co więcej: groteską w stylu Witkacego, którego nazywa „bajecznym”2 i które-
go antymimetyczną strategię „traktowania formalnego elementów znaczeniowych”3 
pragnął naśladować. Wariat i  zakonnica Witkiewicza to zresztą pierwsza ze sztuk, 
którą chciało zrealizować ukonstytuowane w 1942 roku Studio Eksperymentalne – 
grupa teatralna złożona między innymi z Wacława Bojarskiego, Tadeusza Sołtana, 
ale też Trzebińskiego. Do premiery ostatecznie nie doszło; jak się zresztą wydaje, 
fascynacja Witkacym była w szczególny sposób właściwa przede wszystkim dla auto-
ra Aby podnieść różę…, pozostali członkowie grupy szybko zdecydowali się bowiem 
obrać kierunek artystyczny bliższy Gałczyńskiemu4. Ta decyzja, realizująca się przede 
wszystkim w aspekcie praktycznym (Studio Eksperymentalne ostatecznie wystawi-
ło inscenizację Mężczyzny w damskim kapeluszu oraz udramatyzowaną wersję Balu 
u Salomona), nie zmienia jednak faktu, że Witkacy był uznawany za swoistego du-
chowego przewodnika grupy, a nawet, jak określa to Stanisław Marczak-Oborski,  

1 A. Trzebiński, Aby podnieść różę… Groteska w  trzech aktach [w:] idem, Aby podnieść różę. Szkice 
literackie i dramat, wstęp i oprac. M. Urbanowski, Warszawa 1999, s. 157.

2 Idem, Z laboratorium dramatu [w:] idem, Aby podnieść…, s. 131.
3 Idem, 24 IV 1942 [w:] idem, Pamiętnik, cz. 1, oprac. P. Rodak, Warszawa 2001, s. 94.
4 Por. E. Janicka, Sztuka czy naród? Monografia pisarska Andrzeja Trzebińskiego, Kraków 2006, s. 352.
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jej „papieża”5. Zarówno związki łączące twórczość autora Wariata i zakonnicy oraz dra-
mat Trzebińskiego, jak i dzielące je różnice zostały obszernie opisane6; w tym miejscu 
warto jeszcze jednak dodać, że niezależnie od witkacowskich inspiracji Aby podnieść 
różę… nie należy postrzegać jako dzieła naśladowczego – przeciwnie, jak podkreśla 
Maciej Urbanowski, charakterystyczna dla tego utworu jest oryginalność formalna7.

Tekst Trzebińskiego jest wypadkową fascynacji autora z  jednej strony właśnie 
groteską, z drugiej zaś – formą dramatu w ogóle, którą przeciwstawia on w bardzo 
mocny sposób martwej jego zdaniem liryce:

Umarła we wrześniu 1939 roku. Nie od przypadkowej kuli zresztą, nie od przypadku 
w ogóle…
Umarła dlatego, że skończyła się oto epoka słów w literaturze. Że musi się w niej zacząć 
epoka czynów8.

Pokolenie współczesne autorowi jest więc już pokoleniem nie „lirycznym”, ale „dra-
matycznym”: takim, dla którego podstawowe środki wyrazu powinny wynikać z po-
stawy „bezpośredniego stosunku do rzeczywistości, postawy czucia się w  centrum 
tej rzeczywistości, w  samym – nie-do-przeniknięcia – sercu”9. Dramat jest w  tym 
kontekście utożsamiony z możliwością ukazywania „rzeczy »samych w sobie« w ich 
wypukłościach i wklęśnięciach”10; ponadto wyklucza „wszelkie soczewki subiektywi-
zmu, płaszczyzny rzutowań”11, co czyni z niego wymarzoną platformę uwidaczniania 
doświadczenia pokolenia wojennego.

Dramat, jakiego istnienie postuluje Trzebiński, jest ‒ co już zostało wspomnia-
ne wyżej i  co wielokrotnie zaznaczano w  licznych omówieniach12 ‒ z  samej swej 
istoty głęboko groteskowy, tylko w ten sposób bowiem może odpowiedzieć na za-
dania, jakie stawia przed nim trudna do zrozumienia, ogarnięta wojennym cha-
osem współczesność. Co jednak szczególnie widoczne w Aby podnieść różę…, nie ma 
w tej grotesce „ani śladu malowniczego baroku, napiętrzenia, spotwornienia kształ-
tów i kolorów, charakteryzujących dramat Witkacowski. W przeciwieństwie do tej  
5 S.  Marczak-Oborski, Teatr czasu wojny. Polskie życie teatralne w  latach II wojny światowej 

(1939‒1945), Warszawa 1967, s. 224.
6 Między innymi przez Martę Piwińską (M. Piwińska, Witkacy w „laboratorium dramatu” Trzebińskie-

go [w:] Studia o Stanisławie Ignacym Witkiewiczu, red. M. Głowiński, J. Sławiński, Wrocław 1972), 
Tymona Terleckiego (T. Terlecki, Polski dramat awangardowy, „Dialog” 1981, nr 4) oraz Krzysztofa 
Noworytę (K. Noworyta, Syn Witkacego, „Arkana” 2005, nr 6). Do kwestii tej nawiązuje również 
w przywoływanej już wyżej monografii Elżbieta Janicka.

7 Por. M. Urbanowski, O Andrzeju Trzebińskim [w:] A. Trzebiński, Aby podnieść…, s. 21.
8 A. Trzebiński, Pokolenie liryczne i dramatyczne [w:] idem, Aby podnieść…, s. 102.
9 Ibidem, s. 105.
10 Ibidem, s. 107.
11 Ibidem.
12 Na uwagę zasługują tutaj m.in. monografia Janickiej, która groteskowości Aby podnieść różę… po-

święca obszerny rozdział, a także część książki Zdzisława Jastrzębskiego Literatura pokolenia wojen-
nego wobec dwudziestolecia (Warszawa 1969) zatytułowana Konspiracja i groteska.
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malarskości […] to dramat biało-czarny, jakby graficzny z jednym tylko akcentem 
barwnym owej »róży« z tytułu”13. Im głębsza analiza i interpretacja tekstu Trzebiń-
skiego, tym bardziej widoczne staje się jego obudowanie wokół wszechobecnych du-
alizmów i przeciwieństw. Czarno-białe dekoracje i kostiumy oraz podkreślane bezu-
stannie w didaskaliach konstruowanie przestrzeni w oparciu o mocne, proste linie, 
zygzaki i kubistyczne formy współgrają z warstwą treściową utworu. Niniejszy tekst 
stanowi próbę zbadania tych nawracających opozycji – opisania ich i zrekonstruowa-
nia znaczeń, jakie za sobą niosą. 

Uderzają one bowiem już od pierwszych zdań Aby podnieść różę…; w salce hotelu 
Marokko w ping-ponga grają dwaj zawodnicy, Ernest Kangar i Pablo Garpadatte, 
obaj ubrani zresztą w białe tenisowe stroje, dwójka jest również obserwatorów – Ralf 
Arioni („profesor czy może docent socjologii”14) i Riza Obliwia („dziewczynka sta-
nowczo lekkich obyczajów, nudystka”15). Wszystkie ruchy graczu odbywają się zasad-
niczo w nienaturalnie wręcz równym rytmie: gra jest „biała, lekka”16, punkty zdoby-
wa raz jeden, raz drugi, odbijając naprzemiennie to mocnymi, to lżejszymi ruchami 
piłeczkę, która całkowicie zaprząta uwagę ich, a  czasem również dwojga widzów. 
Symetrią odznaczają się także wypowiedzi bohaterów – przerzucają się oni pytaniami 
i niby-odpowiedziami, jakby odzwierciedlając w dialogu sytuację gry, która jednak 
w żaden sposób nie prowadzi do porozumienia ani żadnego konkretnego efektu. Po-
dobnie zresztą, jak faktyczna pingpongowa rozgrywka nie prowadzi, jak się okazuje, 
do zakończenia: kiedy sytuacja jest bliska rozstrzygnięcia, ostatnią piłeczkę wyrzuca 
przez okno Riza, zirytowana, że gracze nie zwracają dostatecznej uwagi na dobiegają-
ce z zewnątrz odgłosy rewolucji. To pierwszy właściwie moment złamania symetrii – 
wytrąceni z rytmu zawodnicy nie mogą dojść do porozumienia, Garpadatte naciska 
na remis, Kangar próbuje przekonać przeciwnika o  swojej punktowej przewadze. 
Rozwiązanie przynosi pomysł Ralfa, by zacząć grać bez piłki, samymi tylko ruchami 
naśladującymi prawdziwą rozgrywkę; kiedy już obaj gracze decydują się to zrobić, 
szybko okazuje się, że powracają do wcześniejszego rytmu:

Grają dalej. Cisza. Biało ubrani mistrzowie świata, zahipnotyzowani próżnią, z rakietami 
ścinającymi nie istniejącą piłeczkę, poruszają się przy stole w skupieniu, tajemniczo17.

Aby jednak dotrzeć do prawdziwej funkcji i sensu tego duetu, należy jeszcze za-
uważyć, co dzieje się, gdy miejsce jednego z zawodników zajmuje wezwany do hotelu 
„Marokko” dyktator Deromur Ilfare, przywódca rewolucjonistów. Zaalarmowany 

13 T. Terlecki, op. cit., cyt za: program spektaklu Aby podnieść różę…, reż. T. Byrski, Kielce 1985 [on-line:] 
http://www.e-teatr.pl/pl/programy/2013_12/55169/aby_podniesc_roze__teatr_zeromskiego_kiel-
ce_1985.pdf [29.08.2016].

14 A. Trzebiński, Aby podnieść różę…, s. 135.
15 Ibidem, s. 134.
16 Ibidem, s. 135.
17 Ibidem, s. 147.
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napisem „Champion”, znajdującym się na wyrzuconej przez okno piłeczce, którą 
buntownicy uznają za sygnał bytności w hotelu dyktatora z przeciwnej opcji poli-
tycznej ‒ Wozuba Teneroita – Deromur początkowo, reagując na gorączkowe donie-
sienia swego podkomendnego, chce czwórkę bywalców „Marokko” rozstrzelać. Osta-
tecznie jednak godzi się na eksperyment mający udowodnić ich niewinność – jeżeli 
uda mu się zaangażować w partię ping-ponga, będzie w stanie uwierzyć im, że nie są 
wrogimi agentami. Gdy zaś zaczyna grać, całkowicie zastępuje jednego z wcześniej-
szych zawodników ‒ razem z pozostałymi bohaterami zaczyna nieświadomie powta-
rzać kwestie, które padły już wcześniej, zanurza się zupełnie w rolę, a gdy do hotelu 
przybywa Teneroit, Ilfare przedstawia mu się jako „champion”, choć wcześniej był to 
tytuł używany tylko wobec Kangara. Siła symetrii sięga jednak jeszcze dalej – miejsce 
Garpadattego zajmuje ostatecznie Wozub, który również pragnie przekonać się, czy 
można grać w ping-ponga bez piłki. Kończąca dramat uwaga „Gra dyktatorów »in 
potentia« potwornieje do infinitum”18 stanowi dowód na to, że rozgrywka nie znajdzie 
zakończenia, a żaden z graczy nie ma szans na wygraną. 

Przedstawiciele obu duetów są do siebie niepokojąco podobni, co w warstwie wi-
zualnej sygnalizują analogie w  ich wyglądzie. Zarówno Garpadatte, jak i Kangar są 
ubrani w białe stroje tenisistów; nie wspomina się też o różnicach fizycznych i chociaż 
jeden z nich jest szachistą, a drugi bokserem, obaj opisywani są w didaskaliach jako dy-
namiczni, silni mistrzowie świata, „wspaniali mężczyźni”19. Podobnie Deromur, „pan 
w czarnym ‒ koniecznie właśnie w czarnym ‒ garniturze, o twarzy manierycznie pięk-
nej ‒ i lwiej”20, oraz Wozub, „podobnie jak Deromur w czarnym garniturze, chudawy, 
inteligentny, również nieco manieryczny”21. Co więcej, wszyscy oni właściwie pozba-
wieni są wyróżniających cech charakteru – nawet manifesty polityczne dyktatorów nie 
czynią z nich wyrazistych osobowości, są bowiem mgliste, pełne frazesów i powtarzane 
bezrefleksyjnie, często nawet z błędami, zarówno przez samych przywódców, jak i przez 
ich popleczników. Ostatecznie okazuje się, że każdy z tych czterech bohaterów funkcjo-
nuje jedynie w obrębie systemu, jaki tworzy z innymi postaciami – z kontrdyktatorem 
czy współgraczem. Sensem istnienia Deromura jest pozostawanie w opozycji do Wozu-
ba; działania Garpadattego napędza pragnienie wygrania z Kangarem. Żaden nie może 
istnieć bez drugiego, a dopiero razem – co najwyraźniej sygnalizuje właśnie partia ping-
-ponga ‒ tworzą rodzaj poprawnie pracującej maszyny, sprawnego układu, złożonego 
wprawdzie z elementów przeciwstawnych, ale doskonale się uzupełniających:

Znowu cicha, tajemnicza, działająca jak taniec gra pustymi rakietkami. […] Garpadatte 
w bieli tenisowej i Deromur Ilfare w czarnym garniturze tworzą sobą dziwną szachownicę, 
na której właśnie gra się bez szachów22.

18 Ibidem, s. 181.
19 Ibidem, s. 140.
20 Ibidem, s. 159.
21 Ibidem, s. 172.
22 Ibidem, s. 172.
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Mimo wszystko opozycyjność postaci Deromura i Wozuba jest podkreślana – ale 
tylko przez pozostałych bohaterów i  to, co istotne, zanim jeszcze poznają oni Te-
neroita osobiście. Kiedy osoby przebywające w  „Marokko” oczekują na przybycie 
pierwszego dyktatora, zaczynają myśleć o jego przeciwniku bardzo intensywnie, pró-
bując poskładać w całość informacje, które o nim posiadają. Coraz bardziej rozgo-
rączkowany Arioni, który rozpaczliwie próbuje nadać absurdalnej sytuacji głębszy 
sens, konstatuje w końcu, że zaczynając wierzyć w Wozuba, stali się wszyscy w istocie 
jego agentami – ale równocześnie przyznaje: „To nie jest istotne czy Wozub jest na-
prawdę, czy nie”23. Wszystko, co bohaterowie mogą powiedzieć o Teneroicie, opiera 
się na opozycji:

[…] jest pierwszym prorokiem ludzkości, który nie uciekając się do męczeństwa, umie 
rozbudzić w ludzkości wiarę tak aktywną i zaraźliwą. Nawracając, zamiast przemawiać 
‒ przemilcza, zamiast wyjaśniać ‒ zaciemnia, słowem, zamiast nawracać ludzi ‒ odwra-
ca od siebie24.

„Wozub Teneroit jest, bo odczuwamy jego dywersję”25 ‒ mówi jeszcze Lamo Ba-
zarra, prawa ręka Deromura. Dyktator istnieje tylko wtedy, kiedy nada mu się funkcję 
i przypisze odpowiednie cechy ‒ w tym przypadku są to cechy dokładnie przeciwne 
do tych kojarzonych z drugim z przywódców. Ostatecznie okazuje się jednak, że dyk-
tatorzy stali się tylko wyzutymi z głębszej treści symbolami przeciwstawnych ustro-
jów i nastawień politycznych, co zresztą wyrzucają sobie nawzajem podczas kłótni:

teneroit
(potworny kłąb namiętności, pasja do sześcianu) Deromurze, jest pan najgenialniejszy 
z kabotynów […].
deromur
Wozubie, dyktatorze eunuchów życiowych… czy oni jeszcze wierzą w to coś? […]
teneroit
Militarysto bez kuli w browningu, figuro retoryczna totalitaryzmu! […]
deromur
A – a – a… Kreaturo, jemioło demokracji…26

To tylko jeden z momentów Aby podnieść różę…, w których na pierwszy plan 
wysuwa się relacja pomiędzy (często wewnętrznie pustym) znakiem a znaczeniem. 
Opozycja ta szczególnie istotna wydaje się w połączeniu wielopoziomową metaforą 
gry, zdającą się organizować cały utwór ‒ dwóch bohaterów jest przecież sportowca-
mi, przez większość czasu akcji rozgrywane są zawody w ping-ponga, bezustannie 
pojawiają się odwołania do boksu czy szachów. Równocześnie jednak słuszna wydaje 
się intuicja Elżbiety Janickiej, że w tym przypadku istotny jest nie tyle wynik gry, ile 
23 Ibidem, s. 155.
24 Ibidem.
25 Ibidem, s. 153.
26 Ibidem, ss. 178‒179.
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same jej zasady27, a także przebieg rozgrywki, co zbliżałoby groteskowe aktywności 
bohaterów Aby podnieść różę… raczej do kategorii zabawy. Najważniejszą ich cechą 
jest to, że żadna z nich „nie ma sensu poza sobą samą”28 – dlatego przyjęte reguły 
„są kategoryczne i absolutne: nie dopuszczają najmniejszego sprzeciwu”29. Dotyczy 
to zarówno gry sensu stricto – ping-ponga ‒ jak i pojawiającej się ustawicznie zaba-
wy w udawanie. Przedmioty nabierają w  tych sytuacjach szczególnej roli: stają się 
symbolami czegoś innego, nośnikami treści. Najprostszy przykład to oczywiście pi-
łeczka ‒ dopóki jest posiadana przez graczy, pozostaje wprawdzie cennym, ale mimo 
wszystko tylko narzędziem; wyrzucenie jej przez okno zmusza grających do znalezie-
nia alternatywnego rozwiązania, co obnaża rzeczywistą pustkę stojącą za materialnym 
znakiem. Jak się okazuje, piłka nie jest potrzebna, by grać, choć wcześniej jej obec-
ność wydawała się niezbędna, a „kategoryczne i absolutne” reguły gry mogą zostać 
zmienione i  funkcjonować z powodzeniem tak długo, dopóki nie pojawi się ktoś, 
kto „psuje nastrój, brutalnie odmawia przyjęcia zaproponowanej iluzji”30 ‒ w tym 
przypadku są to kolejno Deromur i Wozub, jednak każdy z nich ostatecznie decydu-
je się dołączyć do mistyfikacji, angażując się w nią coraz mocniej. Z drugiej strony 
pingpongowa piłeczka nabiera znaczenia dla rewolucjonistów, którzy, odczytawszy 
umieszczony na niej napis, jednoznacznie interpretują ją jako znak rozpoznawczy 
wrogiego dyktatora. Ta szczególna relacja między ludźmi a rzeczami przywodzi po-
nownie na myśl postulaty, które Trzebiński formułował wobec dramatu współczesne-
go. Najistotniejszym problemem, z którym musi mierzyć się ten rodzaj sztuki, jest 
bowiem, zdaniem autora, właśnie podejście do przedmiotów:

Dramat antyczny, oddany kolizjom człowieka i losu, nie odczuwał po prostu konieczności 
mieszania w to rzeczy. […] Dramat szekspirowski, molierowski i mieszczański XIX wieku 
wprowadził rzecz jako tło. Jako to, co się właśnie używa. Tło w sensie dramatycznym: 
podkreślenie działania, gestu przez to, że wiążą się one z  przedmiotami codziennego 
użytku […]. Symbolizm, mogłoby się zdawać, nadał w końcu rzeczy ważny sens drama-
tyczny: rolę główną w dramacie. Zapatrywano się w nią, wchodzono w jej rolę. Zwykłe, 
potoczne używanie rzeczy nabierało posmaku bluźnierstwa… Ale całe to dostrzeganie 
rzeczy podobne było dostrzeganiu szyby, przez którą oglądamy jakiś krajobraz31.

Tymczasem zadaniem dramatu współczesnego jest sprawienie, by „rzecz dramatycz-
niała i stawała się partnerem w jakiejś walce”32 – a więc nadanie jej „sensu drama- 
tycznego”. Ten postulat w szczególny sposób realizuje Trzebiński właśnie w Aby pod-
nieść różę…: pragnienie wypełniania nowymi treściami symbolicznych ram material-
nego przedmiotu widoczne jest i w przypadku piłeczki, i wtedy, gdy chodzi o inne 

27 Por. E. Janicka, op. cit., s. 403.
28 R. Caillois, Gry i ludzie, tłum. A. Tatarkiewicz, M. Żurowska, Warszawa 1997, s. 18.
29 Ibidem.
30 Ibidem, s. 19.
31 A. Trzebiński, Pokolenie liryczne…, s. 126.
32 Ibidem. 
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rzeczy, z którymi stykają się bohaterowie. Na uwagę w tym kontekście zasługuje cho-
ciażby tytułowej róża, która w rzeczywistości jest „perwersyjną” kokardą Rizy, przy-
piętą przez dziewczynę do szlafroka Ralfa jako nagroda za pomysł gry w ping-ponga 
bez piłki. Prosty przedmiot przez wszystkich traktowany jest jak prawdziwy kwiat, 
trofeum, wreszcie staje się trudnym do zinterpretowania nośnikiem wielu nakładają-
cych się znaczeń, aż w końcu zostaje symbolem samej Rizy i reprezentowanych przez 
nią wartości. Przedmioty w Aby podnieść różę… jawią się więc jako bezustannie uwi-
kłane w skomplikowaną sieć relacji pomiędzy znakami a ich znaczeniami, przy czym 
niejednokrotnie okazuje się, że za symbolem stoi tylko kolejny symbol, w nieskoń-
czoność odwołujący się do następnych. To myśl głęboko zbieżna z tym, co o symu-
lacji i symulakrach pisał Jean Baudrillard ‒ nie chodzi bowiem o to, że przedmioty 
udające inne przedmioty i znaki udające inne znaki mają coś parodiować; w istocie 
chodzi po prostu o system, w którym „gwarantem przestaje być rzeczywistość, wy-
miany dokonuje we własnym zakresie, w nieprzerwanym obiegu wzajemnie do siebie 
odsyłających referencji”33.

Co istotne, czerwona kokarda-róża bardzo wyraźnie przełamuje czarno-białą sy-
metrię świata utworu. Wyrwa, jaka zostaje w ten sposób uczyniona w uporządkowa-
nej strukturze, prowadzi do kolejnej możliwej do wskazania opozycji, sygnalizowanej 
przez postaci Rizy i Ralfa. Również oni – podobnie jak dwaj sportowcy i dwaj dyk-
tatorzy ‒ funkcjonują w toku akcji jako duet przeciwieństw. Arioni to cynik i filozof, 
przedstawiciel nauk społecznych, zajmujący się chłodną obserwacją i wyciąganiem 
z niej wniosków ‒ Obliwia z kolei jest emocjonalna i dynamiczna, pyta i żąda odpo-
wiedzi; on łatwo wchodzi w rolę autorytetu ‒ ona dopatruje się w każdym problemie 
swojej winy; jego uznają ze mentora  – ją za trzpiotkę, która z  uwagi na kobiecą 
powinność chce wziąć na siebie odpowiedzialność za przewinienia innych. Łączy 
ich stosunek do mitycznej niemal współczesności ‒ wypatrywanej, fascynującej ich, 
upragnionej, ale też budzącej odrobinę lęku. Również oni, podobnie jak pozostałe 
duety, nie mogą funkcjonować bez siebie nawzajem – chociaż przez większość czasu 
stosunek Ralfa do Rizy jest ironiczny i pobłażliwy, to właśnie jej samobójcza śmierć 
pcha go do porzucenia dotychczasowej postawy przeintelektualizowanej izolacji i po-
godzenia z losem. W finale dramatu Arioni bez problemu odnajduje się w ‒ zapo-
mnianej jakby przez Wozuba i Deromura ‒ roli dyktatora:

bazarra 
Zdobyty most, dyktatorze. Trwało to równo godzinę. Sam prowadziłem atak.
Partnerzy nie zwracają najmniejszej uwagi. Arioni otrząsa się, zmienia się wewnętrznie, 
blady, bez uśmiechu, ale silny. Decyzja zapadła.
arioni
(tonem dyktatora, wodza rewolucji) To bardzo dobrze, Bazarra. Jestem z ciebie dumny, 
że tak sam przez się masz inicjatywę… zaraz pójdziemy razem do taksówki, aby obej-
rzeć ten most kolejowy i Dworzec Południowy.

33 J. Baudrillard, Precesja symulakrów, tłum. T. Komendant [w:] Postmodernizm. Antologia przekładów, 
red. R. Nycz, Kraków 1997, s. 180.
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bazarra
(zbity z tropu, do Deromura) Dyktatorze, przejęliśmy także tajne wiadomości dotych-
czasowego rządu… Czy pan będzie chciał je przejrzeć?
arioni
(odpowiadając znów jako dyktator) Naturalnie, Bazarra… Tych rzeczy nie można lek-
ceważyć… […]
bazarra
(oszołomiony) Ależ ja nie pojmuję, jakim cudem stał się pan dyktatorem.
[…]
arioni 
Schodzę, aby podnieść nieprawdziwą różę, która musi gdzieś leżeć w pobliżu ciała bied-
nej, naiwnej Rizy. Ale na to, aby móc to uczynić, muszę stać się człowiekiem, którego 
biorą wszyscy żartobliwie, jako twórcę refrenów społecznych i  którego jednocześnie 
słuchać nie chcą, ponieważ sami w coś tam jeszcze wierzą. Stać się muszę dyktatorem, 
mistrzu. (wychodzi)34

Ta wyrazista scena stanowi paradoksalnie logiczną, choć groteskową, konsekwen-
cję poprzednich ‒ szczególnie jeśli do jej interpretacji włączy się teorię karnawalizacji 
Michaiła Bachtina. Oto bowiem świat został wywrócony do góry nogami: dyktatorzy 
grają w ping-ponga z własnymi więźniami i z sobą nawzajem, żołnierze odmawiają 
wykonania rozkazów, wojskowym przywódcom podwładni zabierają amunicję; do-
minuje „logika »odwrotności«, »na odwrót«, »na nice«”35. Przedmiotem fascynacji 
staje się ciało – mało wprawdzie biologiczne, ale bardzo materialne, mocne, żywotne, 
przesycone energią, bliskie w istocie pierwotnym popędom i kultowi siły. To ideal-
ny moment, by dokonać koronacji karnawałowego króla, aby nastąpiło całkowite 
„przemieszczenie hierarchicznej »góry« na »dół«”36, jak wtedy, gdy podczas ludowego 
karnawału „błazna ogłaszano królem, w czasie świąt głupców wybierano błazeńskiego 
opata, biskupa, arcybiskupa, a w kościołach bezpośrednio podległych papieżowi — 
nawet błazeńskiego papieża”37. W istocie, Arioni ma przecież świadomość pozorności 
i śmieszności dyktatorskiego stanowiska, mówi o tym wprost; z triumfem łączy się 
więc ośmieszenie. Równocześnie należy dodać, że ‒ jak zawsze w  przypadku kar-
nawału ‒ końcowa scena to w pewien sposób obraz „równoczesnej śmierci starego 
i  równoczesnych narodzin nowego świata”38, jakiegoś rodzaju odrodzenia, którego 
symbolem jest pragnienie podniesienia z bruku róży. Po etapie szaleństwa karnawału 
następuje jednak powrót do porządku; jaki będzie ten porządek pod dyktatorską 
władzą Arioniego ‒ tego ostatecznie nie wiadomo.

Opozycja Riza  – Ralf przynosi jeszcze jedno skojarzenie: z  wyróżnionymi 
przez Julię Kristevą porządkami semiotycznym i  symbolicznym, a  więc (w  pew-
nym uproszczeniu) pierwotną sferą znaczeniowo-cielesną oraz wtórną przestrzenią  
34 A. Trzebiński, Aby podnieść…, ss. 180‒181.
35 M. Bachtin, Twórczość Franciszka Rabelais’go a kultura ludowa średniowiecza i renesansu, tłum. A. i A. Go-

reniowie, Kraków 1975, s. 68. 
36 Ibidem, s. 117.
37 Ibidem.
38 Ibidem, s. 621. 
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struktury, języka i kultury. Riza od początku wiązana jest z fizycznością, material-
nością i kobiecością w  jej aspekcie seksualno-biologicznym: „dziewczynka stanow-
czo lekkich obyczajów”39, „żenująco piękna”40, „gołe nogi”41, „podobno nudystka”42. 
Uosabia także sferę naturalnej, pierwotnej emocjonalności – chociaż męscy boha-
terowie również od czasu do czasu okazują emocje, w ich przypadku jest to zwykle 
gniew lub pasja, Obliwia natomiast jako jedyna reaguje na te wydarzenia lękiem, 
przerażonym okrzykiem, nerwowym śmiechem, odpowiada „blada, z krwią zbiegłą 
z  twarzy”43, a nawet „histerycznie”44. „Treść jej życia ‒ zauważa Janicka ‒ stanowi 
wolna (sprzedajna?) miłość i  niepohamowana, orgazmiczna egzaltacja w  stosunku 
do kolejnych kochanków (klientów?) – „(oszołomiona i porwana) Ralf!” […] „(nie-
przytomnie) Ralf... Ralf...” […] „(klaszcząc w dłonie) Ach, to jest wspaniałe, Ralf! 
[…]”45. Materialność Rizy podkreśla także jej postawienie się w  jednym szeregu 
z przedmiotami: „Piłeczka, papieros, kokarda moja wyrzucona przez okno, to jesz-
cze nic, Ralf, ale kobieta rzucająca się sama przez okno…”46. Niewątpliwie można 
zgodzić się do pewnego stopnia z Janicką, postulującą postrzeganie Rizy jako postaci 
alegorycznej, czytelnego znaku rewolucji i utożsamianej z nią kobiecości, ale kobie-
cości interpretowanej jako pewnego rodzaju manekinowość (Obliwia jest zresztą po-
dobna do „wielkiej, pięknej lalki”47), bycie znakiem cywilizacji zdominowanej przez 
mężczyzn48. Jednakże cały czas należy pamiętać, że to swoiste uprzedmiotowienie 
nie ma charakteru jednoznacznie negatywnego. Wynika to po pierwsze ze stosunku 
Trzebińskiego do kategorii rzeczy, które są „tajemniczymi akumulatorami wartości: 
złych i dobrych, […] narzucają nam swoje wartości i wyzywają nasze”49. Po drugie 
zaś istotna jest funkcja, jaką Riza spełnia wobec innych bohaterów, w szczególno-
ści wobec Arioniego: to jej samobójstwo ostatecznie popycha go do działania. Ralf 
jest bowiem postacią od początku pasywną i mocno wtłoczoną w ramy, rozumianej 
za Kristevą, symboliczności. Podkreśla to w  sposób szczególny jego zawód: socjo-
log, a więc znawca struktur społecznych i  ich obserwator, „za sprawą dokonanych 
odkryć […] zaczyna górować nad pozostałymi bohaterami dystansem do wydarzeń 
oraz świadomością rządzącego nimi mechanizmu”50. Nie ulega jednak wątpliwości, 

39 A. Trzebiński, Aby podnieść różę…, s. 134.
40 Ibidem, s. 135.
41 Ibidem.
42 Ibidem.
43 Ibidem, s. 149.
44 Ibidem, s. 176.
45 E. Janicka, op. cit., s. 367.
46 A. Trzebiński, Aby podnieść różę…, s. 180; por. także E. Janicka, op. cit., s. 396.
47 A. Trzebiński, Aby podnieść różę…, s. 138.
48 Por. E. Janicka, op. cit., s. 396.
49 A. Trzebiński, Z laboratorium…, s. 127.
50 E. Janicka, op. cit., s. 399.
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że uosabiana przez Arioniego strefa symboliczna nie może istnieć bez semiotyczności 
Rizy ‒ i odwrotnie:

Bez wymiaru symbolicznego mielibyśmy do czynienia jedynie z  bezkształtnym beł-
kotem ciała, z  kolei bez wymiaru semiotycznego – pozbawieni bylibyśmy w mowie 
tego, co wyłącznie nasze. […] To właśnie ta emocjonalna wyjątkowość zapewnia nam 
związanie tego, co e, mówimy, z naszym doświadczeniem, które ‒ w najbardziej ele-
mentarnym znaczeniu ‒ jest doświadczeniem ciała51.

 Bez samobójczego gestu Obliwii Ralf nie poczułby impulsu do podniesienia 
z bruku symbolicznej kokardy-róży, nie zdecydowałby się także, żeby doprecyzować 
w działaniu własną tożsamość. Pozostałby jedynie biernym obserwatorem zjawisk; 
porządek symboliczny bez semiotycznego ma bowiem „tendencję do fiksacji na pra-
wie i władzy, co jest jedynie inną formą psychozy, czyli rozpadu zasady rzeczywisto-
ści”52. Z kolei Riza bez wiedzy Ralfa o mechanizmach świata nie miałaby języka do 
wyrażenia doświadczenia ‒ „gdy […] odejmiemy symboliczne od semiotycznego, 
tracimy zdolność uniwersalizacji”53.

Zastosowanie kompozycji opartej o dualizmy jawi się jako jedna z podstawowych 
‒ obok przenikającej cały utwór groteskowości ‒ zasad wyznaczających kształt Aby 
podnieść różę… Przeciwstawianie sobie dwóch dyktatorów, dwóch graczy, postaci ko-
biecej oraz męskiej, wreszcie: samych porządków pasywności i aktywności, prawdy 
i zmyślenia, uczucia i słowa – otwiera nowe sensy. Zmusza też do sprawdzenia, co 
kryje się pomiędzy biegunami tych opozycji. Silny kontrast między czernią i  bie-
lą, dominujący w warstwie wizualnej dramatu Trzebińskiego, a także, jak mogłyby 
sugerować wyraźne opozycje, w jego warstwie treściowej, ujawnia bowiem również 
strefę szarości. Mieści się w  niej to, co niedopowiedziane  – urwane zakończenie, 
wieloznaczna symboliczność przedmiotów, płynne, otwarte na wielość interpreta-
cji znaczenie kokardy-róży podnoszonej z bruku. W ostatecznym rozrachunku „Aby 
podnieść różę… pozostaje domeną podejrzeń, wątpienia i nieuświadomionej przeni-
kliwości, a wręcz demaskacji”54. Jak zresztą – nieco wbrew tej mocno binarnej, czar-
no-białej konstrukcji ‒ twierdzi w eseju-komentarzu sam autor, dramat nie powinien 
dostarczać jednoznacznych odpowiedzi:

Zwycięstwa są zagmatwane. Są, ale widz nie może się w nich połapać, odgadnąć ich. 
Zwycięstw się nie ogłasza. Zapadają w piersi bohaterów ciche, osobiste i na ich wyłącz-
ną własność… A widz może i myśli wtedy zażenowany, że właściwie dramat skończył 
się na… remis55.

51 M. P. Markowski, Przygoda ciała i znaków. Wprowadzenie do pism Julii Kristevej [w:] J. Kristeva, 
Czarne słońce. Depresja i melancholia, tłum. M. P. Markowski, R. Ryziński, Kraków 2007, s. XXI.

52 Ibidem, s. XXII.
53 Ibidem, s. XXIII.
54 E. Janicka, op. cit., s. 433.
55 A. Trzebiński, Z laboratorium…, s. 132.
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Marta Błaszkowska 

Summary
„There is no connection between us”. Dualisms and contrasts  
in „Aby podnieść różę” by Andrzej Trzebiński

The article is an analysis of various dualisms and contrasts which are the main rhe-
torical figures of Andrzej Trzebiński’s play „Aby podnieść różę” („To pick up a rose”). 
The study of these multiple oppositions - passiveness and activeness, truth and fic-
tion, emotion and word, male and female elements - allows to observe a  specific 
„grey area” and, accordingly to the author’s theoretical manifestos, to perceive Trze-
biński’s play as a text which does not contain any unambiguous statements.
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Barbara Englender

Sztuka kontrastu. Fotografia 
w poezji Marcina Świetlickiego

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Wiersze Marcina Świetlickiego, od debiutanckiej Schizmy aż po ostatnio wydaną 
Drobną zmianę, charakteryzują się wysoką świadomością osobności artysty, poczu-
ciem, że – jak czytamy w najbardziej chyba znanym wierszu poety – niczego o nim 
„nie ma w konstytucji”1. Osobność ta znajduje swoje odzwierciedlenie to w buntow-
niczej nucie, jaką odnaleźć można w wierszach Świetlickiego, to w pewnego rodzaju 
zmęczeniu, podszytym frustracją, przenikającym jego twórczość. Tekstowy zapis tego 
doświadczenia staje się transkrypcją nie tyle emocji, ile wręcz postawy wobec życia, 
napiętnowanej poczuciem rozdarcia, przesilenia2.

Swoista antytetyczność jest również cechą poetyki Świetlickiego wyraźnie podno-
szoną przez krytykę – już od samego jego debiutu. Tego rodzaju dyskurs krytyczny 
w następujący sposób rekonstruuje Paweł Wiktor Ryś:

Opozycyjność jawi się jako podstawowa cecha poetyki autora Zimnych krajów. Różni 
badacze jednak różne kontrasty uznawali za prymarne. Julian Kornhauser […] wy-
różnił między innymi takie pary jak właśnie piwnica-strych, miłość-nienawiść, za-
mknięte-otwarte, początek-koniec. Jacek Gutorow, analizując utwory od debiutu po 
tom Nieczynny, za główne napięcia tematyczne tej poezji uznał: grzech-czystość oraz 
(odpowiadające tym pierwszym) niewinność-doświadczenie. Z kolei Wojciech Bono-
wicz […] zwrócił uwagę na rozdarcie ich bohatera pomiędzy jasnością i ciemnością, 
obecnością i nieobecnością. Przeciwieństwa te można mnożyć3.

Podobna opozycyjność wpisuje się w samo pojęcie fotografii – medium opartego 
na grze światła i ciemności, ruchu i zatrzymania, utrwalenia i nieobecności. Foto-
graficzny dualizm szczególnie wyraźnie widoczny jest w sposobie, w jaki Świetlicki 
wprowadza do swojej poezji motywy związane z tą dziedziną sztuki. Z jednej strony 
wykorzystuje on klasyczne metafory, którymi obrosła fotografia (takie jak jej nieprze-
widywalność, związki z ludzką pamięcią czy zdolność do unieruchamiania postaci), 
1 M. Świetlicki, Pod wulkanem [w:] idem, Wiersze, Kraków 2011, s. 126.
2 Sam Świetlicki we wstępie do Wierszy deklarował następująco: „Poezję robi się przeciw. Przeciw 

instytucji, jakkolwiek by się nie nazywała. Przeciw każdej władzy. Przeciw niesprawiedliwości. Przeciw 
głupocie. […] Poezja jest odwagą. Poezja jest niebezpieczna” – idem, Wstęp [w:] idem, Wiersze…, s. 5.

3 P. W. Ryś, Świetlickiego dom oniryczny [w:] Wyobraźnia poetycka XXI wieku, red. M. Czabanowska-
Wróbel, M. Marchaj, Kraków 2014, s. 89.
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z drugiej natomiast odważnie wkracza w przestrzeń mediów i  jej popkulturowego 
(a nawet politycznego) wykorzystania. Ta dwoistość, uwidaczniająca się w zawiesze-
niu między analogową sztuką a brutalnością nowych mediów, wydaje się konstytu-
tywna dla myślenia o fotografii w XXI wieku.

Kadrowanie wiersza

Pokrewieństwo literatury i sztuk wizualnych znajduje swe odzwierciedlenie w termi-
nie o stricte fotograficznym rodowodzie – w pojęciu kadrowania. Dualizm wpisany 
w obydwie te dziedziny twórczości zasadza się na opozycyjnej relacji między tym, co 
znajduje się w kadrze (lub w ramie tekstu), a tym, co poza nim, między widokiem 
zarejestrowanym a obrazem odrzuconym przez autora. W bardzo interesujący sposób 
zjawisko to zaprezentowane jest w dwóch wierszach Świetlickiego, sąsiadujących ze 
sobą w tomiku Pieśni profana z 1998 roku: Fotografia (dla W.W.) i Camera obscura.

W tekście Fotografia Świetlicki prezentuje następującą perspektywę:

W kącie ulicy zjawisko – coś jakby
drobny ułamek zadymki – coś jakby
nieszczęścia zbłądziły – osoby szukały
otwieram okno – tak to pozostaje
w kącie ulicy nieruchomy zamęt
ja wychylony i przygotowany
i zimowego słońca zaostrzone rysy4

To, co istotne dla Świetlickiego, zdaje się sytuować gdzieś na krawędzi kadru, na gra-
nicy ludzkiej percepcji. Tak zarysowana perspektywa współgra z aurą oniryczności, 
niedookreśloności zawartej w mglistym sformułowaniu „coś jakby”. Pejzaż rozpływa 
się w melancholijnej „zadymce”, nieoznaczonych, ale i niewielkich (wręcz ułamko-
wych) zdarzeniach. Wyostrzeniu ulegają tylko obrysowujące zastaną scenę promienie 
słońca – tak konstytutywne dla naszego myślenia o fotografii. 

Przestrzeń ta, za sprawą konstrukcji wiersza, jest w wyraźny sposób rozdzielona. 
Urywane, podzielone wersy wydają się analogicznie wobec wyrażonego na płaszczyź-
nie treściowej podziału na podmiot patrzący, wychylający się z okna, oraz mglistą 
scenerię podwórka. Symetria ta – podkreślona pauzami – przerwana zostaje, gdy po-
dwórkowy zamęt ulega znieruchomieniu. Dzieje się to w momencie otwarcia okna – 
przy nagłym ruchu, przywodzącym na myśl wyzwolenie fotograficznej migawki. 

Znieruchomieniu ulega również osoba wyglądająca przez okno. Postać ta zawie-
szona zostaje w próżni (również na tej najbardziej prozaicznej, fizycznej płaszczyźnie). 
Człowiek w oknie staje się – by posłużyć się tytułem jednego z tomików Świetlickie-
go – Nieczynny do odwołania. Przyczyną jego pełnego wyczekiwania znieruchomienia 
może być wykonywanie zdjęcia. Zatrzymanie opisane w wierszu byłoby więc zatrzy-
maniem totalnym – obejmującym obydwie strony procesu fotograficznego.

4 M. Świetlicki, Fotografia [w:] idem, Wiersze…, s. 222.
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Podobną scenerię Świetlicki opisuje w tekście Camera obscura:

Zwiesiłem głowę z parapetu.
Ludzie w czerwonych lub czarnych swetrach.
Niektórzy tak dalecy, że bezbarwni
Nogi są w górze, ważniejsze od głów.
Centrum nieba stanowi kwadratowy trawnik.

Naprawdę miło jest wrócić do domu
Ustalać nowe miejsca dla starych przedmiotów.
Dowiedzieć się, że jest coś, czego zmienić się nie da.
Wisieć i wiedzieć. Lekkie ciepło się
zbliża, bo weszłaś5

Utwory Fotografia i  Camera obscura łączy nie tylko temat, wyrażony już w  tytule 
wierszy, ale także sytuacja zarysowana w tekstach – obydwa osadzone są w przestrzeni 
podwórka i prezentują bardzo podobną perspektywę. W przypadku Camery obscury 
świat rzeczywisty percypowany jest dzięki „zwieszeniu głowy z parapetu”, co tłuma-
czyć ma odwrócenie obrazu. Świetlicki w wyraźny sposób rysuje oś między płasz-
czyzną fizycznego bytowania („Nogi są w górze”) a przestrzenią myśli. Jak zauważa 
Paweł Próchniak, „U Świetlickiego zwykle fundamentem kreowanej rzeczywistości 
są relacje przestrzenne”6. Dla interpretacji tego wiersza mają one szczególne znacznie. 
Fotografia staje się rodzajem „świata na opak” (ciasny kadr sprawia, że „centrum 
nieba stanowi kwadratowy trawnik”). Odwróceniu ulegają także ludzie, zmieniający 
się w dalekie, wyblakłe sylwetki poruszające się z nogami w górze, okazujące się po-
staciami nieprzewidywalnymi, u których kwestie fizyczne są istotniejsze od działania 
umysłu. Zewnętrzny świat, odwrócony, obcy i daleki, kontrastuje z opisanym w dru-
giej strofie domowym wnętrzem – rzeczywistością oswojoną, podporządkowaną mi-
łosnemu dyskursowi i rządzącą się stabilnymi prawami.

Śmiertelne zatrzymanie

W klasycznym już Świetle obrazu Rolanda Barthes’a, można znaleźć następującą myśl:

W Fotografii unieruchomienie Czasu objawia się w przesadnym trybie, nawet mon-
strualnym: Czas zostaje połknięty (stąd związek z Żywym Obrazem, którego mitycz-
nym prototypem jest zaśnięcie Królewny po zranieniu się wrzecionem). I choć Zdjęcie 
może być czymś nowoczesnym, włączonym w naszą najbardziej palącą codzienność, to 
jednak będzie w nim tajemniczy punkt nieaktualności, dziwny zastój, zasadnicza istota 
zatrzymania […]7.

5 M. Świetlicki, Camera obscura [w:] idem, Wiersze…, s. 223.
6 P. Próchniak, Czasami jestem (czytając wiersz McDonald’s) [w:] Mistrz Świata. Szkice o  twórczości 

Marcina Świetlickiego, red. P. Śliwiński, Poznań 2011, s. 218.
7 R. Barthes, Światło obrazu, tłum. J. Trznadel, Warszawa 2008, ss. 161‒162.
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Dla fotografii opozycja ruchu i stagnacji wydaje się kwestią konstytutywną (a także 
dystynktywną, odróżniającą tę dziedzinę sztuki od malarstwa czy kinematografii). 
W poezji Świetlickiego dualizm ten najpełniej wybrzmiewałby w utworze, w którym, 
paradoksalnie, słowo „fotografia” nie pada ani razu – w wierszu Lusterko:

Obraz na zawsze
(mniej więcej na zawsze)
pozostawiony. Nikt się nie poruszy,
drzwi nie skrzypną. Przez wieczność
(mniej więcej przez wieczność)
bezruch. Lusterko napatrzyło się,
naodbijało, a teraz ma urlop
przez większą część wieczności,
zamknięte lustro – i jeśli jest przyszłość
to droga do niej prowadzi nie tędy8.

Świetlicki wydaje się tutaj odwoływać do z  jednych z najstarszych fotograficznych 
konotacji – utożsamienia fotografii z „lustrem z pamięcią”9, a także do opisywanej 
przez Umberta Eco metafory „zwierciadła zamrażającego”10.

Paweł Próchniak o innym wierszu Świetlickiego, zatytułowanym Czasami, i rela-
cjach, w jakie wprzęgane jest występujące w nim zwierciadło, pisał następująco:

[…] tafla nie tylko odbija i powiela rzeczywistość – tworząc iluzoryczną przestrzeń, nadając 
fikcyjnej głębi postać świata, który znamy. Pozwala również zobaczyć to, czego poza lustrem 
nie moglibyśmy dojrzeć – […] ukazuje wizerunek utworzony na nasz obraz i podobień-
stwo, nasze odbicie umieszcza w miejscu, którego nie ma, na wzór sztuki ofiarowuje nam 
niemożliwe, a tym samym ujawnia fundamentalną dwoistość istnienia i zarazem odsłania 
jego enigmatyczną naturę. To dlatego w porządku symbolicznym lustro mówi o możli-
wości wejrzenia w inną rzeczywistość – jest miejscem uobecniania się tajemnicy. Dlatego 
w ludowych wyobrażeniach od lustra tak często wieje grozą zaświatów. […] Jest w tym 
rozpoznaniu niepokojąca dwuznaczność oparta na lustrzanym odwróceniu. Zwierciadlana 
głębia pozwala bowiem dostrzec intymny ślad czyjejś obecności – przywołuje kogoś, kogo 
nie ma. W obcej przestrzeni ustanawia miejsce znane i oswojone – miejsce uobecnienia11.

Lustro, o którym pisze Świetlicki, utraciło zdolność odbijania rzeczywistości – jest 
tylko jej stabilnym zapisem. Stało się tak na fali pewnego przesilenia, zniechęcenia, 
jakiego „doświadczyło” („napatrzyło się” już i „naodbijało”). Świetlickiego wydaje się 
tu bardziej interesować kwestia zatrzymania czasu, niż odwrócenia obrazu. Zamro-
żenie sceny, jakie następuje za pośrednictwem lustra, unicestwia wszelki, nawet naj-
mniejszy ruch. Jak pisze Alina Świeściak, „Znakami-obrazami nieszczęścia bohatera 

8 M. Świetlicki, Lusterko [w:] idem, op. cit., s. 338.
9 Por. B. Stiegler, Obrazy fotografii. Album fotograficznych metafor, tłum. J. Czudec, Kraków 2009, s. 162.
10 U. Eco, Czytanie świata, tłum. M. Woźniak, Kraków 1999, s. 96.
11 P. Próchniak, op. cit., s. 155.
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mają być też lustra odbijające jedynie przeszłość »przez większą część wieczności«”12. 
Czas ten rozpina się między ostatecznymi w swej wymowie stwierdzeniami „na za-
wsze” i  „na wieczność” a  dopowiedzeniami zawartymi w  nawiasach, rozbijając tę 
pewność i podając w wątpliwość możliwość wiecznego trwania. Odczucia te wydają 
się analogiczne wobec postawy obserwatora, który – pytając o przyszłość – skłonny 
jest zanegować nawet jej istnienie.

Wojciech Bonowicz we wstępie do tomiku Nieoczywiste jako jedną z głównych 
figur charakterystycznych dla poetyki Świetlickiego wskazuje „motyw zamierania 
i reaktywacji »nieczynności« i »nadczynności«, śmierci i odradzania się, »ubywania 
z grobu«”13. Tak opisywane doświadczenie czasu w znacznym stopniu tożsame jest ze 
świadomością ludzkiej śmiertelności. Do niego też bezpośrednio Świetlicki odnosi 
się w wierszu Sepia:

Idzie i nie wie, że jest już starą fotografią, jeszcze kilka kroków 
i zbutwieje. Spogląda z okna, widzi butwienie, nie zdąży zejść, by
zapobiec. Macha do chmur, ktoś odmachuje stamtąd14.

Człowiek staje się elementem świata napiętnowanego rozkładem. Fotograficzne za-
trzymanie ruchomego niegdyś obrazu nie daje nawet iluzji nieśmiertelności, podkre-
śla tylko podział na to, co żywe, i na to, co przynależy do świata zmarłych. Sepiowana 
odbitka, nasuwająca skojarzenie ze zdjęciem nagrobnym, sytuowałaby się po drugiej 
stronie tej opozycji. Niezmiernie istotna okazuje się tu analogia między barwą zdjęcia 
a kolorem butwiejących liści. „Murszenie jest podwojeniem śmierci, jakby śmiercią 
wtórną”15 – zauważał w Pokrzywie Aleksander Nawarecki. W wierszu Świetlickiego 
odwołanie do procesów gnilnych potęguje swoistą śmiertelność sepiowanej odbitki, 
ulegającej niepowstrzymanym prawom przemijania. Sama fotografia natomiast staje 
się rodzajem medium, okna do innej rzeczywistości.

Relację, zachodzącą pomiędzy żywym modelem pozującym do fotografii, a zako-
dowanym w niej doświadczeniu śmiertelności, Barthes opisuje następująco:

Wobec zdjęcia mojej matki jako dziecka mówię sobie: ona umrze, i drżę […] przed 
nieszczęściem, które już zaistniało. Czy przedmiot zdjęcia jest już martwy, czy nie, każde 
zdjęcie jest taką katastrofą16.

Zarówno tu, jak i w cytowanym utworze Świetlickiego związek ten uświadamiany 
jest przez odbiorcę zdjęcia, a nie uwiecznianego na nim modela.

12 A. Świeściak, Lekcje nieobecności, Mikołów 2010, s. 88.
13 W. Bonowicz, Ktoś, może Bóg [wokół nieoczywistych wierszy religijnych Świetlickiego] [w:] M. Świe-

tlicki, Nieoczywiste, Kraków 2007, s. 9.
14 M. Świetlicki, Sepia [w:] idem, Drobna zmiana, Kraków 2016, s. 67.
15 A. Nawarecki, Pokrzywa, Sosnowiec 1996, s. 138.
16 R. Barthes, op. cit., s. 171.
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Opozycja śmiertelność – utrwalenie, zakodowana w samej istocie fotografii, za-
warta jest także w bardzo wymownym wierszu 7 marca, wieńczącym cykl utworów 
pisanych po śmierci ojca:

a jak się stuknie w google maps
w moje miasteczko i moją ulicę,
w mój dom rodzinny, ojciec nadal
tam siedzi na balkonie, patrzy17

Fotografia jest tu  – jak we wspominanej już koncepcji Umberta Eco  – środkiem 
mogącym „poświadczać obecność fotografowanego przedmiotu”18. Gest przywołania 
zdjęcia („stuknięcie” w Google Maps) – w pewien sposób analogiczny do urucho-
mienia fotograficznej migawki  – zyskuje wymiar wskrzeszający. Obraz, w  którym 
krzyżują się spojrzenia ojca i syna, zostaje pokazany za pomocą techniki o wyraźnie 
filmowym rodowodzie, opartej na stopniowym przybliżaniu prezentowanego obiek-
tu (Świetlicki tworzy wyraźny ciąg: miasto – ulica – dom – balkon).

Ten swego rodzaju dowód na istnienie, jakim staje się odbitka, wprzęgnięty jest 
w grę przeciwieństw, tak specyficzną dla fotograficznego medium. Świetlicki kon-
frontuje osobistą tragedię (której intymny charakter podkreślony jest nagromadze-
niem zaimków dzierżawczych)19 z publicznym przekazem, jakim są zdjęcia satelitar-
ne. Wprowadzona za ich pomocą perspektywa kosmiczna skontrastowana została 
z jednostkowością (ale zarazem i powszechnością) doświadczenia śmierci, obraz stwo-
rzony przez nieczułą maszynę – z emocjonalnym walorem utraty. 

Gra czasu i zatrzymania, obecności i nieobecności w ciekawy sposób ujęta zostaje 
również w Popsutych czasach:

Na starej fotografii,
czy jak to się wtedy nazywało, tych kamienic nie ma.
Tam nie ma tych kamienic, jest tylko powietrze,
wielki prześwit.

O, na tej wysokości wielkiego prześwitu
teraz najprawdopodobniej są moje dwa okna. 
Ja tam wciąż stoję wewnątrz pustki.
Wszystko się cofa20.

Tytuł  – wartościujący współczesność w  sposób negatywny  – odsyła do problemu 
czasu rozumianego jako czwarty wymiar przestrzeni. Silna pointa tego utworu każe 

17 M. Świetlicki, 7 marca [w:] idem, Delta Dietla. Wiersze 2013‒2015, Kraków 2015, s. 19.
18 U. Eco, op. cit., s. 96.
19 Pozwala to również na ukazanie procesu oswajania pustki. Podobnie należałoby odczytywać fakt, 

że o tragedii nie mówi się tu wprost – interpretacja wiersza jako swego rodzaju trenu możliwa jest 
dzięki kontekstowi poprzednich utworów z cyklu.

20 M. Świetlicki, Popsute czasy [w:] idem, Delta…, s. 81.
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postawić pytanie o punkt odniesienia, pozwalający obserwować „cofające się” przed-
mioty. Gest ten należałoby odczytywać jako kolejne odwrócenie naturalnego porząd-
ku, przeciwieństwo ustalonego ładu.

W cytowanym już Świetle obrazu Barthes pisał następująco:

Fotografia nie przypomina przeszłości (zdjęcie nie ma w sobie nic proustowskiego). W jej 
działaniu na mnie nie chodzi o odbudowanie czegoś, co runęło (w wyniku działania 
czasu, odległości), lecz jedynie o poświadczenie, że to, co widzę – naprawdę istniało21.

Popsute czasy, być może właśnie na prawach dialogu z tezami Barthes’a, odwracają tę 
relację, czyniąc fotografię świadectwem nie-istnienia. Choć w ukazanym w pierwszej 
strofie wiersza krajobrazie nie ma człowieka, to jednak przestrzeń ta jest napiętnowana 
nieobecnością – wszakże podmiot wiersza wskazuje na swoje „dwa okna”. Katarzyna 
Niesporek zauważa: „»Ja« wierszy Świetlickiego przeobraża się z podmiotu zamknięte-
go w przestrzeni wewnętrznej w podmiot balansujący pomiędzy życiem i śmiercią”22. 
Zawarty w pojęciu fotografii dualizm czasu i zatrzymania pozwala owo balansowanie 
uwypuklić, czyniąc z papierowej odbitki sposób rejestracji tego doświadczenia.

Między „burzeniem” a ocaleniem

Skojarzenie fotografii z zatrzymaniem rejestrowanego obrazu sprawia, że najczęściej 
postrzegana jest ona jako medium statyczne. Z takimi konotacjami w wyraźny spo-
sób kontrastuje wizja zawarta w Burzeniu Świetlickiego:

Burze dzień cały:
cały dzień zburzony.
Zbudzony burzą
burzą obudzony
twój człowiek jest.

Przez cały dzień niebo
robi fotografie.
Pewnie do niebiańskiego 
archiwum to trafi.
Wysycha, moknie, ściera się i miota
człowiek twój.

Wieczorem zły i wstrętny, stary, niedostępny,
zużyty i leniwy, zaburzony, senny –
wraca do domu. Leży i wrze. Burza
namolnie się powtarza. Dość tych zdjęć! Zakrywa twarz kołdrą. 
Trzeźwieje, nie jest.
Już naburzył się23

21 R. Barthes, op. cit., s. 146.
22 K. Niesporek, „Ja” Świetlickiego, Katowice 2014, s. 104.
23 M. Świetlicki, Burzenie [w:] idem, Wiersze…, s. 284.
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Żywioł, jakim jest burza, na mocy wizualnego skojarzenia24, porównany jest tutaj do 
fotografii. Tym samym Świetlicki odchodzi od rozumienia tego medium jako dziedzi-
ny sztuki czy sposobu rejestracji intymnych przeżyć. Fotografia staje się natarczywym 
w swej repetycji przekroczeniem granic prywatności. Sposób powstawania opisywa-
nych zdjęć nasuwa skojarzenia z obrazkami z tabloidów. Równocześnie jednak Świe-
tlicki wprost wskazuje na ich przeznaczenie – mają stać się elementami „niebiańskiego 
archiwum”. Dzięki temu przesunięciu Bóg okazuje się reporterem, świat mistyczny 
wrogą siłą, rejestrującą wszystkie nasze potknięcia, fotografia natomiast – systemem 
znaków niejako kolaborującym z władzą, popkulturowym aparatem represji.

Podobny sposób interpretacji tego medium pojawia się w wierszach Świetlickie-
go, w których mowa o fotografii prasowej. „W gazetach są litery i parszywe zdjęcia / 
Nie mam dla ciebie żadnego prezentu / W pokoju obok leżą rzeczy zmarłej”25 – czy-
tamy w Majowych wojnach z tomiku Schizma z 1994 roku. Wrogość tego systemu 
zaobserwować można także w tekście Trzylatek:

Dziecko, powszechnie znielubiony demon.
Niezły w abstrakcji, w konkrecie fatalny.
[…]
 Odrobinę przydatny
jedynie politykom i ich fotografom
nadwornym. Udręczone koty
i psy. Ostra czułość. Granica, gdzie czułość
łączy się z uduszeniem. Wstydliwa niezmiernie
duma rodziców, obiekt infantylnych
klimakteryjnych estetycznych uniesień
różnych pań (lecz niektóre z tego pokolenia
reagują odmiennie, gotowe są zabić).
Czy już go ochrzciliście?26

Jedyna sfera, w której dziecko – „powszechnie znielubiony demon”, blisko spokrew-
niony z szatanem (stąd pointujące tekst pytanie o chrzest)27 – jest w pewien sposób 
przydatne (a co za tym idzie: akceptowalne) to przestrzeń medialna, do której przy-
należy fotografia. Medium to, w swej naskórkowości i pornograficzności, okazuje się 
przede wszystkim nastawione na tani blichtr. Świat polityki krzyżuje się ze światem 
showbiznesu, przemoc dokonywana na zwierzętach – z brutalnością fotografii (cha-
rakteryzującej się „ostrą czułością”28).

24 Wzmocnionego warstwą brzmieniową tekstu, mającą prawdopodobnie rodowód w muzycznych 
fascynacjach autora.

25 M. Świetlicki, Majowe wojny [w:] idem, Wiersze…, s. 83.
26 M. Świetlicki, Trzylatek [w:] idem, Wiersze…, s. 144.
27 Sama postać dziecka ma w twórczości Świetlickiego ogromnie istotną rolę, nasuwającą skojarzenia 

z postromantycznym mesjanizmem. O śladach romantyzmu w poezji Świetlickiego w ciekawy spo-
sób pisze Emilia Jakubowska – por. E. Jakubowska, W stronę wieszcza [w:] Mistrz…, ss. 90‒97.

28 Warto zauważyć, że obydwa te pojęcia mają fotograficzny rodowód.
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Fotografia w poezji Świetlickiego bywa silnie spleciona z doświadczeniem cza-
su rozumianego jako część procesu historycznego. Taką optykę można dostrzec na 
przykład w wierszu Babilon, w którym przemijanie cywilizacji zarejestrowane zostaje 
pomiędzy dwoma „pstryknięciami”, mogącymi symbolizować zgaszenie światła bądź 
dźwięk opuszczanej migawki:

Umarł Babilon.
Pstryk.
Umarł niepostrzeżenie.
Przerodził się w supermarket.
Przerodził się w telewizor.
Jeden mały staruszek
nosi jego zdjęcie
w portfelu.
Babilon umarł.
Umarł bez świadków.
Umarł cicho.
Nie trzeba było wielkiej wojny.
Zmalał i skarlał.
Pstryk29.

Wojciech Ligęza następująco odczytywał metaforę biblijnego miasta w kontekście 
pisarzy emigracyjnych:

Współczesny Babilon poraża bezsensem. Obezwładnia skalą swego rozwoju, zabija 
ludzki sposób pojmowania świata urbanistyczną geometrią. Współczesny Babilon to 
siedlisko degradujących człowieka wszelkich grzechów cywilizacji. W miastach wygna-
nia uprawiany jest fałszywy kult materii – żałosna i groźna parodia liturgii30.

Wszystkie te konotacje uwidaczniają się również w  tekście Świetlickiego. Babilon 
umiera w  sposób samorzutny, jednak jego obraz zostaje przechowany na wieki  – 
w postaci zdjęcia w portfelu tajemniczego staruszka. Postać tę można odczytywać 
jako analogię (lub przeciwieństwo) Boga, niszczącego biblijną krainę. 

W krąg utworów, łączących fotografię z namysłem historycznym wpisywałby się 
również wiersz Ostatni numer:

Tego się nie da z niczym porównać ten moment, kiedy zabieram
swoje zabawki, a oni na scenie grają końcówkę Gotham albo
Listopada, idę do łazienki, chcę wymiotować, nie wymiotuję. Albo
kładę się na podłodze garderoby i nie wiem, nie myślę. Zanim świat
przyjdzie i zrobi sobie ze mną selfika31.

29 M. Świetlicki, Pstrykanie [w:] idem, Wiersze…, s. 308.
30 W. Ligęza, Jerozolima i Babilon. Miasta poetów emigracyjnych, Kraków 1998, s. 21.
31 M. Świetlicki, Ostatni numer [w:] idem, Drobna…, s. 60.
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Tutaj fotograficzne zatrzymanie obrazu staje się analogiczne do zagłady znanego nam 
świata. W podobny sposób medium to splecione zostaje z przeczuciem nadciągającej 
wojny w wierszu Tamtego wieku:

denerwowali ci, co mówili, że przed wojną. I sam zaczynam w ten 
deseń przestać. Teraz jest teraz. Jest, jest. A w stanie. A za komuny. 
Ubrała się ślicznie i poszła fotografować miasto. A my z bokserką
śnimy o wieczorze. O jutrze. Najwyżej o pojutrzu32.

Fotografowanie miasta staje się tu – przeciwnie niż w tekście Ostatni numer – próbą 
zmierzenia z doświadczeniem pewnego rodzaju historycznego przesilenia. Utrwala-
nie świata, w którym pomyśleć można „najwyżej o pojutrzu”, zyskuje wymiar despe-
rackiej próby ratowania obecnego porządku. Taka interpretacja tekstu Świetlickiego 
w zaskakujący sposób współgra z myślą wyrażoną przez Barthes’a:

Paradoks: ten sam wiek wynalazł Historię i  Fotografię. […] Era Fotografii jest tak-
że erą rewolucji, protestów, zamachów, wybuchów, krótko mówiąc – niecierpliwości, 
wszystkiego tego, co zaprzecza dojrzewaniu. I niewątpliwie zdziwienie owego „to-było” 
zniknie, ono także33.

Wprzęgnięcie fotografii – jako medium rejestrującego czas – w namysł historyczny 
lub nawet historiozoficzny wydaje się w pewien sposób naturalne. Interesujące jest 
jednak – wspólne da tych tekstów – poczucie pewnego przesilenia (być może nawet 
końca czasów), podlegającego rejestracji właśnie za pomocą fotograficznego medium34.

„Błękitne poświaty ekranów”

Warto podkreślić, że w wierszu Ostatni numer fotografia reprezentowana jest przez 
selfie – jedną z najmłodszych odmian fotografii zrodzoną w erze cyfrowej. Tego ro-
dzaju autoportrety – powstałe w, jak pisze Tomasz Szendlak, „ekshibicjonistyczno-
-masturbacyjnych czasach”35 – stały się synonimem przekazu pozbawionego treści, 
zrodzonego z czystego narcyzmu. Jak podkreśla Artur Szarecki, „robienie selfie i udo-
stępnianie ich w sieci łączone jest z obsesyjnym zainteresowaniem własnym wyglą-
dem […] oraz uzależnieniem od aprobaty anonimowych innych”36. Taki sposób 
myślenia o rzeczywistości (w pewien sposób oparty na opozycji treść – brak treści lub 

32 M. Świetlicki, Tamtego wieku [w:] idem, Drobna…, s. 78.
33 R. Barthes, op. cit., s. 66.
34 Należy przy tym pamiętać, że wydanie tych tekstów dzieli ponad 30 lat.
35 T. Szendlak, Architektonika romansu. O społecznej naturze miłości erotycznej, Warszawa 2002, s. 23, 

cyt. za: K. Olechnicki, Fotoblogi, pamiętniki z opcją przekazu. Fotografia i  fotoblogerzy w kulturze 
konsumpcyjnej, Warszawa 2009, s. 131.

36 A.  Szarecki, Selfie – urynkowienie cielesności w kapitalizmie sieciowym, „Mała Kultura Współcze-
sna”, 2.11.2014 [on-line:] https://malakulturawspolczesna.org/2014/11/02/artur-szarecki-selfie-
urynkowienie-cielesnosci-w-kapitalizmie-sieciowym/ [27.01.2017].
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też autoportret – fotografia Innego) byłby – w optyce przyjętej przez Świetlickiego – 
jednym z symptomów opisywanego przesilenia. 

Interpretację tę może potwierdzać fragment Nowego Pogo:

[…] W tym kraju,
w którym mrok rozświetlają błękitne poświaty z ekranów. Już nie
rozmawiają. Wpatrują się w zdjęcia kotków. Tylko tyle mają. Źle 
spałem37

Świetlicki krytykuje kulturę internetu, opartą na ikonicznym (choć pustym znacze-
niowo) przekazie. Dyskurs ten zyskuje walor ograniczający, uniemożliwiający nor-
malną komunikację, zawężający horyzonty i zubażający. Światła telefonów wywołują 
efekt analogiczny do „szyb niebieskich od telewizorów” z  przeboju Lombardu38. 
W sąsiadującym z Nowym Pogo wierszu Błękitne poświaty myśl ta wyrażona zostaje 
jeszcze wymowniej:

To tam trzymają uczucia, stamtąd dowiadują się o niegodziwości
świata. Z komórek. Na zewnątrz mróz, gdyby nie był aż tak dotkliwy,
to i o nim by się dowiadywali wyłącznie z komórek. Nie masz ajfona,
więc jak mogłeś się dowiedzieć, że się spóźnię? Spóźniają się zawsze,
czas liczy się tylko tam, na tych prostokątnych ekranach39.

Fotografia cyfrowa sytuuje się więc tutaj po stronie dyskursu zawłaszczającego. Brak 
w niej waloru ocalenia, zawartego choćby w tekście 7 marca (również odwołującego 
się przecież do przestrzeni internetu). Ta sprzeczność, każąca widzieć fotografię jako 
medium zarówno wspomagające pamięć, jak i  budujące bariery, wydaje się jedną 
z najciekawszych opozycji, wpisanych we współczesne myślenie o technice. 

Katarzyna Niesporek w książce o wymownym tytule „Ja” Świetlickiego dokonuje 
następującego rozpoznania:

Marcin Świetlicki chce być autentyczny w swojej poezji, uratować prawdę przysłanianą 
przez postępującą ciemność, wydobyć na światło dzienne kłamstwa, które zdominowa-
ły jego czasy. Jest świadkiem współczesności, próbującym zdemaskować rzeczywistość 
przez poezję. Deklarując stale „nieprzysiadalność”, wyraża swój bunt wobec świata, 
w którym żyje40.

37 M. Świetlicki, Nowe pogo [w:] idem, Drobna…, s. 26.
38 Skojarzenie ze Szklaną pogodą wydaje się uzasadnione również ze względu na wpływ, jaki na twór-

czość omawianego autora miały wywrzeć doświadczenia lat 80. Konrad Cezary Kęder w 1994 roku 
pisał wręcz, że „świat Świetlickiego zatrzymał się (aż do spłodzenia potomka) w stop-klatce pol-
skiego roku 1982 i orwellowskiego 1984” – K. C. Kęder, Ocalałem prowadzony na rzeź [w:] idem, 
Wszyscy jesteście postmodernistami!, Katowice 2011, s. 287.

39 M. Świetlicki, Błękitne poświaty, [w:] idem, Drobna…, s. 27.
40 K. Niesporek, op. cit., Katowice 2014, ss. 59‒60.
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Diagnoza, którą – za pomocą fotograficznych metafor – Marcin Świetlicki stawia 
współczesnym zmediatyzowanym i  stechnicyzowanym czasom, wydaje się czerpać 
właśnie z  tych dwóch źródeł, o których pisze Niesporek: pragnienia prawdy i do-
świadczenia nieustającego buntu.

W tekście o autotematycznym tytule Pierwszy wiersz Świetlicki pisze następu-
jące słowa:

Robię to na strychu, blisko nieba. Na dole szron. Plastikowe
żołnierzyki wznoszą okrzyki bojowe. Walczą na tym szronie
z pająkiem, skorkiem i muchą. Nie zwyciężą. Ich światy nie
stykają się. Ale to na dole. Tu stykają się wszystkie światy41

Opozycyjność zawarta w jego twórczości może wywodzić się właśnie z doświadczenia 
dziecięcej próby sił – starcia między światem wyobraźni i namacalną rzeczywistością. 
Pole bitwy umiejscowione zostaje w wyraźnie podzielonej przestrzeni: między stry-
chem, a tym, co „na dole”42. Miejscem, w którym „stykają się wszystkie światy”, jest 
nie tylko świat dziecięcej wyobraźni, do której Świetlicki odwołuje się w Pierwszym 
wierszu, ale również poezja, tak czuła na kontrasty i przeciwstawienia. 

Twórczość tego autora w przypadku omawianych utworów jest także punktem 
styku między dwoma dziedzinami sztuki:– literaturą i fotografią. Opozycyjność – ro-
zumiana jako właściwość tekstów literackich – staje się, paradoksalnie, cechą umoż-
liwiającą zbliżenie tych dwóch odmiennych języków. Na płaszczyźnie literackiej 
obejmuje ona zagadnienia związane zarówno z tematyką tekstów, jak i ze sposobem 
ich konstrukcji. Na płaszczyźnie fotograficznej natomiast dotyka najistotniejszych, 
konstytutywnych cech tego medium: dualizmu światła i ciemności, rozziewu pomię-
dzy sztuką a techniką czy wpisanego w samo pojęcie fotografii aktu zatrzymania, za-
wieszenia między upamiętnieniem i zapomnieniem. Wiersze Marcina Świetlickiego 
odwołujące się do fotograficznych metafor pozwalają tę właściwość ukazać.
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Summary
The art of contrasts. Photography in Marcin Świetlicki’s poetry

This text contains an interdisciplinary study of poetry written by Marcin Świetlicki – 
with special attention to the relations connecting it with photography. The main 
aim of this article is to show the photography as a kind of art based on contrasts: 
between light and darkness, movement and stagnation, life and death. In those op-
positions, an important place is taken by the main feature linking the literature with 
photography – contrast between the content established “in frame” and with what is 
beyond it. I am going to show that all relationships are made possible by analyzing 
and interpreting texts written by Marcin Świetlicki.
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Aktywny/bierny – Teatr Forum  
jako teatr partycypacyjny 

Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego

Pojęcie aktywności i bierności oraz istniejąca między nimi opozycja należą do naj-
ważniejszych i najczęściej używanych kategorii w dyskusji o współczesnym teatrze. 
Posługują się nimi zarówno artyści, jak i badacze komentujący rozmaite praktyki, 
zwłaszcza w obszarze teatru zaangażowanego społecznie. O aktywności i bierności 
lubią mówić socjologowie kultury (omawiający otwieranie się instytucji teatralnych 
na widza), animatorzy kultury i pedagodzy teatru (opowiadający o przygotowywaniu 
przedstawień z przedstawicielami różnych grup społecznych) czy teatrolodzy (snują-
cy historię praktyk teatralnych angażujących widzów do działania w trakcie widowi-
ska teatralnego). „Aktywne” konotowane jest najczęściej pozytywnie, „bierne” – ne-
gatywnie. Niezależnie od tego, czy mówi się o instytucjach kultury, pracy teatralnej, 
czy rozmywaniu granicy oddzielającej widza od aktora, w powszechnym dyskursie 
„aktywne” kojarzy się z demokratyzacją, uczestnictwem i zaangażowaniem, „bierne” 
zaś z hierarchicznością, obojętnością, uległością i rezygnacją.

„Aktywne”, w opozycji do „biernego”, jest także jedną z jakości wyróżniających 
teatr partycypacyjny. Przede wszystkim dlatego, że jego istotą jest twórcza aktywność 
grupy osób, artysty i amatorów zaproszonych do działania. Teatr partycypacyjny to 
praktyka angażująca i wspólnotowa, strategia teatru zaangażowanego, bliska ideom 
emancypacji przez sztukę oraz kolektywnego współdecydowania o  artystycznym 
kształcie działania. To teatr zainteresowany drugim człowiekiem, jego kreatywno-
ścią, doświadczeniem i światopoglądem; rozwijający ludzką aktywność, skierowany 
przeciwko bierności, rozszerzający pole uczestnictwa w kulturze i demokratyzujący 
sztukę; funkcjonujący jako praktyka społeczna i artystyczna.

Działań teatralnych – zarówno historycznych, jak i współczesnych – z obszaru 
teatru partycypacyjnego nie brakuje. Biorąc jednak pod uwagę „zagrożenie roman-
tyzacją partycypacji, fetyszyzowanie samego uczestnictwa”1 oraz to, że „w  prakty-
ce, bardzo rzadko udaje się wysłuchać wszystkich argumentów, wziąć pod uwagę 
potrzeby wszystkich uczestników i przełożyć je na działanie”2, zwłaszcza w teatrze, 
którego sposób działania jest generalnie hierarchiczny, scharakteryzowany powyżej 

1 M. Rosińska, Dizajn, partycypacja, zmiana społeczna. O skuteczności w projektowaniu relacji między-
ludzkich [w:] Skuteczność sztuki, red. T. Załuski, Łódź 2014, s. 153.

2 Ibidem.
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teatr partycypacyjny uznaję raczej za pewnego rodzaju typ idealny (wedle rozumienia 
Maxa Webera). Konkretne praktyki teatru partycypacyjnego rzadko spełniają wszyst-
kie wymienione cechy, w rzeczywistości jedynie w większym bądź mniejszym stop-
niu zbliżają się do jego słownikowej, definicyjnej tożsamości. Z tymi zastrzeżeniami, 
wskazać można, że współczesny polski teatr partycypacyjny objawia się w działaniach 
między innymi Teatru Węgajty, Rafała Urbackiego, Justyny Sobczyk, Wojciecha Zie-
milskiego, Weroniki Fibich, Strefy WolnoSłowej, Teatru Scena Lubelska, Teatru Bra-
ma, Stowarzyszenia Praktyków Kultury czy w coraz liczniejszych przedstawieniach 
Teatru Forum inspirowanych dorobkiem Augusto Boala, o czym więcej za chwilę.

O teatrze partycypacyjnym wiele się w Polsce nie pisze. Zainteresowanie wzbudza 
raczej kwestia partycypacji społecznej, ewentualnie sztuki partycypacyjnej czy insty-
tucji muzealnej funkcjonującej w sposób partycypacyjny. W wydanym w 2012 ro-
kuPrzewodniku Krytyki Politycznej, jego autorzy piszą „partycypacja jest trendy!”3, 
wskazując na karierę tego terminu w obszarze praktyk edukacyjno-artystycznych, nie 
wspominając jednak o działaniach teatralnych.

Tym bardziej dla badaczy teatru wartościowa wydaje się książka Sztuczne piekła. 
Sztuka partycypacyjna i polityka widowni Claire Bishop wydana nakładem Fundacji 
Bęc Zmiana w 2015 roku. Znana i wpływowa krytyczka sztuki, profesorka w Gradu-
ate Center of the City University of New York (CUNY), w swojej szeroko komen-
towanej również w Polsce publikacji opisuje szereg historycznych praktyk również 
z obszaru teatru partycypacyjnego. Co więcej, tłumacząc, co rozumie przez sztukę 
partycypacyjną, podkreśla wagę kategorii pochodzących z refleksji o teatrze – pisze 
bowiem: „Książka jest zorientowana wokół definicji partycypacji, w której ramach 
centralne medium i materiał artystyczny tworzą ludzie w taki sam sposób, jak ma 
to miejsce w sferze teatru i performansu”4. Bishop korzysta więc ze zdobyczy zwro-
tu performatywnego, a poruszając się w obszarze sztuk wizualnych, opisuje nie tyle 
jej materialne wyroby, ile działania i aktywności z uwzględnieniem ich czasowości, 
efemeryczności i nieustannego stawania się. Korzystając z kategorii teatralnych, kwe-
stionuje sens niezwykle ważnej, zarówno dla refleksji o teatrze, jak i dla sztuki party-
cypacyjnej, omawianej wyżej, tytułowej opozycji. Zauważa:

Opozycja aktywne/bierne zawsze prowadzi jednak donikąd: albo doprowadza do dys-
kredytowania widza, który nic nie robi w przeciwieństwie do performerów na scenie, 
albo wręcz odwrotnie: ci, którzy działają, są w pewien sposób gorsi od tych, którzy są 
w  stanie obserwować, kontemplować idee i  stwarzać krytyczny dystans do świata5.

Czy jej krytyka jest z gruntu wymierzona w sztukę i teatr partycypacyjny jako taki, 
które  – jak pisałam  – zasadzają się na aktywności swoich uczestników? Czyżby  
3 P. Sadura, J. Erbel, Partycypacja jest trendy [w:] Partycypacja. Przewodnik Krytyki Politycznej, red. J. Er-

bel, P. Sadura, Warszawa 2012, s. 6.
4 C. Bishop, Sztuczne piekła. Sztuka partycypacyjna i polityka widowni, tłum. J. Staniszewski, Warszawa 

2015, s. 18.
5 Ibidem, s.72. 
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Bishop, pisząc o sztuce partycypacyjnej, podważała sens jej istnienia? To wydaje się 
paradoksalne. Po bliższym przyjrzeniu się okazuje się jednak, że jej dezaprobata do-
tyczy jedynie niektórych, dających się łatwo wyróżnić praktyk.

Po pierwsze, opozycja „aktywne” – „bierne”, narracja na jej temat oraz gloryfiko-
wanie tego, co aktywne, doprowadziło do rozkwitu w obszarze teatru licznych prak-
tyk, które są niezwykle opresyjne i  skierowane w istocie przeciwko widzowi i  jego 
uczestnictwie w spektaklu teatralnym.

Przyjęło się sądzić, że binarna struktura teatralnego modelu komunikacji, zakłada-
jąca podział w trakcie spektaklu na aktywnych aktorów, którzy produkują znaczenia, 
i biernych, odbierających je widzów, jest właściwa dla tradycyjnego teatru. W tym sa-
mym dyskursie uważa się, że jej podważanie występuje w praktykach współczesnych, 
eksperymentalnych i nowatorskich. Jest w tych stwierdzeniach dużo racji. Nie należy 
jednak zapominać, że, po pierwsze, rola widzów w teatrze historycznie się zmieniała, 
a pełną, znaną nam bierność widowni tradycyjny teatr uzyskał dopiero wraz z  jej 
całkowitym wyciemnieniem. Po drugie  – co ważniejsze  – eksperymenty związane 
z aktywizacją odbiorców również mają już swoje konwencje, historie i tradycje kształ-
towane przynajmniej od połowy XX wieku. Idea aktywizacji widza, która rodziła się 
w  środowisku teatralnej kontrkultury, w  grupach poszukujących wspólnotowości, 
nastawionych na rozszerzanie granic teatru, współcześnie znajduje swoje odzwiercie-
dlenie również w teatralnym mainstreamie, poprzez tak zwane wciąganie widzów do 
akcji, którego, jak wskazują socjologowie, większość odbiorców teatralnych bardzo 
nie lubi. Zdaniem Marka Krajewskiego:

Widz ma w  teatrze wyraźnie zdefiniowane zadanie do wypełnienia, czyli obejrzenie 
spektaklu, nagrodzenie go brawami albo wyjście w jego trakcie. I tego właśnie ocze-
kuje  – przychodzi do teatru, ponieważ jest on jednym z  ostatnich miejsc, gdzie ta 
tradycyjna konwencja odbiorcza jest podtrzymywana. Jeśli oczekuje interakcji, to szuka 
jej w innych miejscach6.

Nie ma się zresztą czemu dziwić. Wiele tak zwanych działań interaktywnych, prze-
łamujących bierność odbiorcy, jest niezwykle opresyjnych. Polega na faktycznym 
wyciąganiu i  wciąganiu, zmuszaniu zmanipulowanego widza do wyjścia na scenę 
i  udziału w  działaniach aktorskich, wystawionych na ogląd i  osąd publiczny. Pa-
radoksalnie praktyki tego typu wcale nie doprowadzają do jakiejkolwiek aktywiza-
cji. Wręcz odwrotnie, stają się raczej ramą, w  której bierność performatywnie się 
urzeczywistnia, znajduje swój kształt. Ukazuje się jako bezradne ciało zagubione 
w przestrzeni, zawstydzone własną obecnością i marzące o bezruchu. Skutkuje trau-
mą i przekonaniem, że lepiej nie zajmować miejsc z przodu. Jak deklaruje Ewa Gu-
derian-Czaplińska: „Miałam takie doświadczenie teatralne, w którym zostałam nagle 
wprowadzona na scenę – wspominam to do dzisiaj jako koszmar i nie siadam już 

6 Od odbiorcy do uczestnika, rozm. D. Androsz, A. R. Burzyńska, E. Guderian-Czaplińska, M. Ko-
ścielniak, M. Krajewski, P. Kruszczyński, „Didaskalia” 2013, nr 117, s. 75.
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w pierwszym rzędzie, żeby nie zostać nagle do czegoś użytą, całkowicie przeciw wła-
snej chęci i psychicznemu przygotowaniu”7.

Wyciąganie widzów na teatralną scenę można by umieścić na jednej osi – ale na 
przeciwległym biegunie  – z  praktykami teatru partycypacyjnego. Bo choć oba te 
działania wyrastają z przekonania o wadze opozycji „aktywne” – „bierne” w teatrze 
i  kulturze, cele, sposoby i  powody ich istnienia są zupełnie różne. Ostrze krytyki 
Bishop tkwi więc gdzie indziej.

Po drugie więc Claire Bishop, deklarując się jako przeciwniczka neoliberalizmu, 
wzmożone zainteresowanie praktykami partycypacyjnymi odczytuje jako efekt nie-
doborów, które kreuje krytykowany przez nią system. Wśród nich jest potrzeba two-
rzenia kolektywnego, zorientowanego na dobro wspólne oraz współdzielenia czasu 
i emocji. Jej zdaniem wiele działań z omawianego obszaru, choć wyrasta w wyniku 
pewnych braków systemu, to jednak wcale go nie podważa, a wręcz przeciwnie – 
umacnia. Nie tylko dlatego, że charakteryzują się one koniecznością podejmowania 
przez artystę wielu prac jednocześnie, ale także elastycznością zatrudnienia, mobilno-
ścią czy sieciami społecznymi, wpisując się tym samym w system gospodarki neoli-
beralnej. Także z powodu tego, że, jak pisze Karol Sienkiewicz, „Bishop twierdzi, że 
projekty artystów budujących minispołeczności stają się przykrywką dla postępującej 
prywatyzacji i wyzysku”8, są więc namiastką pożądanej rzeczywistości społecznej, nie 
prowadząc jednakże do jej zmiany, a raczej ćwicząc uczestników działań w umiejęt-
ności poruszania się w jej ramach. 

Z  tego powodu Claire Bishop do większości praktyk artystycznych z  obszaru, 
który bada, podchodzi dość sceptycznie, jeżeli nie krytycznie, niektóre opisując iro-
nicznie jako „towarzyskie”. Niewątpliwie jednak, na kartach jej książki pojawiają się 
i ci artyści, których pracę ocenia pozytywnie. Jest wśród nich Augusto Boal, tworzący 
teatr mający być narzędziem emancypacji społecznej.

Augusto Boal (1931‒2009) był brazylijskim reżyserem i działaczem teatralnym. 
W latach 1956‒1971 pełnił funkcję kierownika Teatro de Arena w São Paolo, gdzie 
szukał sposobów na wykorzystanie teatru w walce politycznej, inspirując się teoriami 
Bertolta Brechta i Paula Freirego. W 1971 roku Boal został aresztowany, po trzech 
miesiącach więzienia i tortur zmuszono go do emigracji. Do połowy lat 70. XX wie-
ku mieszkał nadal w Ameryce Południowej (między innymi w Argentynie i Peru), 
w połowie dekady przeniósł się do Europy, gdzie tworzył Ośrodki Teatru Uciśnio-
nych. W połowie lat 80. XX wieku powrócił do Brazylii, kontynuował prace teatral-
ne, a w 1992 roku został deputowanym w lokalnym parlamencie w Rio de Janeiro. 
W 2008 roku był nominowany do pokojowej Nagrody Nobla, zmarł rok później.

Augusto Boal to twórca Teatru Uciśnionych i powstających w jego ramach róż-
norodnych form pracy, takich jak: Teatr Niewidzialny, Teatr Gadający, Teatr Forum, 
Teatr Legislacyjny. Jego aktywność wyrastała ze sprzeciwu wobec zastanej rzeczywi-
stości społecznej, nierówności i  niesprawiedliwości, z  potrzeby dokonania zmiany 
7 Ibidem, s. 77.
8 K. Sienkiewicz, Pułapki partycypacji. Wstęp do wydania polskiego [w:] C. Bishop, op. cit., s. 9.
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społecznej. Jak wskazuje Bishop, wnikliwa lektura Brechta9 doprowadziła go do cał-
kowitej rekonfiguracji relacji łączącej widownię i aktora oraz do stworzenia nowych 
form przedstawień uczestniczących.

Cel Teatru Uciśnionych był ściśle polityczny, zasadzał się na potrzebie aktywizo-
wania przedstawicieli klasy robotniczej, pokazywania im ich siły i sprawczości, two-
rzenia dla nich treningu walki o  swoje dobra przy jednoczesnym rozbudzaniu ich 
refleksji, wzburzaniu dyskusji i zachowań kolektywnych. Teatr był dla Boala „próbą 
rewolucji” (rehersal of revolution)10. Uważał on, że zachowania i umiejętności wytwo-
rzone w trakcie działań teatralnych, przełożą się na późniejszą praktykę społeczną, 
chciał „pomóc widzowi stać się protagonistą akcji dramatycznej, tak, że może on/ona 
te osobiście praktykowane w teatrze działania zastosować w realnym życiu”11.

Teatr Niewidzialny był swoistą partyzantką teatralną, kreacją sytuacji społecznego 
antagonizmu, w ramach której członkowie grupy Teatru Uciśnionych grali przedsta-
wienie razem z nieświadomymi niczego widzami/odbiorcami/współtwórcami – a rów-
nocześnie wobec nich. Na miejsce przedstawień wybierano przestrzenie publiczne, 
szeroko dostępne, ich tematem były kwestie społeczne, związane z bezrobociem, bie-
dą, nierównością społeczną. Podczas widowiska w supermarkecie aktorzy Teatru Uci-
śnionych wcielili się w klientów sklepu. Jeden z członków grupy odgrywał rolę bez-
robotnego mężczyzny, który nie mogąc zapłacić za zakupy, zaoferował, że odpracuje 
w sklepie ich wartość. Nieświadomi niczego odbiorcy przedstawienia (klienci sklepu, 
sprzedawcy, ochroniarze), zachęcani przez aktorów, zaczęli dyskutować o braku pra-
cy i trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej w Brazylii. Ktoś wykazał się inicjatywą 
i zorganizował zbiórkę pieniędzy. Gdy na miejsce przyjechała policja, wezwana przez 
ochroniarzy, protagonista miał po swojej stronie niemal wszystkich klientów sklepu12. 

Teatr Forum – i  różniący się od niego w niewielkim stopniu Teatr Legislacyj-
ny – kończący się spisywaniem przez widzów proponowanych zmian w prawie, nie 
ukrywał już swojej teatralnej tożsamości. Jego kształt przez lata zmieniał się, funk-
cjonował on w wielu wersjach, zasada istnienia pozostawała jednak ta sama. Polegała 
ona, mówiąc najkrócej, na zatrzymywaniu przez widzów akcji teatralnej, wchodzeniu 
na scenę, zastępowaniu wybranego protagonisty i pokazywaniu jego alternatywnego 
działania, dzięki któremu zmienić się miała nie tylko sytuacja bohatera, ale także cała 
rzeczywistość świata przedstawionego. Widzów interweniujących w trakcie przedsta-
wienia Boal nazywał – tworząc neologizm od słowa „spektatora” – „spekt-aktorami”. 

Teatr Forum, jak pisze Boal, jest pewnego rodzaju zabawą, której zasady są dość pre-
cyzyjnie określone. Przede wszystkim temat przedstawienia musi dotyczyć kwestii waż-
nej dla oglądających go widzów, tylko wtedy będą oni w stanie się w nie zaangażować. 

9 Por. C. Bishop, op. cit., s. 214.
10 A. Boal, Theatre of the Oppressed, London 2000, s. 141.
11 A. Boal, The Cop in the Head. Three Hypotheses, „The Drama Review” 1990, nr 3, ss. 35‒42 [za:] 

K. Kowalewicz, Recepcja i jej obrzeża. Odmienne spojrzenie na widza – uczestnika [w:] idem, Teatr 
i odbiorca. Przygotowanie do teorii odbioru przedstawienia teatralnego, Łódź 1993, s. 125. 

12 Por. K. Kowalewicz, op. cit., ss. 35‒42.
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Konwencja teatralna, wedle której jest przygotowany, może być dowolna – oprócz 
surrealistycznej oraz irracjonalnej – a bohaterowie powinni być skonstruowani tak, by 
cechy ich charakteru oraz ich sytuacja społeczna były dla wszystkich oczywiste, dzięki 
czemu oglądający przyrównają rzeczywistość świata przedstawionego do własnego 
życia. Spektakl, poprzedzony zabawą integrującą widzów, grany jest dwukrotnie, za 
pierwszym razem bez przerywania. Gdy spekt-aktor jest na scenie, prezentując dzia-
łanie, które ma zmienić sytuację, pozostali aktorzy nie powinny mu ułatwiać zada-
nia. Trud zmiany winien dorównywać temu, który istnieje w świecie zewnętrznym. 
Ważną rolę powinien odgrywać także Dżoker – osoba prowadząca przedstawienie, 
udzielająca głosu i komentująca zdarzenia, dająca też do zrozumienia publiczności, 
że jeżeli nie podejmie ona gry i niczego nie zmieni w spektaklu, rzeczywistość, którą 
przedstawienie pokazuje, nie ulegnie przekształceniu13.

Teatr Forum, który Boal praktykował w bardzo różnych krajach i kontekstach 
społecznych, wielokrotnie spotykał się ze znacznym sprzeciwem władz. Gdy zespół 
przyjechał do miejscowości Godrano, w  niewielkiej wiosce na Sycylii, a  tematem 
przedstawień miał być po pierwsze patriarchat, a po drugie zakaz zakładania przez 
pasterzy spółdzielni, lokalne władze zareagowały niezwykle ostro. Do historii prze-
szło słynne zdanie wypowiedziane przez dowódcę karabinierów z  Palermo, który 
usłyszawszy na czym polega Teatr Forum, wykrzyknął: 

Czyli że oni będą mówić to, co myślą? Będą mówić, co im się podoba i »postępować 
tak, jak uważają za stosowne, żeby się wyzwolić?«. […] To jeszcze bardziej wywrotowa 
i  niebezpieczna działalność niż myślałem. Ludzie powinni słuchać, ale nie mówić14. 

Liczne podobne anegdoty towarzyszące działalności Boala uświadamiają, że praktyki 
Teatru Forum można uznać za faktycznie zagrażające władzy, prawdziwie rewolucyjne.

Jak podkreślał Boal, Teatr Forum był kolejnym krokiem, po Teatrze Niewidzial-
nym, na drodze do czynienia obywateli protagonistami rzeczywistości, bowiem „nale-
ży pójść dalej i uczynić widzów w pełni świadomymi uczestnikami działań”15. Claire 
Bishop, analizując pracę Boala, inaczej niż on sam stawia jednak Teatr Niewidzialny 
wyżej w hierarchii działań aktywizujących odbiorców do pracy nad rzeczywistością 
społeczną niż Teatr Forum. Teoretyczka podkreśla wymiar pedagogiczny Forum, dzię-
ki któremu co prawda inicjowane jest działanie i debata, ale „wewnątrz bezpiecznej 
ramy edukacyjnej”16. Teatr Niewidzialny jej zdaniem istnieje od razu niejako w rzeczy-
wistości zewnętrznej. Owszem, Teatr Forum w oczach widzów, inaczej niż Teatr Nie-
widzialny, był jedynie medium, dzięki któremu spekt-aktorzy dostawali możliwość 
świadomego przetestowania różnych zachowań. W przypadku Teatru Niewidzialnego 
odbiorcy w swojej świadomości od razu musieli mierzyć się z rzeczywistością społeczną.  

13 Por. A. Boal, Gry dla aktorów i nie aktorów, tłum. M. Świerkocki, Warszawa 2014, ss. 56‒59.
14 Ibidem, s. 47.
15 Ibidem, s. 55.
16 C. Bishop, op. cit., s. 217.



MASKA 34/2017

269

Czy oznacza to jednak, że przełamywali własną bierność wobec systemu społecznego? 
Można mieć co do tego wątpliwości. W przypadku Teatru Forum z pewnością na-
tomiast ćwiczyli się w działaniach umożliwiających im sprzeciw. Kwestia tego, która 
z tych form miała większy potencjał rewolucyjny, pozostaje zatem otwarta.

Nie ulega jednak wątpliwości, że zarówno Teatr Forum, jak i Teatr Niewidzialny 
to formy działania ontologicznie zasadzające się na widzu, na spekt-aktorze. Bez jego 
intensywnego, fizycznego udziału nie mają szans się wydarzyć, jego uczestnictwo jest 
środkiem i celem tych praktyk. Ich twórcy nie są jednak zainteresowani kreatywno-
ścią czy artystyczną twórczością widza, choć oczywiście umiejętności aktorskie mogą 
okazać się przydatne; ważniejsza jest sama jego osoba, a zwłaszcza jego funkcjono-
wanie w kontekstach społecznych, światopogląd, doświadczeniem i rodząca się nie-
zgoda na rzeczywistość. Celem nie jest rozwój twórczości odbiorców działań, a raczej 
wyzwolenie ich aktywności. Jeżeli spekt-aktorów w ogóle ocenia się w ramach tych 
działań, to jedynie pod względem stopnia ich unaocznianej i  performowanej ak-
tywności. Upraszczając: im bardziej aktywny jest widz, tym lepiej  – zarówno dla 
sztuki, jak i dla celu jej działań. Teatr Augusto Boala to zatem teatr uwznioślający 
aktywność, kładący na nią nacisk i podkreślający jej wagę z powodów jednocześnie 
artystycznych i społecznych.

Praca Boala i Teatru Uciśnionych ma charakter krytyczny i bardzo polityczny, 
wręcz parapolityczny (wedle rozumienia Pawła Mościckiego, gdzie polityka to „sfera 
napięcia między całościowymi światopoglądami oraz wizjami życia społecznego”17, 
a parapolityka dotyczy walki o zdobycie i utrzymanie władzy). Z tego powodu zysku-
je aprobatę Claire Bishop, która docenia przede wszystkim radykalną postawę tego 
działacza wobec zastanej sytuacji społecznej i krytyczny wymiar jego praktyk. 

Analizując uwagi Claire Bishop dotyczące prac Augusto Boala, dojść można do 
wniosku, iż jej obawy związane z gloryfikowaniem opozycji „aktywne” – „bierne” wy-
rastają z przekonania, że działania z obszaru sztuki partycypacyjnej nie mogą ograniczać 
się jedynie do aktywizacji osób biernych. Jest to po prostu niewystarczające. Powinny 
one także wskazywać, z czego wynika ta bierność i na co same one są odpowiedzią. 
Krótko mówiąc, muszą być krytyczne wobec systemu, który doprowadził do ich po-
wstania, powinny go podważać i piętnować. Uczestnikom działań muszą zaś pokazy-
wać, że ich trudna niekiedy sytuacja jest wynikiem błędów w systemie społecznym, 
który powinien ulec zmianie. Nie mogą zamiast tego, jak to się często dzieje, uczyć 
funkcjonowania w systemie czy pokazywać, jak akceptować swoje położenie. Dla Bi-
shop aktywizacja nie jest więc jeszcze krytyką systemu, której się domaga, zwłaszcza od 
sztuki partycypacyjnej, powstającej w odpowiedzi na systemowe wypaczenia18.

Bishop zdaje się jednak nie zauważać, że same formy Teatru Forum czy Teatru 
Niewidzialnego charakteru parapolitycznego nie gwarantują. Polityczność jest w nie 
oczywiście wpisana poprzez ich funkcję kreowania debaty społecznej, ich wymiar 

17 P. Mościcki, Polityka teatru. Eseje o sztuce angażującej, Warszawa 2008, s. 16. 
18 Por. C. Bishop, op. cit., ss. 475‒491.
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ściśle krytyczny jest jednak całkowicie zbywalny. Aby się o tym przekonać, wystarczy 
spojrzeć na to, jak tę formę teatralną wykorzystuje się współcześnie.

Teatr Forum zyskuje obecnie w Polsce coraz większe zainteresowanie, mimo że do 
niedawna, inaczej niż w innych europejskich krajach, nie był szeroko rozpoznawalny. 
Wynikało to między innymi z braku polskiego tłumaczenia książek Augusto Boala. 
Zainteresowani jego twórczością wiedzę mogli czerpać albo z wersji angielskich, albo 
z nielicznych artykułów omawiających jego działalność. W 2014 roku sytuacja się 
zmieniła. Na rynku pojawił się przekład książki Jogos para atores e não-atores (Gry 
dla aktorów i nieaktorów, tłum. Maciej Świerkocki) wydany nakładem wydawnictwa 
Cyklady i  DramaWay Fundacji Edukacji i  Kultury. To dzięki tej pozycji, a  także 
dzięki licznym działaniom Fundacji – która oczywiście nie jest jedynym podmiotem 
praktykującym w Polsce Teatr Forum – Boal i jego praca zyskują coraz większe gro-
no entuzjastów. DramaWay w ostatnich latach przygotowywała na przykład liczne 
kursy dla instruktorów teatralnych oraz przedstawienia wedle zasad Teatru Forum. 
Spektakle te nie mają już jednak charakteru systemowej krytyki rzeczywistości spo-
łecznej, którą tak bardzo doceniła Claire Bishop w pracy Boala. W żadnym razie 
nie są one także próbami rewolucji. Dotyczą raczej problemów związanych z odna-
lezieniem się w rzeczywistości niż pracy nad jej zmianą. W większym stopniu mają 
charakter przywracający równowagę, ich celem nie jest wywrotowość, lecz praca nad 
radzeniem sobie w życiu, nad jednostkowymi postawami. W żadnym wypadku nie 
należy ich jednak uznawać za dydaktyczne, mają raczej charakter pedagogiczny, za 
każdym razem kreują debatę wokół jednostkowych postaw, wśród których są również 
te społecznie uznane za niewłaściwe. 

Jak pisał Augusto Boal:

W Teatrze Forum nigdy nie należy narzucać ludziom żadnej ideologii. W Teatrze Fo-
rum nie wygłasza się kazań, Teatr Forum nie jest dogmatyczny i nie próbuje mani-
pulować ludźmi. W  najlepszym razie uwalnia on widzów-aktorów. Pobudza ich do 
działania, czyni z nich aktorów. A aktorem jest każdy, kto gra, kto działa19.

Boal, pragnął zmiany, podobnie jak jego współcześni naśladowcy. Nie wszyscy 
z nich myślą jednak, tak jak on, o przeobrażeniu społecznym. Dla niektórych opty-
malną zmianą, do której dążą, tworząc Teatr Forum, jest zmiana jednostkowa – dla 
Claire Bishop niewystarczająca i umacniająca system, dla wielu kluczowa w myśleniu 
o rozwoju społecznym, demokratyzacji i poszerzaniu pola uczestnictwa w kulturze. 

Nie ulega wątpliwości, że radykalna postawa Bishop jest zakrojona na poważną 
zmianę społeczną, związaną z podkopaniem systemu neoliberalnego. Działania prak-
tyków sztuki partycypacyjnej nie zawsze mają jednak na celu aż tak wiele. Ich praca, 
zwłaszcza w obszarze Teatru Forum, który dzięki konieczności aktywizacji polega na 
dzieleniu się władzą, przypomina często postawę ewolucyjną, metodę małych kro-
ków, która jednak zmienia świat, kto wie, czy nie najbardziej skutecznie. 

19 A. Boal, Gry dla aktorów…, s. 54.
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Niezależnie od tego, czy Teatr Forum zabiera głos w  sprawie krytyki systemu 
społecznego, czy w sprawie nadużywania wulgaryzmów wśród młodzieży, jest prak-
tyką z  zasady oddającą się we władanie swoich widzów, spekt-aktorów. Nigdy nie 
może być do końca wyreżyserowany, jest improwizowany i  zależy od uczestników 
spotkania teatralnego, którzy mówią w nim własnym głosem, a w przypadku bra-
ku aprobaty wobec prezentowanego działania mogą je w prosty sposób zakończyć, 
nie biorąc w nim udziału. Jest także bardzo polityczny: umożliwiają określonej gru-
pie osób kreowanie i  uwidacznianie własnej wypowiedzi krytycznej. A  aktywność 
uczestników, w opozycji do bierności, nie jest w tym przypadku dodatkiem, który 
sztucznie rekompensuje braki wytworzone przez rzeczywistość, nie doprowadzając 
do jej zmiany. Jest narzędziem działania, istotą i esencją. Teatr Forum, jawiący się 
jako szczególny przykład teatru partycypacyjnego, w wyjątkowy sposób zasadzający 
się na aktywności widza, będąc teatrem-treningiem międzyludzkiego antagonizmu, 
zawsze będzie zatem bliski Claire Bishop.
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Summary
Active/passive. Forum Theatre as a participatory theatre

In the article, I take activity and passivity as a category important for critical reflection 
of contemporary theater and the key for researching on the participatory theater. At 
the same time, I appeal to book Claire Bishop Artificial hell, where the glorification 
of the title opposition is undermined as strengthening the neoliberal system. Using 
the category of Bishop, in the article is analyzed Forum Theatre by Augusto Boal, 
a practice which both now and in the past was ontologically based on the activity of 
the recipient. For that reason, it avoids accusations done by well-known art critics.



273

Kamila Kołacz

Czym jest aktorstwo?  
Dualizm interpretacyjny  
Systemu Konstantego Stanisławskiego 
według Stelli Adler i Lee Strasberga

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Jednym z największych autorytetów w dziedzinie aktorstwa teatralnego nadal pozo-
staje Konstanty Stanisławski (1863‒1938). Jego System1, psychofizyczna metoda 
pracy z aktorem nad budowaniem postaci scenicznej, został przeszczepiony na grunt 
amerykańskiego aktorstwa filmowego pod koniec lat 40. XX wieku między innymi 
przez Stellę Adler (1901‒1992) oraz Lee Strasberga (1901‒1982). Silnie kontrastu-
jące ze sobą interpretacje Systemu doprowadziły jednak do otwartego konfliktu mię-
dzy charyzmatycznymi guru aktorstwa. Sformułowane przez Adler i Strasberga wła-
sne doktryny kształcenia aktorów zostały oparte w różnym stopniu na tych samych 
elementach wywiedzionych z  Systemu. Ostatecznie wyewoluowały w  opozycyjne 
względem siebie style gry aktorskiej i na zawsze zrewolucjonizowały dotychczasowe 
podejście do aktorstwa filmowego na całym świecie. 

Niniejszy tekst jest próbą ukazania dualizmu interpretacyjnego Systemu, jaki 
rozwinął się na płaszczyźnie amerykańskiego aktorstwa filmowego, oraz analiza teo-
retycznego podłoża dwóch koncepcji kładących nacisk na realizm psychologiczny 
postaci: Metody Lee Strasberga propagowanej w nowojorskim Actors Studio oraz 
techniki Stelli Adler nauczanej w założonej przez nią szkole Stella Adler Studio of 
Acting. Doktryny głoszone przez Adler i Strasberga zyskały niebywałą popularność 
w USA, i mimo upływu lat programy dydaktyczne opracowane przez legendarnych 
amerykańskich nauczycieli nie uległy znaczącym modyfikacjom. Stanowią podstawę 
nauczania aktorów i są popularyzowane w amerykańskich szkołach przez kontynu-
atorów ich myśli po dzień dzisiejszy.

1  Por. K. Stanisławski, Praca aktora nad sobą, cz. 1: Praca aktora nad sobą w twórczym procesie przeży-
wania, tłum. A. Męczyński, Warszawa 1953, ss. 7‒8.
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Od rosyjskiego MChAT-u do amerykańskiej Group Theatre.  
Modyfikacje koncepcji Stanisławskiego

Konstanty Stanisławski, rosyjski reżyser teatralny, aktor, teoretyk i pedagog, jest czo-
łową postacią Wielkiej Reformy Teatru. W 1897 roku, dążąc do zmiany w teatrze 
mającej ukazać na scenie tak zwaną „prawdę wewnętrzną”2, założył wraz z  Wła-
dimirem Niemirowiczem-Danczenką (1858‒1943), zwolennikiem nowoczesnego 
podejścia do aktorstwa, własny zespół teatralny, Moskiewski Akademicki Teatr Arty-
styczny (Moskowskij chudożestwiennyj akadiemiczeskij tieatr – MChAT). Głównym 
zadaniem nowego teatru miało być uwolnienie prawdziwej sztuki przez wyzbycie się 
dyletantyzmu, sztampy oraz wszelkich stereotypowych rozwiązań, dlatego obaj zało-
życiele określili kilka podstawowych zasad, na których oparli działalność MChAT-u. 
Aby osiągnąć zamierzony cel, należało zrewolucjonizować przede wszystkim sposób 
podejścia aktora do procesu budowy postaci scenicznej. 

Stanisławski przez lata pracował z aktorami wykorzystując opracowany przez siebie 
System3. Nie był on zbiorem sztywnych reguł sztuki aktorskiej, lecz istniał w licznych 
eksperymentach, których nadrzędnym celem było osiągnięcie na scenie stanu „prawdy” 
podobnego do życia. Według rosyjskiego mistrza grać rolę „prawdziwie” oznaczało: 

poprawnie, logicznie, konsekwentnie i po ludzku myśleć, chcieć, dążyć, działać na sce-
nie w warunkach życia postaci scenicznej i zupełnie analogicznie do niej. Skoro tylko 
artysta to osiągnie, zbliży się do granej postaci i zacznie czuć tak samo jak ona. Nazywa-
my to w naszym języku „przeżywać rolę”. Proces ten oraz wyraz, który go określa, mają 
w naszej sztuce zupełnie wyjątkowe, pierwszorzędne znaczenie4. 

Podstawowa zasada „sztuki przeżywania”5 zakładała psychofizyczną jedność ak-
torskiej ekspresji. Stanisławski głosił hasło: „Do podświadomej twórczości człowieka 
poprzez świadomą technikę psychiczną artysty”6. Dlatego aby wywołać u aktorów 
prawdziwy stan twórczy i wolę działania, rosyjski pedagog eksperymentował z nimi 
przy użyciu różnych technik. Posługiwał się improwizacją, relaksacją, koncentracją, 
a także dogłębną analizą tekstu wystawianego dramatu – w tym celu wymyślił „głów-
ny nurt działań” postaci, który zawierał wiele okoliczności granej sceny7. Aby uru-
chomić proces przeżywania roli, aktor musiał włączyć nie tylko myśl i mowę, ale tak-
że system nerwowy. Pomóc miało mu w tym odwołanie się do tak zwanej „pamięci  

2  Ibidem, s. 28.
3  Prace nad tzw. Systemem Stanisławskiego trwały latami. Stanisławski sporządzał obszerne notatki, 

które zawierały wnioski wynikające z praktycznej pracy z aktorami i innymi początkującymi arty-
stami. Z tego materiału powstały książki: Praca aktora nad sobą oraz Praca aktora nad rolą.

4  K. Stanisławski, op. cit., s. 26.
5  Terminem tym Stanisławski określał aktorstwo – ibidem, s. 25.
6  Ibidem, op. cit., s. 25
7  Por. ibidem, s. 326.
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emocjonalnej”8, czyli zdolności do odnajdywania we własnym życiu i  wspomnie-
niach punktów odniesienia do sytuacji granych bohaterów. Odpowiednie kształcenie 
głosu aktora miało natomiast zapobiec mechanicznemu recytowaniu tekstu. Ogrom-
ną wagę Stanisławski przywiązywał również do gestyki, dlatego jego uczniowie prze-
chodzili kurs gimnastyki, który miał pomóc w wyeliminowaniu „obrazkowości póz 
i  gestów”9, będących dla niego niedopuszczalnym „zgrywaniem się” aktora-rze-
mieślnika10. Dlatego:

Żeby odtwarzać najsubtelniejsze, nieraz podświadome przeżycia, trzeba rozporządzać 
wyjątkowo czułym i doskonale opanowanym aparatem głosowym i sprawnością fizycz-
ną. Głos i cała postać artysty powinny z największą wrażliwością i bezpośredniością, 
błyskawicznie i  ściśle odtwarzać najsubtelniejsze, prawie nieuchwytne odczucia (…) 
Artysta naszego kierunku […] powinien troszczyć się nie tylko o  swój wewnętrzny 
aparat psychiczny, który jest twórcą przeżyć, lecz również o swe fizyczne możliwości11.

Praktyki Stanisławskiego szybko znalazły gorliwych kontynuatorów. Jednym 
z propagatorów jego teorii w USA był Ryszard Bolesławski (1889‒1937), polski re-
żyser teatralny i filmowy, członek MChAT-u. W 1923 roku wraz z Marią Uspienską 
założył w Nowym Jorku własną szkołę eksperymentalną, nazwaną American Labora-
tory Theatre12, w której nauczał adeptów sztuki aktorskiej praktycznego zastosowa-
nia Systemu. Nauki Bolesławskiego i Uspienskiej, a szczególnie zagadnienie pamięci 
afektywnej, miały silny wpływ na ówczesnego ucznia American Laboratory Theatre, 
Lee Strasberga. To wtedy Strasberg po raz pierwszy zetknął się z Systemem Stanisław-
skiego, a z wiedzy, którą wówczas zdobył, uformował później swoją własną wariację, 
którą nazwał Metodą13. 

Strasberg uznał pamięć afektywną za rudymentarny element wiedzy wyniesiony 
z American Laboratory Theatre i podporządkował jej inne aspekty swojej koncepcji 
aktorstwa. W 1931 roku wraz z Haroldem Clurmanem i Cheryl Crawford założył 
legendarną dzisiaj Group Theatre14, która miała pracować z aktorami według Sys-
temu Stanisławskiego15. W  pierwszych latach jej działalności pod kierownictwem 
Strasberga dominującym aspektem stały się ćwiczenia nad pamięcią afektywną ak-
tora i  rozwijanie nieświadomych uczuć w  celu osiągnięcia „prawdy wewnętrznej” 

8  Pojęcie to Stanisławski zaczerpnął od żyjącego na przełomie XIX i XX wieku, francuskiego psycho-
loga Théodule Ribota, który posługiwał się pojęciem „pamięci afektu” – ibidem, s. 209.

9  Ibidem, s. 37.
10  Por. ibidem, s. 36.
11  Ibidem, s. 28.
12  R.H. Darvas, A Comparative Study of Robert Lewis, Lee Strasberg, Stella Adler and Sanford Meisner in 

the Context of Current Research About the Stanislavsky System, Michigan 2010, s. 9.
13  Por. L. Strasberg, A Dream of Passion: The Development of the Method, Boston 1988, s. 84.
14  Group Theatre jest w wielkim stopniu odpowiedzialna za interpretacje nauk Stanisławskiego, która 

dzisiaj jest częścią dziedzictwa amerykańskiego teatru.
15  Por. R.H. Darvas, op. cit., s. 11.
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wymyślonej przez Stanisławskiego. Strasberg konsekwentnie odrzucał wszystkie inne 
style gry jako niepraktyczne i będące w opozycji do subiektywizmu emocjonalnego, 
o czym miały świadczyć słowa Clurmana, który nazwał go fanatykiem subiektyw-
nych emocji, pozostawiającym wszystko inne na boku16.

Group Theatre pracowała według zasad analitycznego i emocjonalnego realizmu 
do czasu, kiedy Stella Adler, członkini grupy, wybrała się w 1934 roku do Paryża, by 
przez pięć tygodni zgłębiać sztukę aktorską pod kierunkiem samego Konstantego 
Stanisławskiego17. Wróciła do Nowego Jorku z  zapiskami, będącymi owocem roz-
mów z mistrzem, które przedstawiła pozostałym członkom Group Theatre. Publicz-
nie wytknęła Strasbergowi jego błędy w użyciu Systemu, po czym wyjaśniła nowe 
(w domyśle: poprawne) rozumienie Systemu. W odpowiedzi na zarzuty Adler Stras-
berg stwierdził, że w swojej pracy z aktorami nie używał „Systemu Stanisławskiego” 
a  „Metody Strasberga”18. Ten incydent poważnie podważył jego autorytet. Do tej 
pory Strasberga uważano za eksperta od Systemu, teraz wielu członków grupy w nie-
go zwątpiło, dlatego w 1937 roku opuścił on Groupe Theatre19.

W  odróżnieniu od Strasberga Stella Adler położyła szczególny nacisk na akcję 
dramatu, okoliczności zdarzeń scenicznych i wyobraźnię aktora kierowaną fabułą, 
a nie – jak chciał Strasberg – na odczucia dotyczące przeżyć aktora z jego własnego 
życia, które miały ukształtować kreację sceniczną. Lee Strasberg zarzucał Stelli Adler 
całkowicie opaczną interpretację poglądów Stanisławskiego, co dało początek cią-
gnącej się latami publicznej dyskusji, do której włączyli się także inni członkowie 
grupy, tacy jak Sanford Meisner czy Robert Lewis. W 1941 roku Groupe Theatre 
ostatecznie rozpadła się20. Wielu jej uczestników kontynuowało poszukiwania oraz 
prace z Systemem na własną rękę.

„Ponowne przeżywanie intensywnych emocji  
było w centrum naszej pracy”21.  
Metoda Lee Strasberga w Actors Studio

Po kilkuletnim pobycie w  Hollywood Lee Strasberg powrócił do Nowego Jorku, 
zaproszony do kierowania Actors Studio – placówką powołaną do nauczania sztuki 
aktorskiej, założoną w 1947 roku przez byłych członków Group Theatre: Elię Kaza-
na, Cheryl Crawford i Roberta Lewisa. Pierwotnie Lewis i Kazan byli zgodni co do 
tego, że nie chcą w Studio Strasberga, ponieważ obawiali się jego fiksacji na punk-
cie pamięci emocjonalnej. Jednak w 1948 roku Lewis po kłótni z Kazanem opuścił 

16  Por. R. Blum, American Film Acting. The Stanislavsky Heritage, Londyn 1984, s. 47.
17  Por. R.H. Darvas, op. cit., s. 14.
18  Por. ibidem, s. 15. 
19  Por. ibidem, s. 16.
20  Por. ibidem, s. 16.
21  L. Strasberg, op. cit., s. 114.
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Studio i ten, choć pełen obaw, zatrudnił Strasberga, który w 1951 roku objął posadę 
dyrektora artystycznego szkoły22. 

Nowojorskie Actors Studio23 początkowo nie prowadziło ani oficjalnej szkoły, ani 
związanego z nią teatru. Były to warsztaty dla czynnych już zawodowo aktorów, które 
miały poprawić ich technikę. Strasberg wykształcił tam dwa pokolenia artystów, a li-
sta osób, które studiowały pod jego opieką, jest oszałamiająca: byli to między innymi 
Paul Newman, Anne Bancroft, Montgomery Clift, Marilyn Monroe, Al Pacino, Julie 
Harris, Eli Wallach, Jane Fonda, Dustin Hoffman. Surowy, apodyktyczny, w pełni 
oddany pracy Strasberg okazał się osobą, która nadała Actors Studio atmosferę szcze-
gólnego mistycyzmu. Dzięki niemu szkoła zyskała rozgłos na całym świecie, stając 
się mekką młodego pokolenia aktorów szukających nowych inspiracji. 

Strasberg uparcie wierzył, że aktorstwa można się nauczyć dzięki mozolnym psy-
chofizycznym treningom. Do dzisiaj duże kontrowersje wzbudza jego przeświadcze-
nie, że emocje mogą być poddawane ćwiczeniom w  taki sam sposób jak ciało24. 
Pracując z  aktorami, Strasberg nabył przekonania, że głównym problemem więk-
szości z nich jest brak umiejętności odpowiedniego wyrażania – na scenie czy przed 
kamerą – uczuć i emocji. Z tego powodu, na zajęciach grupowych w Actors Studio 
najwięcej uwagi poświęcano dwóm zagadnieniom: pamięci afektywnej oraz impro-
wizacji. Sprzężenie tych elementów miało pomóc aktorowi wyrazić odpowiednie 
emocje wymagane dla granej postaci25. 

Pamięć afektywna, którą Strasberg podzielił na pamięć zmysłów [sense memory] 
oraz pamięć emocji [emotional memory]26, znalazła się w centrum jego Metody, a in-
terpretacja relacji emocji z działaniami postaci stała się przedmiotem sporu między 
nim a Stellą Adler. Amerykański nauczyciel aktorstwa tłumaczył:

Pamięć afektywna jest podstawowym materiałem do przeżywania na scenie, a więc do 
stwarzania prawdziwego doświadczenia […]. To, co aktor powtarza w trakcie występu, 
jest nie tylko słowami i ruchami, które ćwiczył podczas prób, ale pamięcią emocji27.

Program wykładany przez Strasberga w  Actors Studio kładł szczególny nacisk na 
wewnętrzną drogę odkrycia postaci, polegającą na czerpaniu z zasobów psychicznych 
aktora i kreowaniu bohatera „ze środka na zewnątrz”. Stanisławski uczył studentów, 
że umysł, ciało oraz uczucia mogą być stymulowane jedynie pośrednio i opracował 

22  Por. ibidem, s. 16‒17.
23  W 1966 roku, z powodu olbrzymiego zainteresowania aktorów i sukcesów, jakie odnosili wycho-

wankowie Studia, otwarto także filię w Los Angeles. Trzy lata później Strasberg założył w Nowym 
Jorku Lee Strasberg Institute, w którym uczył do swojej śmierci w 1982 roku.

24  Por. L. Strasberg, op. cit., s.105.
25  Por. ibidem, s. 106.
26  Por. ibidem, ss. 112‒113.
27  Ibidem, s. 113, tłum. moje – K. Kołacz.
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tak zwaną „czynną analizę”28, która miała pomóc aktorowi „szybciej poczuć siebie 
w roli i rolę w sobie”, a jej podstawą były zawsze „okoliczności założone”29 sztuki. Sto-
sowane przez Strasberga techniki była natomiast oparte na sytuacjach z życia aktora, 
czyli jego „własnych okolicznościach założonych”, które z kolei były wykorzystywa-
ne w tak zwanym procesie podstawiania [substitution]30 jako potrzebne dla danych 
okoliczności sztuki. Przykładowo: aktor ma zagrać w filmie postać, która rozpacza 
po śmierci matki. Autentyczna matka aktora żyje, dlatego szuka on w swoim życiu 
analogicznego doświadczenia, na przykład straty bliskiego przyjaciela. Wówczas ak-
tor podstawia odpowiednie uczucia żalu, smutku et cetera na potrzeby scenariusza31. 
Temu tak wypracowanemu sposobowi budowania postaci gorąco sprzeciwiała się 
Adler. Według niej aktorzy, stosując się do wskazówek Strasberga, będą jedynie grać 
samych siebie, ponieważ stwarzają postać bohatera ze swoich własnych „genów”32.

Podobnie jak Stanisławski, Strasberg uporczywie próbował odpowiedzieć na py-
tanie dotyczące natury inspiracji aktora, opracowując w tym celu stosowne ćwiczenia 
pamięci emocjonalnej. Utrzymywał, że aktor powinien rozwijać umiejętności, dzięki 
którym będzie mógł na żądanie reaktywować emocje niezależnie od okoliczności. 
Zgadzał się z rosyjskim pedagogiem, że wywoływanie emocji może być dla aktorów 
wyzwaniem, ponieważ w przeciwieństwie do działań fizycznych lub procesów my-
ślowych emocje nie podlegają kontroli. Był to powód, dla którego w obliczu ćwi-
czeń pamięci emocjonalnej wielu aktorów odczuwało strach. Uznając korzystanie 
z  niedawnych doświadczeń za zbyt ryzykowne, Strasberg ustalił granicę czasową, 
zgodnie z którą poszukiwania nie mogły dotyczyć ostatnich siedmiu lat. Aby zapo-
biec załamaniom nerwowym adeptów o zbyt wrażliwej osobowości, zalecał uczest-
nictwo w seansach psychoanalizy, na których mieli oni rozpracowywać traumatyczne 
wspomnienia33. Gdy w 1955 roku hollywoodzka gwiazda Marilyn Monroe zaczęła 
uczęszczać na prowadzone przez Strasberga warsztaty w Actors Studio, uczestniczyła 
w takich sesjach kilka razy w tygodniu34. Strasberg był nieugięty w swoim przekona-
niu, że te ćwiczenia w rzeczywiści pomogą aktorom reaktywować emocje niezależnie 
od okoliczności35.

Przystępując do treningu emocji podczas sesji z  aktorami, Lee nakazywał, aby 
się zrelaksowali, a  następnie skoncentrowali na pięciu minutach poprzedzających 
konkretne zdarzenie. Strasberg, jak Stanisławski, uznawał silny związek pomiędzy 

28  R. H. Darvas, op. cit., ss. 105‒106. 
29  Za Stanisławskim: „to fabuła sztuki, poszczególne jej fakty, zdarzenia, epoka, czas i miejsce akcji, 

warunki życiowe, aktorska i reżyserska interpretacja tekstu -[…]” – K. Stanisławski, op. cit., s. 61.
30  Por. R.H. Darvas, op.cit., s. 29.
31  Por. K. Kołacz, Aktorzy psychologiczni. Trzy interpretacje Systemu, „EKRAN-y” 2016, nr 3-4, s. 85.
32  Por. H. Kissel, The Art of Acting by Stella Adler, New York 2000, s. 139.
33  Por. L. Banner, Skłócona z życiem. Intymna biografia Marilyn Monroe, tłum. M. Biernacka, Bielsko-

-Biała 2012, s. 307.
34  Por. ibidem, s. 307.
35  Por. L. Strasberg, op. cit., s. 117.
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pamięcią zmysłów i  emocji, dlatego aktorzy musieli starać się przypomnieć każdy 
najmniejszy detal dotyczący inicjacji zdarzenia. Fizyczna konkretność obiektów od-
bierana wszystkimi zmysłami stymulować miała emocje36. Dla przykładu: przywo-
łując wspomnienie wyjątkowo upalnego dnia, podczas którego aktor przebywał na 
zewnątrz, musiał on starać się przypomnieć, gdzie dokładnie na swoim ciele odczu-
wał wówczas ciepło. W ten sposób, koncentrując się na jego lokalizacji (na przykład 
na kroplach potu na plecach), aktor nie tyle odtwarzał wspomnienie, co przeżywał 
je w danym momencie raz jeszcze. Musiał zatem starać się zapamiętać zdarzenie nie 
tylko w serii małych kroków, przez które ono zaistniało, ale poprzez wszystkie zmy-
słowych szczegóły, jakie go otaczały37. 

Mówiąc o improwizacji, Strasberg zaznaczał, że powszechnie jest ona rozumiana 
jako ćwiczenie werbalne lub swego rodzaju zabawa, stanowiąca dla aktora rozgrzewkę 
poprzedzającą właściwy występ. Bywa ona także mylnie rozumiana jako parafraza słów 
tekstu – na przykład wystawianej sztuki czy scenariusza filmu. Według Strasberga obie 
definicje nie oddawały w pełni wartości improwizacji w procesie szkolenia aktorów38.

Odwołując się do eksperymentów z improwizacją, Strasberg utrzymywał, podob-
nie jak Stanisławski, „że jej celem jest umożliwienie aktorowi, zarówno w procesie 
szkolenia jak i prób, rozwinięcie potrzebnego przepływu myśli i odczuć, co dopro-
wadza do rozwoju spontaniczności na scenie lub przed kamerą”39. Tak definiowana 
spontaniczność powinna obejmować przygotowane działania i zapamiętane dialogi, 
ale jednocześnie należy zostawić przestrzeń dla „życia chwilą”. To wywołuje, zarówno 
w aktorze, jak i u odbiorców, uczucie nieuchwytności, czegoś, co dzieje się „tutaj, 
dzisiaj, teraz”. By pomóc aktorom w pełni zaangażować się w improwizację, Strasberg 
poczynił spory pożytek z pytań takich jak: „kto?”, „co?”, „kiedy?”, „gdzie?”, „dlacze-
go?” i „jak?”. Udzielając na nie odpowiedzi, aktorzy odnajdowali motywacje działań 
granych przez siebie bohaterów. 

Improwizacja była dla Strasberga bardzo ważna, ponieważ podkreślała znacze-
nie relacji nie tylko wśród protagonistów, ale także wśród osób mniej znaczących, 
a nawet statystów. Aby mieć pewność, że tożsamość każdej z  granych postaci jest 
specyficzna, Strasberg stosował improwizację, która stymulowała aktorów do kre-
owania swojego bohatera i relacji z pozostałymi postaciami bez pomocy napisanych 
dialogów40. Aktorzy byli zatem zachęcani, by improwizować scenariusz własnymi 
słowami i poruszać się swobodnie, jeśli mieli na to ochotę. Wielkim zwolennikiem 
tak pojmowanej pracy nad rolą jest Dustin Hoffman. Niemal wszystkie sceny z jego 
udziałem w filmie Tootsie (1982, reż. Sydney Pollack) zostały nakręcony po bardzo 
długim okresie improwizacji. Dla Hoffmana stanowiły szczególne wyzwanie: musiał 

36  Por. R. H. Darvas, op. cit., s. 98.
37  Ibidem, s. 98.
38  Ibidem, s. 106.
39  K. Kołacz, op. cit., s. 85.
40  R. H. Darvas, op. cit, s. 127.
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wiarygodnie oddać emocje granej przez siebie postaci, bezrobotnego aktora, który, 
by zdobyć pracę, udaje kobietę41.

Chociaż Strasberg rozmawiał z aktorami o znaczeniu działań granych przez nich 
postaci, odnosił się do nich stronniczo. W rzeczywistości uważał, że nie są one ko-
nieczne, jeśli żywione emocje są prawdziwe42. Znamienne, że rzadko używał tego – 
tak faworyzowanego przez Adler – pojęcia i wolał mówić o „zachowaniu” [behavior]43. 
Zdaniem Strasberga działania były dla aktora półśrodkiem, który miał uzmysłowić 
mu podstawowe zachowania emocjonalne. Mówił o akcji i czynnościach jako narzę-
dziach, których można użyć w „momencie trudności”, by uzyskać pewne emocjonal-
ne „wartości” potrzebne konkretnej postaci, ale chwilowo będące dla aktora trudne 
do uchwycenia. Podczas warsztatów pomagał aktorom sformułować działanie na 
scenie, pytając: „Czego chcesz? Chciałeś coś zrobić? Co to było i dlaczego?”. W ten 
sposób nakłaniał ich, by poprzez użycie czasownika wyrazili działanie. Zgadzał się 
bowiem ze Stanisławskim, że wewnętrzna akcja zaczyna się wraz z psychologicznym 
impulsem, co z kolei prowadzi do fizycznego działania postaci44.

„Musisz zrobić wszystko, co w twojej mocy,  
by poprzez działania ożywić świat na scenie!”45  

Technika Stelli Adler

Po opuszczeniu Groupe Theatre w 1937 roku46 Stella Adler przeniosła się do Los 
Angeles, gdzie przez jakiś czas grała w filmach. Po sześciu latach wróciła jednak na 
Broadway, by występować i reżyserować sztuki teatralne. Równocześnie na począt-
ku lat czterdziestych, prowadziła sporadycznie warsztaty dramatyczne w studiu te-
atralnym Erwina Piscatora. Pod koniec dekady, w 1949 roku, założyła w Nowym 
Jorku własną szkołę nazwaną Stella Adler Theatre Studio (później nazwę zmieniono 
na Stella Adler Conservatory of Acting, a w ostatecznie na Stella Adler Studio of  
Acting)47, gdzie głosiła filozofię aktorstwa stojącą w opozycji do tej, którą wyznawał 
jej rywal na polu pedagogicznym, Lee Strasberg. Aby potwierdzić swoją przewagę 
nad Strasbergiem, Adler lubiła powoływać się na fakt, że jako jedyna amerykańska 
aktorka studiowała bezpośrednio pod kierunkiem Stanisławskiego48. 

Według Stelli Adler pryncypialnym obowiązkiem aktora było zagłębienie się w tekst 
scenariusza i zawarte w nim sytuacje, wykorzystując do tego wyobraźnię. Celem nie 
było sięganie w głąb siebie, aby wypełnić emocje fikcyjnej postaci doświadczeniami 

41  Por. R. Blum, op. cit., s. 75.
42  Por. R. H. Darvas, op. cit., s. 47.
43 Por. ibidem, s. 48.
44  Por. ibidem, s. 46.
45  Cyt. za: H. Kissel, op. cit., s. 139.
46 Por. R. H. Darvas, s. 19.
47  Por. ibidem, s. 19.
48  Por. S. Levy, De Niro, tłum. R. Madejski, Warszawa 2016, s. 70.
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z własnego życia, lecz to, by spróbować znaleźć się w skórze bohatera i postępować 
tak, jakby on postąpił. Adler uczyła aktorów, jak wykorzystać scenariusz i otaczający 
ich świat, aby zagrać rolę, a nie poddawać się psychoanalizie, jak zalecał Strasberg, i na 
podstawie otrzymanego efektu tworzyć własny scenariusz49. Dlatego połączyła wszyst-
ko, czego nauczyła się w Group Theatre, na Broadwayu, w Hollywood i od samego 
Stanisławskiego i w konsekwencji oferowane w jej szkole kursy aktorstwa obejmowały 
między innymi zajęcia z kształcenia mowy i głosu, poruszania się i makijażu sceniczne-
go, czytano Szekspira, a także prowadzono warsztaty z analizy różnych sztuk i granych 
postaci. W latach sześćdziesiątych, w miarę jak szkoła, zyskując rozgłos, rozrosła się50, 
do programu nauczania dodano także zajęcia dla czynnych już zawodowo aktorów, 
którzy szlifowali tam swój styl. 

Kiedy w  1951 roku, dzięki filmowej roli brutalnego Stanleya Kowalskiego 
w Tramwaju zwanym pożądaniem (A Streetcar Called Desire, reż. Elia Kazan) Marlon 
Brando, najsławniejszy wychowanek Adler, zaistniał w  głównym nurcie kina hol-
lywoodzkiego, Stella została nobilitowana razem z  nim i  „zyskała wysoką pozycję 
wśród najbardziej liczących się nauczycieli nowego stylu, który zdominował grę ak-
torską w Ameryce”51. Wśród pozostałych jej studentów wyróżnić można między in-
nymi Roberta De Niro, Harveya Keitela, Judy Garland, Warrena Beaty, Anthony’ego  
Quinna czy Benicia Del Toro. Obecnie Adler jest postrzegana jako jedna z osób ma-
jących najsilniejszy wpływ na styl współczesnego aktorstwa filmowego.

Będąc przekonaną, podobnie jak Stanisławski, o nadrzędnym znaczeniu działa-
nia postaci, Stella Adler w swej aktorskiej technice szczególnie akcentowała „akcję”. 
„Wszystko, co robimy w  teatrze jest działaniem. Tym jest aktorstwo. […] Granie 
i działanie jest tym samym”52 – mawiała, niemal cytując swojego rosyjskiego mistrza. 
Uczyła adeptów, że działania postaci powinny być zawsze definiowane w kategoriach 
aktywnych czasowników podkreślających dynamikę czynności oraz że aktor powi-
nien budować tak zwany słownik działań. Ten nawyk pracy był niezwykle ważny, po-
nieważ – zdaniem Adler rozwój bohatera jest konsekwencją tego, co on robi. Żywiła 
przekonanie, że działania postaci są nawet ważniejsze niż wypowiadane przez nią 
słowa, ponieważ „To nie słowa, czynią występ”53.

Koncept działania wewnętrznego (to znaczy psychicznego) sformułowany przez 
Stanisławskiego54 Adler nazywała dla uproszczenia „uzasadnieniem” [justification]55. 
Tłumaczyła adeptom, żeby nie doszukiwali się go w tekście, ale próbowali odnaleźć 
go w sobie. To, co wybiorą jako własne uzasadnienie, powinno stanowić przyczynę 

49  Por. ibidem, s. 70.
50  W tym czasie Adler miała najliczniejszą w Nowym Jorku grupę uczniów, którzy przyjeżdżali z całe-

go świata, by pobierać u niej nauki – por. ibidem, s. 71.
51  Ibidem, s. 71. 
52  H. Kissel, op. cit., s. 56.
53  R. H. Darvas, op. cit., s. 50.
54  Por. K. Stanisławski, op. cit. s. 48.
55  Por. H. Kissel, op. cit., s. 125. 
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określonych działań i doświadczanych emocji postaci, w którą się wcielają. Komiczny 
przykład obrazujący praktyczne zastosowanie tej koncepcji pochodzi z zajęć grupo-
wych: Adler poprosiła studentów, by naśladowali kury, które dowiedziały się, że lada 
moment zostaną unicestwione z powodu wybuchu bomby atomowej. W czasie gdy 
wszyscy adepci biegali w różnych kierunkach, nerwowo trzepotali rękami-skrzydła-
mi i gdakali, jeden z nich, Marlon Brando, nieporuszony pozostawał w miejscu. Na 
pytanie zafascynowanej mentorki, dlaczego „jego” kura nie jest przerażona, przyszły 
gwiazdor podobno odpowiedział: „A  co kura może wiedzieć o Hiroszimie?”56. Po 
wtóre, podążając za myślą Stanisławskiego, że uzasadnienia są kształtowane przez za-
miary postaci, Adler sugerowała, by aktor formułował je w sposób, który doprowadzi 
do działań zewnętrznych, to znaczy fizycznych. Mówiła także, że istnieją dwa rodzaje 
uzasadnień: natychmiastowe i  wewnętrzne57. Te pierwsze, które odpowiadały im-
pulsom Stanisławskiego, dają bezpośrednią przyczynę fizycznego działania, te drugie 
natomiast pobudzają do działania. 

Posiadając praktyczne aktorskie doświadczenie, Adler rozumiała, że aktorzy mają 
trudności z odgrywaniem sceny w całości, a dla większość z nich działania posta-
ci często nie są wystarczająco umotywowane. Z tego powodu popierała opinię Sta-
nisławskiego o potrzebie wyznaczenia początku, środka i końca każdego działania. 
Wyróżniała także potrzebę analizy scenariusza nie tylko w celu prześledzenia działań 
kreowanej postaci, ale również by przestudiować znaczenie czynności w stosunku do 
pozostałych bohaterów w celu upewnienia się, że   każde działanie łączy się logicznie 
z następnym. Mówiła o „kręgosłupie wydarzeń”, który był paralelny do „linii ciągłej 
działania” z koncepcji Stanisławskiego. 

Dopatrując się organicznego związku między wyobraźnią aktora a  „okoliczno-
ściami założonymi” scenariusza, Adler położyła nacisk na korzystanie z wyobraźni 
w celu pogłębienia wymowy sceny. Wierzyła, że wyobraźnia pozwala aktorowi zapo-
mnieć o swoim życiu i wskoczyć w życie fikcyjnej osoby, jaką jest grana przez niego 
postać. Nakłaniała aktorów, by przyjmowali postawy antropologów, dlatego na swo-
ich zajęciach przeprowadzała dogłębną analizę scenariuszy, badając między innymi 
niuanse środowiska, w którym rozgrywała się akcja. 

Rozprawiając o stopniu intensywności wyobraźni, amerykańska mentorka utrzy-
mywała, że najważniejszą rzeczą, jaką muszą robić aktorzy, jest gimnastyka umy-
słu. Opracowała zestaw ćwiczeń opisowych, które miały stymulować pomysłowość 
adeptów. Podczas pewnych zajęć Adler poprosiła pracujących w grupach uczniów, 
by wyobrazili sobie, że idą wzdłuż polnej drogi. Mieli wziąć pod uwagę wszystkie 
istotne detale, takie jak pogoda, gałąź, która spadła i blokuje przejście, pobliski staw 
et cetera. W ten sposób dowodziła, że sztuka czy scenariusz filmu oferują często jedy-
nie szczątkowe dane, a zawodowym obowiązkiem aktorów jest je ożywić za pomocą 
wyobraźni58. Kolejnym ćwiczeniem praktykowanym na kursie Adler było zadanie 
56  F. Forestier, Marlon Brando. Piękna bestia, tłum. M. Jarząb, Katowice 2013, s. 31.
57  Por. H. Kissel, op. cit., s. 125.
58  Por. H. Kissel, op. cit., ss. 66‒67.
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nazywane „podróżowaniem” [travelling]59: mentorka zachęcała uczestników warsz-
tatów, żeby dowolnymi skojarzeniami opisali konkretną rzecz, przekonując się, jak 
daleko zaprowadzi ich wyobraźnia. Mieli przy tym przyjąć postawę otwartości umy-
słu, nie przejmując się obiektywnym uzasadnieniem czy logiką.

Zajmując skrajne stanowisko wobec Strasbergowskiej obsesji na punkcie pamięci 
emocjonalnej, Adler deklarowała, że nadmierne skupienie na tym aspekcie jest szko-
dliwe dla sztuki i postaci. Niemniej jednak niechętnie przyznawała, że w wyjątkowej 
sytuacji aktorzy mogą wykorzystać pamięć emocji jako narzędzie – na przykład kiedy 
wymagana przez scenariusz emocja nie może być pobudzona poprzez działanie posta-
ci. Rozumiejąc, że wspomnienie wydarzenia, które miało miejsce w przeszłości aktora, 
może spowodować problemy emocjonalne, zastrzegała, by adepci szukali analogicz-
nych zdarzeń z własnego życia, ale nie emocji, które tym wydarzeniom towarzyszyły60.

Krytykując Strasberga, Adler rozważała wagę osobowości aktora względem roli, 
a  także podkreślała fizyczny byt postaci, czasem kosztem jej życia emocjonalnego 
i psychologicznego. Mówiła:

Postać jest formą fizyczną […].Wszystko, co mówisz, wszystko, co robisz, określa twoją 
postać. Z zewnątrz pochodzi to, co liczy się najbardziej w charakterze. Twoje fizyczna 
jaźń jest najbardziej interesującą rzeczą w postaci61. 

Jednym z  najbardziej gorliwych wyznawców koncepcji aktorstwa nauczanej przez 
Stellę Adler był Robert De Niro. W szczytowym okresie swojej kariery wiele czasu 
poświęcał na analizowanie motywów działań granych przez siebie postaci przy jedno-
czesnym podkreśleniu ich wyglądu zewnętrznego. Znakomitą ilustracją budowania 
ekranowej postaci w oparciu o jej fizyczną transformacje jest oscarowa rola De Niro 
we Wściekłym byku (Raging Bull, 1980, reż. Martin Scorsese). By wypaść wiarygodnie 
w roli zawodowego boksera, najpierw nabrał imponującej muskulatury stanowiącej 
rezultat sześciu miesięcy intensywnego treningu, a następnie, by zmienić się w otyłe-
go pijaka, przybrał na wadze 30 kilogramów62.

„Twój talent leży w twoim wyborze”63. Podsumowanie

Zaproponowane pod koniec lat czterdziestych XX wieku przez Lee Strasberga oraz 
Stellę Adler dwie wizje aktorstwa dążącego do kreowania postaci zgodnie z  zało-
żeniami realizmu psychologicznego zapoczątkowały w  USA aktorską rewolucję. 
Jej kulminacją były lata siedemdziesiąte, kiedy Oscary za najlepsze role filmowe  

59  Por. ibidem, s. 71.
60  Por. ibidem, s. 139.
61  R. H. Darvas, op. cit., s. 134.
62  Por. S. Levy, op. cit., ss. 291‒292.
63  Słowa Stelli Adler, które szczególnie upodobał sobie Robert De Niro; cyt. za: R. Blum, op. cit., s.72.
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odbierali niemal wyłącznie „aktorzy metodyczni”, tacy jak Jon Voight, Diane Ke-
aton, Jack Nicholson, Jane Fonda, Dustin Hoffman, Ellen Burstyn i inni. 

Od przeszło ponad pół wieku Actors Studio i Stella Adler Studio of Acting po-
zostają wierne myśli Stanisławskiego, kultywując tradycję, wartości i  metodologię 
procesu pracy określoną przez założycieli. Szczegółowe informacje dotyczące warun-
ków przyjęcia nowych członków, opisy oferowanych kursów oraz nazwiska współcze-
snych czołowych przedstawicieli instytucji (wśród których znajdują się osoby, które 
pracowały bezpośrednio pod kierunkiem sławnych pedagogów) można znaleźć na 
oficjalnych stronach internetowych szkół. W dobie kultu celebrytów Actors Studio 
i Stella Adler Studio of Acting wciąż uważane są za świątynie aktorstwa jakościo-
wego i przyciągają kolejne pokolenia aktorów pragnących szlifować swój warsztat.

Wyrosły na gruncie osobistych uprzedzeń konflikt między Strasbergiem i Adler 
zakończył się wraz ze śmiercią legendarnych nauczycieli i szczęśliwie nie zatruł ko-
lejnych pokoleń. Dlatego współcześnie w USA mówi się raczej ogólnie o aktorstwie 
metodycznym, a  powyższe koncepcje aktorstwa psychologicznego sformułowane 
przez Strasberga i Adler, ale także Roberta Lewisa czy Sanforda Meisnera, określa się 
potocznie od nazwy jego najbardziej popularnego wariantu mianem Method Acting. 

W Stanach Zjednoczonych dyskusje nad kondycją współczesnego aktorstwa fil-
mowego są bardzo dynamiczne, a coroczne rozdanie nagród Amerykańskiej Akade-
mii Filmowej staje się dobrą okazją do refleksji na ten temat. Wielu zastanawia się, 
czy w obecnym hollywoodzkim przemyśle filmowym wciąż mamy do czynienia z ak-
torstwem metodycznym w sensie Strasbergowskim. Krytyk filmowy Robbie Collin 
w artykule Why Hollywood Went Method Acting Crazy dumał nad stanem współcze-
snego aktorstwa jakościowego64. Collin przyglądał się aktorom, którzy po roku 2000 
zostali uhonorowani Oscarami, wykazując, że aż dziewięć statuetek trafiło do tych, 
których podejście do budowania postaci ekranowej było w mediach szeroko charak-
teryzowane jako aktorstwo metodyczne. Autor artykułu wymienił aktorów takich 
jak Matthew McConaughey (Witaj w klubie, 2013, reż. Jean-Marc Vallée), Jamie 
Foxx (Ray, 2004, reż. Taylor Hackford), Adrien Brody (Pianista, 2002, reż. Roman 
Polański), Forest Whitaker (Ostatni król Szkocji, 2006, reż. Kevin Maconald) i Eddie 
Redmayne (Teoria wszystkiego, 2014, reż. James Marsh), smutno konstatując, że dzi-
siejszy problem związany z neoszaleństwem w podejściu do aktorstwa metodycznego 
polega na tym, iż nie ma ono nic wspólnego z oryginalną Metodą opracowaną przez 
Strasberga. Pogląd ten zdaje się podzielać gwiazda Podziemnego kręgu (Fight Club, 
1999, reż. David Fincher), Edward Norton. W jednym z wywiadów aktor tłumaczył, 
że we współczesnym mainstreamie termin „Metoda” został oderwany od pierwotne-
go znaczenia i uległ wynaturzeniu65. 

64  Por. R. Collin, Why Hollywood Went Method Acting Crazy, „The Telegraph”, 08.05.2016 [on-line:] http://
www.telegraph.co.uk/films/2016/05/08/why-hollywood-went-method-acting-crazy/ [04.07.2017].

65  B.  Gelbart, Edward Norton On Why Method Acting Is Misunderstood  – Hamptons Film Festival,  
„Indie Wire”, 12.10.2016 [on-line:] http://www.indiewire.com/2016/10/edward-norton-hamp-
tons-international-fiilm-festival-1201735523/ [03.07.2017].
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Metoda Strasberga i  Technika Adler stały się artystyczną odpowiedzią na du-
cha niespokojnych czasów. Był to sposób gry, w którym aktorzy zostali wezwani do 
odkrycia w postaci swojej własnej emocjonalnej historii, zobowiązani do szczerości 
i uczuciowej prawdy, a praca na planie filmowym stawała się głęboką psychologicz-
ną próbą. Dziś rozpaczliwa intensywność Method Acting traci swój potencjał. Przez 
ostatnie kilka dekad, szczególnie po tym, gdy Robert De Niro został nagrodzony 
Oscarem za rolę we Wściekłym byku, sposób aktorstwa oparty na radykalnej fizycznej 
transformacji stał się kluczowym czynnikiem w  kampaniach aktorów szukających 
trofeów. Dzisiaj w mediach „Metodą” nazywa się selektywne zastosowanie uproszczo-
nych technik wywiedzionych z aktorstwa psychologicznego. Jest ona bardziej narzę-
dziem marketingu niż rzeczywistym stylem aktorskim, o czym świadczył chociażby 
niedawny przykład Jareda Leto i jego opowieści o tym, jak przygotowywał się do roli 
Jokera w Legionie samobójców (2016, reż. David Ayer). 
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Summary 
What is acting? The dualism interpretive of Konstantin 
Stanislavsky’s „System” by Stella Adler and Lee Strasberg

The article is a theoretical analysis of two film acting techniques grown from the con-
cept of a Russian theater director and teacher, Konstantin Stanislavsky. Contrasting 
interpretations of the Stanislavsky’s “System,” the psychophysical method of working 
with actors on a stage character building, made in the USA in the late 40. XX century 
by Stella Adler and Lee Strasberg, and developed their ideas, revolutionized film act-
ing forever. Doctrines formulated by Strasberg and Adler and concerned with actor 
education were based on different elements derived from the System, and eventually 
evolved into two distinct styles of acting, popularized in competitive schools today.
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Jesús who loved vampires.  
Contrasts and paradoxes in depictions  
of male and female vampire figures  
in Jess Franco’s movies

Department of Film and Audiovisual Culture, University of Gdańsk

An enfant terrible of Spanish cinema

Jess Franco is considered to be one of the worst movie directors ever. Because of low 
(or even marginal) budgets, bad camera and quick-fire work rate he is compared to 
an American legend of B-class cinema – Ed Wood1. However, in contrast to the 
American cult filmmaker, Franco is recognized, despite his notorious reputation, as 
one of the Spanish horror movies godfathers. Nowadays, thanks to the Internet, his 
legend and cult status is growing bigger than during his long career. It should be 
mentioned that his life was filled with oppositions and paradoxes. The most ironic 
one was the fact that Jess Franco was sharing his surname with the Spanish dicta-
tor – Francisco Franco, but they were not related. Moreover, during the dictatorship 
years, Jess Franco has had to deal with heavy censorship. As a result of that uneven 
battle, he was frequently forced to make movies abroad. Thanks to this, in France he 
was named, next to Luis Buñuel, one of the most famous Spanish directors at that 
time2. Jess Franco perceived himself as a rebel and compared the figure of a censor 
to a dictator3 in this way:

The thing is so old-fashioned. They try to cut our wings. It’s a pain in the ass. I hate 
that. I like freedom. I have always liked freedom. I left Spain because I liked freedom4.

1  Kamińska, Magdalena. “Eurotrash jako praktyka, lektura i kultura filmowa. Przypadek Jesúsa Franco.” 
Człowiek i Społeczeństwo vol. XXXIV. 2012. p. 131.

2  “Jesús Franco Trivia” imdb.com. N.p., n.d. Web. 26 Feb 2017. http://www.imdb.com/name/
nm0001238/bio?ref_=nm_dyk_trv_sm#trivia.

3  González, Miguel Á.  D. “Jesús Franco Biography” imdb.com. N.p., n.d. Web.26 Feb 2017.  
http://www.imdb.com/name/nm0001238/bio.

4  Ibidem.
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His attitude to life and filmmaking might explain the dualism which characteriz-
es his career. Before Jess Franco gained his reputation as one of the “worst movie di-
rectors” in the history of cinema, he had been considered the most promising young 
filmmaker in Spain back in the early 1960s5. These words find their confirmation in 
the fact that young Franco co-worked with Orson Welles himself. Spanish filmmaker 
was the second unit director of the Chimes at Midnight6 adaptation and cooperated 
with Welles once again on the abandoned Don Quixote adaptation. Years later, Fran-
co edited and released the finished materials7. In 1967 his Succubus was in Berlinale 
contest but after several problems with censorship in Spain, Jess Franco has decided 
to make movies which were derided by critics. Soon he has become an enfant terrible 
of Spanish cinematography and the most disappointing director of his generation.

From that moment, he started making genre movies exploring different thematic 
areas. Zombies, cannibals and mad scientists are just samples of the inhabitants of 
Franco’s universe. The vampires had become his primary area of interest. Andrés 
García indicates that the turn of Franco’s career was not unusual on the Spanish 
ground. In the same time, the whole generation of Spanish horror filmmakers adopt-
ed an American way of thinking about this film genre8. García signalizes that cin-
ematic imagination of classic monsters (like, for example, the vampires) was heavily 
influenced by horror films made in the United States twenty years earlier9. Accord-
ing to García’s conclusion, Franco’s Count Dracula (1970) might be compared not 
only to Dracula (1931) directed by Tod Browning but also to George A. Romero’s 
The Night of the Living Dead (1968)10. Both films were produced with the marginal 
budgets, like every film signed by Jess Franco.

The aim of the presented article is to analyze and describe Franco’s narrations 
concerning the vampires, with the particular emphasis on the contrasts and paradox-
es visible in the chosen films. The male and female figures, vividly portrayed in the 
Spanish director’s pictures, are full of contradictions, as well as of dualistic nature, 
what will be developed in the further parts of this paper.

The master of paradoxes

“Children of the night,” as Bram Stoker named them beautifully in his opus magnum, 
were one of the Franco’s most favorite themes. At this moment it is possible to point 
5  Kamińska, Magdalena, op. cit., p. 144.
6  Trower, Stephan. “Jesus ‘Jess’ Franco 1930–2013.” bfi.org.uk. N.p. 2015.Web. 23 Feb 2017. 

http://www.bfi.org.uk/news-opinion/sight-sound-magazine/comment/obituaries/jes-s-jess-fran-
co-1930-2013.

7  Soto, Diego. “Jess Franco y Orson Welles: Cineastas Quijotescos.” canaltcm.com. N.p. 2013. Web. 
23 Feb 2017. http://www.canaltcm.com/2013/04/03/jess-franco-y-orson-welles-cineastas-quijotescos/.

8  García, Andrés. “Spanish Horror Film.”Journal of Interdisciplinary Studies on Film in Spanish 2/1, 
2009, p. 49.

9  Ibidem, p. 49.
10  Ibidem.



MASKA 34/2017

289

out the first set of noticeable oppositions in the portrayals of the vampires’ created 
by the director. Franco’s vampire movies can be divided into two main categories. 
The first one contains the images of these beasts set in a vibrant context of cultural 
changes that appeared in the 1960s and lasted till the 1970s. Movies like Vampyros 
Lesbos (1971) are filled with scenes depicting (mostly) lesbian sex that took place 
during psychedelic and narcotic parties. The second one contains the more classical 
portrayal of the vampires. In his adaptation of Dracula from 1970, with a legendary 
Christopher Lee in the title role, Franco uses a  description which appears in the 
aforementioned book. However, despite the obvious connotations of the creatures 
with nighttime, his vampires very often kill during the day and that film was no 
exception. In one of the most peculiar scenes of the discussed title a female character 
lies in bed in the nightgown. After a while, Count Dracula tries to attack her by 
surprise during the deep sleep. The other protagonist interrupts his attempt, and 
the Count resorts to escape, running away through the window. There would not be 
anything bizarre if not for the fact that the whole scene happened in the daytime. We 
can assume that Spanish filmmaker had been obligated to shot most of the scenes in 
daylight. Shooting night scenes is much more expensive and having in mind the fact 
that Madrid-born filmmaker had to cope with extremely tight budgets, that might 
serve as an explanation. In addition, an attentive viewer might notice that during 
one scene day turns into night and, later on, changes again. It suggests sloppiness 
dominating on Jess Franco’s film set and proves that the comparisons to Ed Wood 
are well reasoned.

To underline further contrasts and oppositions that fulfilled Jess Franco’s film-
making career, it is also worth focusing on his other vampire movies. Despite all 
flaws that were ruining his projects for decades, the Spanish director was able to 
create his unique vision of the night creatures. He bows to literature classics, but at 
the same time he is not afraid to introduce to his works a psychedelic vibe of the 
60s and 70s. He painted a complex portrait full of oppositions. As we can assume, 
despite recurring similarities, contradictions in the depictions of the vampires are 
much more visible and they appear on different levels.

Natural born killers. Real life inspirations

The opposition in male and female vampire creations can be fully noticed while 
analyzing Franco’s real life inspirations. The Spanish filmmaker usually referred to 
Dracula and Vlad Tepes, who was an inspiration to Bram Stoker, when writing his 
literary opus magnum. It is also important to mention another “real life vampire” – 
Elizabeth Báthory, The Bloody Lady of Csejte. With accusations of killing over six 
hundred victims (mostly young ladies), she is considered to be the most prolific 
female murderer in the European history11. She was killing because of her obsession 

11  “Most prolific female murder” Guinness World Records. N.p., n.d. Web. 17 March 2017.  
http://www.guinnessworldrecords.com/world-records/most-prolific-female-murderer.
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with beauty and youth12. Elizabeth Báthory believed that blood drained from her 
victims might help her to keep her appearance intact through the years13. In some 
of Jess Franco’s films we can see significant resemblances of the protagonists to the 
Countess. In his late Killer Barbys (1996) the members of a punk band are traveling 
after the gig to another show but their journey is interrupted by a car accident, right 
in the proverbial middle of nowhere. When they are trying to find some help, the 
old man appears and invites them to his castle where they can rest and dine with the 
old Countess. During the dinner, when unaware musicians are being given human 
flesh, they notice a portrait of the Countess by Mariangela Giordano who was almost 
60 years old at that time. The woman protagonist discovered the secret of youth – 
the blood of young people. In her first scene, she resembles an old rotting woman 
lying in bed who does not have enough energy to perform daily routines. However, 
drinking the appropriate amount of blood restores her vital sources and her appear-
ance suddenly changes. During the supper, she is magnetic and hypnotizing, more 
like a queen than an old hag she was a while ago. In short time she seduces one of 
the band members and takes him to her bed. The act of lovemaking is very primal; 
the Countess is growling and moaning from ecstasy. During the climax she stabs her 
lover with a knife. When he is covered with blood, the Countess is squirming on 
the dead body to absorb his blood through the whole surface of her skin. The pro-
found desire of youth she feels is described to the viewer when her motives are being 
revealed. As it was mentioned above, seeking for the source of youth was a motive 
for committing more crimes. The real life story says that The Blood Countess used 
to take a bath in the blood of her victims to keep her skin in good condition14. One 
of the final scenes in Female Vampire (1975) shows nude Lina Romay bathing in 
the tube filled with blood. Her moves resemble sexual activity and she seems to be 
ecstatic what can be perceived as the equivalent of a climax. It is worth a note that 
there are several versions of this movie. In the most explicit, hardcore version, she 
drains not blood, but “vital sources” through male or female genitalia. David Baker 
points out the fact that Báthory’s gory ritual parallels the vampire’s exchange of hu-
man’s blood for eternal life15. Baker names this ceremony “both neatly and effectively 
parody the diabolical Christian exchange of Christ’s blood for the eternal life of the 
individual believer.”16 This statement emphasizes the contrast between hidden value 
and obscure or even sloppy production of Jess Franco’s films.

The character played by Lina Romay in Female Vampire leads us to another source 
of inspiration. In 1871 Sheridan Le Fanu wrote the Gothic novella entitled Carmilla. 

12  Schechter, Elizabeth and Harold Schechter. Killing with kindness: Nature, nurture, and the female 
serial killer. Ed. S. Waller. na, 2010. p. 8.

13  Ibidem.
14  Baker, David. “Seduced and abandoned: Lesbian vampires on screen 1968–74.” Continuum: Jour-

nal of Media & Cultural Studies 26/4. 2012. p. 554.
15  Ibidem, p. 554.
16  Ibidem.
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In the story written by Le Fanu, Carmilla Karnstein was a female vampire countess. 
Shelby LeAnn Wilson notes that in the cinematic variations of Carmilla there are 
different versions of the main character’s name, Karlstein or Karstein for example17. 
Daughter of Dracula from 1972 also takes ideas from classic vampire novella18. These 
inspirations were further developed in the next works. Three years later, in his Female 
Vampire, Franco introduced another Countess Karnstein. The oneiric mood in Jess 
Franco’s movie refers to Le Fanu’s novella where the female vampire was biting her 
victims during their sleep. The main difference between novella and Franco’s film is 
the fact that in the cinematic story victims are usually not attacked during the sleep, 
although sexual intercourses take place when potential victims are under the spell of 
the Countess, hence they cannot resist her beauty and magnetism. In various scenes 
the character portrayed by Lina Romay takes a walk in a forest. She wears nothing 
except a black cape and black belt exposing her whole body. For a most of the screen-
ing time, the director tries to convince a viewer that Lina Romay’s character is a vi-
cious predator sucking away vital sources of her preys through genitals19. However, 
with the development of the story, a viewer can hear that the Countess is a victim 
as well. Her ancestors were cursed, so now she is forced to live in loneliness. Sexual 
scenes are supposed to emphasize her isolation. During the climax, she cannot stop 
herself from killing her lovers and because of that she is forced to live in the shadow. 
Sexuality becomes the main power and the biggest weakness of the character at the 
same time. Her preys instantly fall in love with her but they cannot survive a sexual 
intercourse which suggests that vampire lesbianism is connected with succubus ele-
ments. Succubus and vampires in Franco’s movies were both unearthly beautiful and 
dangerous. Later on, Franco developed subtle lesbianism and erotica into explicit (or 
even hardcore) sex scenes like in Vampyros Lesbos and Female Vampire.

Vampiric dichotomy

Despite many resemblances in the depictions of male and female vampire characters, 
it is noticeable how varied and multi-dimensional was vampire universe created by 
Jess Franco through decades. A significant title to mention here is Count Dracula 
from 1970, which is a unique position in Spanish director’s filmography. Franco was 
capable of collecting an ensemble cast with Christopher Lee and Klaus Kinski on the 
payroll list. In the beginning, Lee was reluctant to play in this film. He agreed to take 
part in the project because he was ensured that Jess Franco’s version would be very 

17  Wilson, Shelby. The Bitten Word: Feminine Jouissance, Language, and the Female Vampire. Santa 
Cruz: UC Santa Cruz Electronic Theses and Dissertations, 2015. p. 56.

18  Shipka, Daniel. Perverse Titillation: A History of European Exploitation Films 1960–1980. University 
of Florida, 2007 [dissertation]. p. 166.

19  This description is based on 110 minutes length, explicit version movie with added scenes which 
might be classified as soft core porn. Other versions of Female Vampire do not include described 
scenes and there are significant differences in the plot where the main character kills her victims in 
a more “traditional” way. 
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classic20. The director resigned from exposing nudity and violence – characteristics 
for his exploitative style21 what made the new picture noticeably different from the 
rest of his filmography.

The contrast between male and female vampire characters in the analyzed films 
is even bigger than could be assumed at the first glance. Danny Shipka points out 
the fact that sexuality is the main source of power of Franco’s female (and lesbian) 
vampire figures22. In all aforementioned films, the viewer encounters many scenes 
presenting nudity and explicit sex moments. It is almost impossible to try to split 
up the scenes where the Count Dracula attacks his prays during their sleep (do not 
confuse with nighttime) from highly erotic context. This type of behavior might be 
deciphered, for instance, as the reference to somnambulism23. Nevertheless, despite 
that Count Dracula is not involved in sexual intercourses with his victims in Jess 
Franco’s films. Dracula, as a representation of the male figure of a vampire, does not 
base his strength on widely perceived sexuality. That fact does not mean that the male 
vampires are less dangerous. Their appearance involves an element of succubus sym-
bolic as well. Dracula, as the most known male vampire, attacks sleeping victims who 
wear erotic night clothes. His attempts of killing remind night visits of a succubus 
depicted in art and folktales. However, it is important to emphasize that his sexuali-
ty – or rather carnality – is not so liberated as it is in the case of the female vampires.

All female vampire characters are portrayed as killers and grave threat. They are 
not under any control, especially from the side of the men characters. In fact, those 
are the men who are under their spells. They are the ones who risk lives just to experi-
ence short intercourse with a beautiful woman. In Franco’s films a woman is not just 
a screaming victim but very often that is she who decides about death and life. Ac-
cording to the theory of Tatiana Pavlović, Jesús Franco tries to redefine terms related 
with genders24. Pavlović claims that despite the fact that Franco used many explicit 
sex scenes, he refused an important part of heterosexual pornography and delayed 
climax into infinity25. The unchained sexuality in the 1960s and 1970s finds its echo 
in vampire movies, showing that, finally, women would not have to be ashamed of 
their body and sexuality. It has become their most powerful and efficient weapon.

Although in the 70s and before Count Dracula was – especially in films made 
by Hammer Film Productions  – usually portrayed as a  serial and merciless killer, 
he represents a different image of a vampire. His actions are calculated and there is 
no room for emotions in his works. In Count Dracula from 1970 there is a short, 

20  Shipka, Daniel. op. cit. p. 156.
21  Ibidem.
22  Ibidem, p. 144.
23  Stiles, Anne, Stanley Finger and Francois Boller. Literature, neurology, and neuroscience: historical 

and literary connections. Vol. 205. Elsevier, 2013. p. 145.
24  Pavlović, Tatjana. Despotic Bodies and Transgressive Bodies.Spanish Culture from Francisco Franco to 

Jesús Franco. Albany: State University of New York Press, 2003. pp. 140 – 144.
25  Ibidem, pp. 116 – 117.
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nevertheless important, scene in which female vampires are stepping out from their 
graves as they are planning to kill the wounded man captured by Dracula. When the 
situation seems to be hopeless for a potential victim, suddenly the Count Dracula ap-
pears from the middle of nowhere and drives away younger and weaker vampires. The 
most widely known vampire creature fulfills the archetype of a Master. Younger and 
weaker females are more like his lovers or servants. Dracula has control over minds 
and bodies of his more vulnerable companions and tells them that this victim belongs 
to him. However, he does not kill the captured man instantly, as he decides to wait for 
a proper moment. This scene shows, in a complex way, that Dracula is fully capable 
of controlling his emotions and vampire instincts. With having in mind the story of 
a protagonist in Female Vampire who was killing her lovers instantly after intercourse, 
we can notice another contrast. This time it is based on the gender differences.

That comparison reminds, to some degree, the theory about Apollonian and Dio-
nysian dichotomy developed in The Birth of Tragedy by Fredric Nietzsche. Apollo was 
described as the god of rational and reason, while Dionysus represented chaos. As it is 
stated in one of the very first sentences of Nietzsche’s work: “Further development of 
art is bound up with the duality of the Apollonian and the Dionysian, just as repro-
duction similarly depends upon the duality of the sexes, their continuing strife and 
only periodically occurring reconciliation.”26 This concept found the further exten-
sion in the thoughts of Camille Paglia. The author of Sexual Personae from 1990 open-
ly says to be under the big influence of Nietzsche’s concept, although she altered some 
significant ideas. Dionysian was substituted by term “chthonic”, what she associated 
with females, unconstrained sex and chaotic nature. In the same time, Apollonian was 
strongly linked with males, celibacy, and rationality27. This description suits well to 
Dracula’s behavior in several Franco’s films described previously and underlines the 
contrast and oppositions between female and male characters in his works.

Conclusion

The abovementioned examples of contrasts and contradictions in portraying vam-
pires are just a drop in the bucket of meanings that can be found in Franco’s pictures. 
It is possible to expand oppositions above gender key further. The fact that vampires 
usually are considered to be one of the most dangerous creatures shaped by the 
imagination of human’s mind is more than obvious. Franco has decided to reinvent 
this attitude. In Dracula contra Frankenstein (1972) the Spanish filmmaker created 
one of the most unique, yet absurd, images of Dracula – depicted as a servant. The 
filmmaker has decided to merge two classic books into one narrative. The portrait of 
a vampire as a mad scientist’s faithful and brainless golem is more than bizarre. This 
motion picture once more shows a very characteristic value of Jess Franco’s films. 

26  Nietzsche, Friedrich Wilhelm. The birth of tragedy. Oxford University Press, USA, 2000. p. 11.
27  Paglia, Camille. Sexual personae: Art and decadence from Nefertiti to Emily Dickinson. Vol.1. Yale 

University Press, 1990. p. 90.
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On the first hand, they can be perceived as just bad productions but we cannot bash 
the Spanish director for not trying to reinvent some film clichés which seems to be 
inseparably connected to exploitation cinema.

In spite of all mentioned differences between the described vampires, Jess Franco 
created surprisingly comprehensive “children’s of the night” portrayal. Almost every 
vampire in his movies was an aristocrat. The vampires were choosing extraordinary 
preys; they attacked only unusual people. Franco’s vampires were one big family. In 
Daughter of Dracula we can notice this fact even in titular aspects. Even in his movies 
set in the 1970s, the appearing vampires mention their common roots with Dracula. 
Another lead is the curse upon the family. They even share the same fears and neu-
rosis. For example, the curse drives the acts of the main character in Female Vampire. 
In voice over narrative, she is crying about the killings she committed. She tries to 
find real love and a lover who will accept her as a vampire. However, because of the 
passion and the curse, she drains blood from her admirer, what brings even deeper 
despair on her. In Vampyros Lesbos being a vampire is highly stigmatized. It crosses 
a thin line between magnetizing and being rejected by society as something dark and 
unnatural. The loneliness of vampire figures is emphasized by the look of the places 
they live in. They are the outcasts who occupy huge houses or castles on high hills 
where people do not bother them. Their mansions also underline the aristocratic el-
ement of their nature. They are the representatives of the group which does not exist 
in the Western society anymore.

Family connections between characters from different films and production cause 
that Jesus Franco’s films are soap operas of iniquity marked by strong eroticism. 
However, despite all the flaws that appeared in the films signed by Spanish director 
and screenwriter, his vision was complete. Franco’s pictures might be described as 
one of the most important works in the process of fighting with strong censorship 
during the regime. Despite using strong eroticism and, sometimes, controversial sub-
jects, Franco was able to create one of the most unique visions of vampires. Full of 
oppositions, yet very comprehensive.
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Summary

The purpose of the presented article is to analyze Jess Franco’s films and emphasize 
the differences and oppositions between the male and female depictions of the vam-
pires. The Spanish filmmaker during the years was creating an image full of contra-
dictions but at the same time very comprehensive and, surprisingly, he was able to 
show dualistic nature of those creatures. The author based his theories on the broad 
range of the film examples. The analysis starts from the short presentation of Jess 
Franco’s early career and dramatic change after fighting against censorship in Spain. 
Furthermore, the author analyzes how sexual liberation in the 1960s and 1970s has 
found its echoe in Franco’s films.
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Introduction

The dualism in perceiving the technology on the Western ground, not only as 
a  blessing connected with the rapid development of the civilization but also as 
a possible reason for the future fall of the humanity, can be dated back to the literary 
works such as Frankenstein (1818) by Marry Shelley, dystopian Brave New World 
(1932) by Aldous Huxley (1894–1963)1 or Fritz Lang’s film Metropolis (1927). 
However, it was no sooner than in the late 1950s when the discourse about the 
influence of technology on the society appeared in numerous forms of art. The 
writers such as William Burroughs (1914–1997)2, Phillip K. Dick (1928–1982)3 
or the techno-prophet Marshall McLuhan (1918–1980)4 observed that to extend 
their perception, sensations and abilities, people cling to technology represented 
by various devices, what brings the humanity closer to the apocalypse the overused 
technology is to cause. The inspiration of the findings provided by the theorists in 

1  See: Bloom, Harold, ed. Aldous Huxley. New York: Bloom’s Literary Criticism, 2010. 
2  See: Hibbard, Allen. Conversations with William S. Burroughs. Jackson: University Press of Missis-

sippi, 1999. W. Burroughs, alongside Jack Kerouack and Allen Ginsberg was a distinctive figure of 
the Beat Generation. He was the author of the novels as, later filmed by David Cronenberg, Naked 
Lunch (1959) or The Nova Trilogy (1961-1967), many short stories and non-fictional contributions.

3  See: Palmer, Christopher. Philip K. Dick: Exhilaration and Terror of the Postmodern. Liverpool: Li-
verpool University Press, 2003. P. K. Dick was an author of the novels such as Do Androids Dream of 
Electric Sheep? (1968) and Ubik (1969). In his works, Dick underlined the fragility of the personal 
identities of the characters discovering the illusions of the world surrounding them.

4  See: Theall, Donald. Virtual Marshall McLuhan. Montreal, Kingston: McGill-Queen’s Press, 2001. 
The author of The Gutenberg Galaxy (1962) and The Medium Is the Massage: An Inventory of Effects 
(1967) elaborated on the effect that the new technologies have on cognition, as well as how the 
people extend their perceptual habits by using technology.
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the 1960s and 1970s resulted in the emergence of the cyberpunk5 genre, firstly in 
the literature6 and later, in the 1980s, in the film7.

Among the distinctive features of the cinematic cyberpunk, one should under-
line the appearance of the mass, perceived as a future society of people following 
a similar lifestyle created by media. What is more, the narrative action takes place 
in a  dystopian city8 inhabited by androids9 and humans, living together in an 
apparent symbiosis. The machine as a concept is represented in the cyberpunk ico-
nography not only by the artificial bodies but also by cyber-modifications10, the 
Web and the parts of hardware equipment. Analyzing the features briefly men-
tioned above, it can be observed that cyberpunk as a genre underlines the dualistic 
nature of a rapid technological development. The iconography, as well as poetics of 
the cyberpunk works that covers the topics of posthumanism, post-industrialism, 
and post-nationalism, revolve around the fundamental question of the benefits and 
threats brought by the modernization.

Cyberpunk and its subgenre  – post-cyberpunk11 that appeared after the year 
1999 – also influenced the imagination of the TV series directors. Since the 1990s 
the visions of the modernized future appeared in many Western series as, for example,  
5  More about cyberpunk genre, see: Featherstone, Mike. Cyberspace/Cyberbodies/Cyberpunk: Cultures 

of Technological Embodiment. London: SAGE, 1996. The writers interested in the motifs of cyber 
bodies and the shape of the world “in the near future” created a group called The Movement which 
popularized and developed the visions of the possible influence of the technology on society.

6  Among the literary “fathers” of the cyberpunk movements it is worth mentioning Bruce Sterling, 
William Gibson and Bruce Bethke who invented the name of the genre.

7  Ridley Scott’s Blade Runner (1982) is considered to be the first cyberpunk cult film on the Western 
ground. Later on, the pictures classified as cyberpunk were created, among others, by Robert Lon-
go, Paul Verhoeven and, on the Japanese ground, by Shinya Tsukamoto and Mamoru Oshii.

8  Williams, Raymond. “Utopia and Science Fiction.” Science Fiction: A Critical Guide. Ed. Patrick 
Parrinder. London, New York: Routledge, 2004, n. pag. According to the author’s accurate defini-
tion, a film and literature dystopia is characterized by four features: it is impossible to escape beyond 
its boundaries as it devoured all known world, it was created by the external catastrophe impossible 
to be stemmed by the human, it was constituted by the degeneration of social order and developed 
thanks to the technological development.

9  Rudzka, Magdalena. “Robot.” Kwartalnik filmowy 2000, vol. 31–32. pp. 141 – 152. The author provi-
des the complex definition of an android, observing that it is constructed in a way to fully imitate a hu-
man being. The mechanical parts of an android are invisible without an intervention into his artificial 
body, what differentiates it from the robot – recognizable at the first glance because of his metal parts.

10  The modifications of the biological bodies appear in cyberpunk genre as the cyber parts (limbs etc.) 
or the modifications of the brain, invisible for the others.

11  Kelly, James P., John Kessel. Rewired: The Post-Cyberpunk Anthology. San Francisco: Tachyon Publica-
tions, 2007. As the authors observe, post-cyberpunk subgenre appeared because of the change in per-
ception of the audience that no longer wanted to follow the cyberpunk technology obsessions and the 
action happening in a gloomy, dystopian world. The most visible change on the post-cyberpunk ground 
can be noticed in the protagonist’s character – in the subgenre, he does not go against the order and 
technological development, but he fights for it and tries to improve the life of his relatives, not only ac-
complish his goal. As the examples of post-cyberpunk films can be mentioned The Matrix (1999–2003) 
series by Wachowski sisters, I, Robot (2004) by Alex Proyas or Surrogates (2009) by Jonathan Mostow.
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Total Recall 2070 (1999), Almost Human (2013–2014), Mr. Robot (2015) and 
a plethora of Japanese animations12. In 2011 British Channel 4 released Black Mirror 
series (first two seasons)13 created by Charlie Brooker. The anthology that presents 
a modern society in the near future or alternative present was passed to Netflix in 
2015 and gained even more of worldwide popularity14. In 2012 the series won In-
ternational Emmy Awards for the best TV movie and mini-series15 and later it was 
also repeatedly nominated for the BAFTA Awards. The satirical and often shocking 
twists provided by every episode of the Black Mirror, as well as a bitter diagnosis of 
the influence of technological development on the interpersonal relationships, have 
been well received and praised by the audience around the world16. However, as an 
opposition to the critique of the excessive devotion to the devices clearly visible in 
the British series can be mentioned another picture, created by Jonathan Nolan and 
Lisa Joy for HBO. The Westworld series (2016–), inspired by Michael Crichton’s film 
from 1973 and released under the same title, presents the technology as a final form 
of entertainment, perfectly imitating the real world. Nolan and Joy’s TV series has 
been nominated three times for Golden Globe Award and has won, among others, 
the Satellite Award for Best Actress (Evan Rachel Wood) and the Critics’ Choice 
Television Award in two categories17.

Those two series, appreciated by the critiques and award-winning, present and 
extend not only the chosen aspects of cyberpunk iconography and poetics but also 
a play with the convention, trying to offer the answer to the core cyberpunk ques-
tions. The aim of this article is to analyze the contrasts between the ways of in-
troducing the topic of the possible technological development in Black Mirror and 
Westworld series, as well as different answers provided by the two narratives. While 
the first mentioned picture shows the terrible vision of a future society dominated, 
programmed and addicted to the technology, Westworld presents the carnivalesque 
world of joy brought by the perfect, uncanny devices.

12  For example: Serial Experiments Lain (1998) and Ghost in the Shell TV series.
13  “Black Mirror.” All 4. 16 Dec 2014. Web. 16.02.2017. Available: http://www.channel4.com/pro-

grammes/black-mirror/.
14  “Black Mirror.” Netflix. Web. 16.02.2017. Available: https://www.netflix.com/pl-en/title/70264888.
15  Hemley, Matthew. “Black Mirror wins at the International Emmy Awards.” The Stage. 20.11.2012. 

Web. 17. 02.2017. Available: https://www.thestage.co.uk/news/2012/black-mirror-wins-at-the-
international-emmy-awards/.

16  See: Simon, Jane. “Charlie Brooker’s second Black Mirror drama ‘White Bear’ is another work 
of dark and twisted genius.” Mirror. 18.02.2013. Web. 17.02.2017. Avilable: http://www.mirror.
co.uk/tv/tv-previews/black-mirror-channel-4-video-1714613.

17  See: “WINNERS OF THE 22ND ANNUAL CRITICS’ CHOICE AWARDS.” Critics’ Choice 
Awards. Web. 17.02.2017. Available: http://www.criticschoice.com/critics-choice-awards/.
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Guilty pleasures in the simulated hyperreality

In Simulacra and Simulations (1981)18 Jean Baudrillard defines the hyperreality as 
a model constructed from simulacra having no reference to the reality or, in other 
words, as the ersatz reality built from replicated elements that seems to make the 
hyperreality more real than its original image19. The provided definition perfectly 
describes the shapes of the worlds presented in Black Mirror and Westworld. The first 
one in every episode introduces different case and technology shaping the reality, and 
the viewer encounters various simulations, or also, following Marshall McLuhan’s 
nomenclature – body extensions, determining the actions of the portrayed societies. 
The creators of the series show a wide range of the visions of the possible hyperreali-
ties, which emerged thanks to the particular focus of the, mostly unknown, influence 
groups. Here can be found the complete micro-worlds such as the futuristic gym-
world in 15 Million Merits (2012) episode20 and the dark reflections of the known 
world changed only regarding the influence of a particular device. In various epi-
sodes, for example The National Anthem (2012), The Waldo Moment (2013), Nosedive 
(2016), or Hated in the Nation (2016), the reality is also shaped by the importance 
of the Web and the fast spreading of the information that, as it happens in the cyber-
punk narratives, plays the role of the most precious currency. Nevertheless, in Black 
Mirror the hyperreality substituted the real one, making the inhabitants of the pre-
sented worlds unable to escape from the settings designed for them. Every desperate 
attempt of crossing the stated boundaries of the social order is brutally quashed not 
only by the creators of the worlds that became mostly unknown but by the other 
members of the communities, still satisfied of their designed existence.

Another vision of the hyperreality, shaped by the high-level technology, in pre-
sented in Westworld. The creators of the series describe the narrative as:

[…] a dark odyssey about the dawn of artificial consciousness and the evolution of sin. 
Set at the intersection of the near future and the reimagined past, it explores a world 
in which every human appetite, no matter how noble or depraved, can be indulged21.

Westworld, a gigantic amusement park filled up with perfect androids, designed 
to serve the incoming guests, simulates the middle 19th century Wild West. The only 
difference between the splendid creation and the historical realia is that the visitors, 

18  Baudrillard, Jean. Simulacra and Simulation. Trans. S. F. Glaser. Ann Arbor: The University of Mi-
chigan Press, 1994.

19  Taylor, Victor E., Charles E.  Winquist, ed. Encyclopedia of Postmodernism. London, New York: 
Routledge, 2004, pp. 182 – 184.

20  See: “Black Mirror.” All 4. op.cit. “In the near future, everyone is confined to a life of strange physi-
cal drudgery. The only way to escape is to enter the ‘Hot Shot’ talent show and pray you can impress 
the judges.”

21  “Westworld. About. Series information.” HBO. Web. 17.02.2017. Available: http://www.hbo.com/
westworld/about/index.html.
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while undertaking risky or violent actions (e.g. pistol duels), cannot be harmed. In this 
case, thanks to the advanced technology, they can fulfill their dreams of every perver-
sion that comes to their minds, being able to mutilate the androids without conse-
quences. In opposition to Black Mirror, where the designers of the order remain mostly 
unknown, one of the designers of the park, Dr. Robert Ford (Anthony Hopkins), 
appears as a crucial character of the story and the viewer can observe closely the deci-
sion processes shaping the hyperreality. What is more, the boundary between the two 
realities is clearly visible – the guests, entering the train going to the park and changing 
their attires, enter the convention and start taking part in a consensual hallucination. 
Paradoxically, the more the visitors believe in the reality provided to them, the more 
it becomes real, as the creators only give the technological setting, perfect enough to 
encourage the guests to interact with the androids fully. Here, the surrounding created 
by Dr. Ford and his mysterious partner is presented as a luxurious commodity only 
the wealthiest can afford for more than a short vacation22. The lure of the adventure 
and the illusion of a complete freedom, in opposition to the British series, brings the 
people into the hyperreality, not encourage them to take out. Even when the situation 
escalates into a crisis, the quests are willing to solve the mystery, not to escape.

In both pictures the new worlds were created thanks to the advanced technologi-
cal development of the society. However, it can be easily observed that every episode 
of Black Mirror ends with a bitter conclusion that the technology leads to the sub-
version of values and consolidates problems such as discrimination, addiction, mind 
control, and, widely perceived, destruction23. The message passed by the series can 
be illustrated by the words of Langdon Winner who observed that:

In the end, literally everything within human reach can or will be rebuilt, resynthe-
sized, reconstructed, and incorporated into the system of technical instrumentality 
[…]. “Technological society” is actually a  subsystem of something much larger, the 
technological order24. 

Following Winner’s disquisition, it is also worth analyzing how the way people use 
the technology in two series corresponds with creating the technophobic or praising 
perception of the development. As the author mentions, in its most pessimistic varia-
tion, the science fiction genre (and cyberpunk subgenre) shows that the humans, soon-
er or later, will become the victims of the technological force25. It can be observed that 
the technological expansion, according to the author, is bound to create cynical and 
fatalistic thoughts overwhelming humans’ minds. Winner’s point of view is perfectly 

22  The price for the stay is not mentioned in the series, in opposition to the film from 1973, in which 
it is stated that every day costs one thousand dollars. 

23  Dinello, Daniel. Technophobia! Science Fiction Visions of Posthuman Technology. Austin: University 
of Texas Press, 2005, p. 273.

24  Winner, Langdon. Autonomous Technology: Technics-out-of-control as a Theme in Political Thought. 
Cambridge: The MIT Press, 1978, p. 191.

25  Ibidem, p. 275. 
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reflected by Black Mirror, in which the splendid inventions show their evil sides only 
when used by distorted or malicious people. Here as an example can be mentioned 
the episode Be Right Back, depicting the woman grieving for her late boyfriend who 
died in a car accident. Under the persuasion of her friend, she decides to use a new, 
beta-tested software allowing to recreate the personality of a deceased by analyzing his 
pictures and comments posted on the Internet. The program, designed to help fighting 
with trauma in the times of despair, when used by the woman protagonist, brings only 
frustration, as the ersatz lover lacks of free will, thus is unable to fulfill woman’s needs 
of a continued, real relationship. Taking into consideration also other episodes, it can 
be stated that the creators of the series underline that the technology itself is not evil or 
harmful but can turn against its creators when wrongly used. However, observing the 
results of misusing the benefits offered by modernization, it cannot be ignored that the 
technology in Black Mirror is portrayed as a trigger to the darkest instincts of human 
beings. This statement may be illustrated by mentioning Hated in the Nation (2016) 
episode in which the blissful invention – mechanical bees introduced in the place of the 
extinct species, in the hands of a psycho-maniac turns into a deadly weapon.

On the other hand, in Westworld the discourse on technology, symbolized by 
androids, resembles the topics introduced in Japanese series Ghost in the Shell26. 
The obsession with the uncanniness of an automatic doll27 that appears in Mamo-
ru Oshii’s films and its spin-offs also comes back in the HBO series. The motif of 
uncanny, widely commented by Freud28 and post-Freudian theorists29, appearing 
in the American picture in the form of hyper-realistic robots acting like human 
beings to the extent when no differences can be noticed, are connected to the point 
of view of the technology presented by the creators. The search for the element that 
constitutes the soul, free will, and consciousness, undertaken by the androids in 
Westworld, leads to the emancipation of the mechanical beings. Therefore, the met-
amorphosis from the artificial servant into the aware, loving and suffering person 
happens because of the faulty assumptions made during their creation process. It 
can be observed that similar to Black Mirror; it is not the technology itself that is 
evil – it gets out of control because it was designed that way, so the guilt lies on the 
side of the human creators. However, when analyzing the impact of possible techno-
logical development on the Westworld society, it can be stated that there are no vis-
ible signs of technophobia among the guests of the amusement park. The uncanny  
dolls are being treated as luxurious commodities, able to fulfill all dark dreams of 
the visitors. Also, the creators of the androids are rather astounded by the beauty 

26  The series contains films Ghost in the Shell (Kōkaku kidōtai, 1995) and Ghost in the Shell: Innocence 
(2004) by Mamoru Oshii, as well as the list of short series and spin-offs.

27  Brown, Steven T. Tokyo Cyber-punk. Posthmanism in Japanese Visual Culture. New York: Palgrave 
Macmillan, 2010, p. 13.

28  Freud, Sigmund. The Uncanny. London: Penguin Books, 2013 [reprint].
29  Brown, Steven T. op.cit., p. 14. The author mentions theorists such as Jacques Derrida, Samuel 

Weber and Neil Hertz.
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and perfection the mechanical beings represent, not scared of the possible mutiny 
of the artificial intelligence or wrong usage of it. The Westworld park is depicted as 
the ultimate entertainment, and, what is more, the social need of amusement excuse 
all imagined deviations of the guests. Even though, as it happened in Westworld film 
from 1970s, as the result of the extended exploitation and the birth of conscious-
ness, the androids come out against their masters, it does not introduce techno-
phobic attitude in the presented society. The need for the entertainment is so great 
that, despite the tragic events, the amusement park is not bound to be closed30. The 
Westworld series shows that the technology is not a threat – even when it becomes 
unpredictable and harmful to its creators, the procedures will restrain it and restore 
the previous order. In this case, the HBO series revolves around the depiction of the 
technology as a futuristic dream that lures the viewer to project his actions in the 
highly technological amusement park.

Conclusion

Both visions presented in the mentioned series show that the technology should be 
used with keeping the precautions necessary to avoid destruction of the stated order. 
However, when Black Mirror clings to the cyberpunk depictions of the rising tech-
nophobia connected with the rapid development, Westworld shows that the creators 
of the new order are rather safe and the never-ending celebration in the amusement 
park can last forever, no matter the temporary problems. The uncontrolled machine 
cannot be released into the world and threaten the society or influence the individ-
uals outside the park; thus global technophobic thinking has no ground to emerge.

As Kelly and Kessel observed in the preface to the post-cyberpunk anthology 
Rewired:

A major cyberpunk obsession was the way emerging technologies will change what it 
means to be human. […] The cyberpunks studied the history of how humans have 
tried to manage change, and were not impressed. Moreover, the technologies of the 
twenty-first century are invasive and intimate. […] we are no longer changing the 
technology; rather it has begun to change us. Not just our homes and schools, our gov-
ernments and workplaces, but our senses, our memories and our very consciousness31.

This quotation can successfully illustrate the way in which the technology is de-
picted in Black Mirror. Referring to cyberpunk vision of the near future, the creators 
of the series shows the modernization as an inevitable step in the evolution, none-
theless not fully optimistic. On the other hand, it can be stated that the point of 
view on the technology, implemented into the Westworld narrative, resembles more  
30  Futureworld (1976), directed by Richard T. Heffron, is a sequel of Westworld (1973). It shows the 

development of the amusement park known from the first picture. In Heffron’s film there are new, 
additional “worlds” imitating different eras and places (eg. Spaceworld, Romanworld), however the 
Westwold, after the incidents depicted in the first film, had been closed to the public.

31  Kelly, James P., John Kessel. op. cit., p. X.
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post-cyberpunk vision. The authors of the sub-genre are interested in exploring 
the “end of the history” and speculate what will be beneath it32, at the same time 
they restrain themselves from assessing the impact of the technology on humans. In 
post-cyberpunk narratives, the protagonist perceives hyperreality at the same time 
as “a trap, an escape, and a refuge”33, what is perfectly visible, for example, in the 
actions of the Man in Black (Ed Harris), one of the most mysterious characters in the 
Westworld series. The wealthy character can afford spending years in the amusement 
park while searching for the ultimate truth lying underneath the plot created for the 
regular guests. Kelly and Kessel also observe that the post-cyberpunk protagonists do 
not fight with the hyperreality generated by the modernized technology – instead of 
that, they renegotiate their humanity and embrace the benefits they can gain from 
the new order, what resembles the behavior of the guests in Westworld.

Summing up, the presented series play with the cyberpunk and post-cyberpunk 
conventions to the extent allowing to reinterpret the questions of the influence of the 
technology on an individual, which constituted the genre. However, while the HBO 
production sticks more to the post-cyberpunk convention, showing the futuristic 
technology as an ultimate entertainment, Black Mirror shows the dark side of the 
technological development. 
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Summary 

The presented article analyzes the contrasts between the ways of introducing the topic 
of the possible technological development in Black Mirror and Westworld series. The 
first one shows a modern society in the near future, together with a bitter diagnosis of 
the influence of technological development on the interpersonal relationships, while 
Westworld series presents the technology as a final form of entertainment. The picture, 
inspired by Michael Crichton’s film from 1973, is mentioned as an opposition to the 
critique of the excessive devotion to the devices, clearly visible in the British produc-
tion. Those two award-winning series depict and extend chosen aspects of cyberpunk 
iconography and search for the answer to the core cyberpunk questions about the con-
dition of an individual in the modern society. In the presented article the author shows 
the opposite ways of understanding the technological development in the series – a ter-
rible vision of a future society dominated, programmed and addicted to the technology 
and the carnivalesque world of joy brought by the perfect androids. 
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