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Wprowadzenie

Minęła już cała dekada od czasu, kiedy to ostatecznie - wydawałoby się - 
wyzwoliliśmy się spod władzy masowej perswazji, łączonej z propagan
dą polityczną państwa komunistycznego. Epoka ta wydaje się tak odleg
ła, a wielu wręcz ledwie sięga do niej pamięcią, że i w swej postaci przed
stawia się również jako cokolwiek egzotyczna. Warto jednak zauważyć, 
że do słownika polityki na dobre już weszły takie określenia, jak postko- 
munizm z wszelkimi jego derywatami, co oznacza również istnienie ja
kichś więzów z poprzednią epoką. Wbrew temu i wbrew potocznym ob
serwacjom, które potwierdzają trwałość rozległych połaci życia publicz
nego zakorzenionych silnie w tamtym okresie, skłonni jednak jesteśmy 
odrzucać dowody na to, że choć zmieniło się wiele, pewne jednak zjawi
ska i ich mechanizmy pozostały w jakiejś postaci, czasem nieznacznie tyl
ko zmienionej. Dotyczy to także tytułowej masowej perswazji, która nie 
zanikła bynajmniej wraz z końcem pewnej epoki, jak i nie ma bodaj histo
rycznego fenomenu, który, mimo wygaśnięcia, nie zostawiłby żadnego 
śladu na epoce następnej. Zresztą, jakkolwiek by ową perswazję pojmo
wać, jest ona zawsze i wszędzie stałym komponentem życia publicznego: 
czy dotyczy to perswazji wpisanej w magiczne praktyki pozaeuropej
skich ludów, czy tej, którą posługują się partie i rządy demokratycznych 
państw Zachodu. Wydaje się wszelako, że wiedza o naturze masowej per
swazji jest wciąż wyrywkowa - próba jej interpretacji w tej książce ma za 
zadanie jej poszerzenie. 

Zbiór prezentowanych tu szkiców dotyczy jednak nie tylko klasycz
nych przykładów masowej perswazji epoki realnego socjalizmu. Obok te
kstów o manipulacji historią czy pojęciami ze słownika demokraqi parla
mentarnej i gospodarki rynkowej, analizujących zawartość prasy okresu 
stanu wojennego czy roku Jesieni Ludów, znalazł się tutaj również szkic 
o propagandzie politycznej dziś, a także analizy pewnych przypadków 
współczesnej kultury masowej. Rok 1989, który przypada więc na sam 
środek rozważanego tutaj okresu, można potraktować nie tylko jako hi
storyczną granicę dwóch epok najnowszej historii, ale i granicę kulturo
wą. Poszczególne tematy natomiast przedstawione zostaną tutaj w for
mie chronologicznej: od lat stanu wojennego począwszy, skończywszy na 
latach poprzedzających próg obecnego milenium. Trzeba wszakże mieć 
świadomość tego, że choć dwie te epoki tak wydają się nam dziś różne, to 
jednak nie jest pewne, czy w bilansie różnic i podobieństw szala przechy
liłaby się na tę pierwszą stronę. Są one bowiem podobne w pewnym wy
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miarze, wymiarze masowej perswazji właśnie, która u swych podstaw 
wykazuje pewną prawidłowość. 

Tą interesującą etnologa prawidłowością, bodaj najbardziej ogólną 
i wszechogarniającą zasadą kulturowego porządkowania i opisania świa
ta, jest proces mityzacji. Jeden z badaczy sprowadza jej istotę do następu
jącej zasady: 

„... umiejscowienie danego zjawiska w systemie mitycznego porządku 
świata, reinterpretacja tego zjawiska w tym systemie, a więc sprowadze
nie go do jego istoty znaczącej i wtórne zracjonalizowanie w układzie sen
sów tego systemu - a w efekcie - odrzucenie tych obserwacji otaczającego 
świata, które zakłóciłyby taki sens rzeczywistości" (Piątkowski 1994, 
s. 124). 

Dodajmy, że ów „mityczny porządek świata" to pewne oznakowe 
i wartościujące rozumienie świata, zdeterminowane przesłankami religij
nymi, politycznymi, estetycznymi etc., a najczęściej wszystkimi możliwy
mi przesądzeniami fundującymi gmach kultury, czy będzie to kultura gó
rali podhalańskich, polska kultura narodowa, czy globalna subkultura in
ternautów lub nauczycieli akademickich. Cały proces natomiast ma za za
danie utrzymanie pewnej wewnątrzkulturowej homeostazy, kulturowej 
tożsamości poprzez nieustanne dekonstrukcje i rekonstrukcje znaczeń 
o tej kulturowej tożsamości stanowiących. W ramach tego procesu swe 
miejsce ma również analogia, figura myśli, której sama najgłębsza istota 
to łączenie rzeczy i zjawisk z różnych porządków. I mityzacja, i zasada 
analogii na nią się składająca ujawniają się w przykładach analizowanych 
tu zjawisk pod postacią rytualno-magicznego użycia słowa w języku po
lityki, realizacji pewnych trwałych wątków folkloru w reklamie czy od
wiecznych mitologicznych tematów w mass mediach. 

Interesować nas więc będzie kulturowy aspekt masowej perswazji, i to 
w teoretycznej i metodologicznej perspektywie charakterystycznej dla et
nologii, dla której kultura, wraz z jej składowymi - mitem, rytuałem, oby
czajem, magią, stereotypem, symbolem, by wskazać tylko niektóre kate
gorie - stanowi od samych początków jej zakres przedmiotowy. Okaże się 
również, że pozornie odległe systemy kulturowe, choćby ze względu na 
ideologiczną przepaść pomiędzy życiem publicznym „wtedy" i „dziś", 
wykazują pewne istotne cechy wspólne, zasadzające się, w prezentowa
nej tu perspektywie badawczej, na pewnym typie racjonalności określanej 
przez klasyków etnologii mianem myśli mitycznej.

Fakt podjęcia analiz politycznej propagandy czy kultury masowej 
z perspektywy etnologii budzić może zdziwienie, a może nawet niedo
wierzanie, iż rzecz taka może się powieść. Być może jednak sceptycy 
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przekonają się, po przeczytaniu tej książki, że jest to możliwe i że - co 
więcej - etnologiczne analizy zjawisk świata współczesnego, ujmowa
nych w kategoriach systemów kulturowych, są również pożądane. Kon
kluzja taka byłaby dla autora najcenniejszą zapłatą za poniesiony trud bo
rykania się z przedstawioną tu materią. Zresztą, w etnologii światowej 
głosi się ostatnio potrzebę „antropologizacji Zachodu", potrzebę ukazy
wania egzotyczności podstaw kultury, umowności uniwersaliów, które 
kultura Zachodu usiłowała odkrywać u innych, gdy tymczasem sama 
zdana jest na partykularne i kulturowo ograniczone kategorie (por. Clif
ford, Marcus 1986). Głosy te wywodzą się w znacznym stopniu z post
modernistycznej refleksji w humanistyce, naukach społecznych czy filo
zofii. W tym ostatnim przypadku szczególnej krytyce poddaje się episte
mologię, której przypisuje się historyczny charakter, a która pełniła prze
cież do tej pory funkcję swoistej heurystycznej drabiny dla wszelkich me
todologii i dyscyplin szczegółowych. Prawomocność poznania znajdo
wała w niej ostateczną rację i miała to być racja ponadhistoryczna. Okazu
je się jednak, że niezwykle dziś trudno o jakąś absolutną podstawę jakiej
kolwiek prawomocności. Jest ona bowiem zawsze jakoś kulturowo zde
terminowana, a na temat takiego uwarunkowania najwięcej do powie
dzenia ma właśnie etnologia, która powinna pewne konwencjonalne 
wszak przesądzenia tropić również w łonie kultury, która ją zrodziła - 
kultury europejskiej.

Trzeba jednak przyznać, że poniższe roztrząsania nie byłyby możliwe 
bez sięgnięcia do pewnej szerszej, interdyscyplinarnej perspektywy, któ
rej dostarcza przede wszystkim refleksja na temat języka, wraz z jej rozu
mieniem poetyki czy retoryki. Tak więc na wspomnianą wyrywkowość 
wiedzy na temat jednego z przykładów masowej perswazji, nowomowy 
-języka politycznej propagandy minionego okresu, wskazywał Michał 
Głowiński, jej znawca i badacz; niejasna jest też w pełni - według niego - 
jej geneza (1993, s. 169). Poniższa praca stanowi również próbę rozprosze
nia nieco tych niejasności i wskazania pewnej cechy świadczącej o tym, że 
istota i nowomowy, i wszelkich innych form perswazji, korzeniami swy
mi sięga, genetycznie rzecz ujmując, dalej niż wydaje się znawcom języka. 
Głowiński, podkreślając niejednokrotnie rytualno-magiczny aspekt no
womowy, sam wskazał zresztą drogę etnologicznemu badaniu tej dzie
dziny kultury. Przyjmujemy bowiem, że masowa perswazja jako narzę
dzie pewnej ideologii jest tym samym częścią mgławicy wtórnych syste
mów modelujących, składających się na kulturę będącą nośnikiem świa
topoglądowych treści. I właśnie z tego punktu widzenia, z perspektywy 
badacza kultury, masowa perswazja będzie tu analizowana: ta z zakresu 
kultury politycznej i ta rodem z kultury masowej. Te dwa systemy kultu
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rowe wydają się bowiem najistotniejsze w zakresie enkulturacji i uczest
nictwa w kulturze na skalę masową.

Potraktowanie perswazji jako semiotycznego narzędzia ideologii, tej 
politycznej, czy tej rynkowej, wskazuje już pośrednio metodę, jaką posłu
żymy się w tej etnologicznej wyprawie. Teksty propagandowe rozumiane 
jako uporządkowane ciągi znaków zostaną odczytane na poły oznakowo, 
a na poły formalnie. Dla pierwszego przybliżenia tej interpretacyjnej for
muły odwołamy się ponownie do Michała Głowińskiego. W pionierskim 
zbiorowym tomie prac pod tytułem Język propagandy, wydanym anoni
mowo w niezależnym obiegu w 1979 roku, przyjął on metodologiczną 
wykładnię służącą interpretacji nowomowy w kategoriach filologicznych, 
a więc mającą na celu wskazanie cech formalnojęzykowych. Zrezygnował 
natomiast programowo z „czytania oznakowego", kiedy to traktuje się 
nowomowę jako

„(...) oznakę, z której - gdy odpowiednio się ją interpretuje (a więc uwz
ględnia nie tylko to, co bezpośrednio dane, ale także presupozycje) - moż
na się wiele dowiedzieć (o świadomości społecznej, o technice władzy 
itp.)" (Głowiński 1990, s. 7).
W naszym jednak przypadku te dwa aspekty interpretacji - filologicz

ny i oznakowy - spróbujemy sprowadzić do wspólnego mianownika. 
W tym sensie będzie to kolejny poziom metaopisu. Przyjęcie takiej per
spektywy z rodzaju etic, znanej również etnologii, okaże się konieczne dla 
dzieła rozjaśnienia owej niejasnej - według Głowińskiego - genezy za
równo nowomowy, jak i współczesnych form masowej perswazji. Jak za
wsze, będzie to oznaczało niejakie uproszczenie badanej materii, sprowa
dzenie do pewnego modelowego wyrazu, w naszym przypadku - głów
nie do pewnego modelu racjonalności. To jest jednak cena, którą trzeba 
zapłacić za wskazanie owej, przynajmniej ramowo zakreślonej, genezy 
masowej perswazji, co pozwoli równocześnie znaleźć jakiś wspólny mia
nownik charakterystyczny dla różnych jej przejawów. W innym bowiem 
przypadku, kiedy nie przyjmie się pewnej astronomicznej - jakby powie
dział jeden z ojców XX-wiecznej etnologii, Claude Lévi-Strauss - perspe
ktywy, próby uogólnień okazują się dosyć nieporadne.

Z taką nieporadnością mamy również do czynienia w przypadku in
terpretacji filologów, którzy winni wszakże wiedzieć na ten temat stosun
kowo dużo, bywają jednak czasem dość bezradni w próbach wskazania 
ogólniejszej logicznej podstawy, umożliwiającej powstawanie i znaczną 
trwałość wyodrębnianych przez nich kategorii językowych. Często owa 
bezradność przejawia się w konstatacjach natury nader publicystycznej, 
a więc i polifonicznej, słowem - mało użytecznej poznawczo:
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„Wszystko to jest poddane określonej reglamentacji, określonej selekcji 
mającej na celu eliminowanie tego, co dla władzy niekorzystne, oraz two
rzenie odpowiednio przykrojonego obrazu rzeczywistości, który by 
utrudniał zachowania dla rządzących przykre (...). Ale oczywiście zawsze 
w tekstach nas interesujących pełno jest fałszów, przeinaczeń, półprawd, 
nade wszystko zaś przemilczeń lub skrzywionych proporcji w informacji" 
(Bogusławski: Nowomowa, s. 49).

- zauważył słusznie jeden z badaczy podczas sesji poświeconej nowomo
wie w Uniwersytecie Jagiellońskim w 1981 roku. Nie wskazał jednak 
ogólniejszych reguł i przyczyn owej reglamentacji, przeinaczeń, pół
prawd, skrzywionych proporcji.

Przykładem ówczesnego uwikłania specjalistów od języka w quasi-ję- 
zyk i polityczny kontekst niech będzie urywek jednej z wypowiedzi na 
tejże sesji. Dotyczyła ona słów kontrrewolucja, kontrrewolucyjny, anty
socjalistyczny, których propaganda używa-jak to powiedziano - „dla 
dyskredytowania ludzi dążących w rzeczywistości tylko do socjali
zmu naprawdę demokr a tycznego" (podkr.-J.B.) (Puzynina: No
womowa, s. 16).

Gdy mowa o micie, symbolu czy rytuale z jednej strony, a o polityce - 
z drugiej, trzeba przypomnieć, że poszczególne te kategorie są traktowa
ne przez niektórych badaczy w ich wzajemnym uwikłaniu już od dawna. 
Tak na przykład temat mitu politycznego, podjęty przez Ernsta Cassirera 
z pozycji raczej filozofii kultury niż refleksji antropologicznej (1946a), 
znalazł w późniejszym okresie kontynuację w badaniach politologów. 
Kwestię mitu w polityce i typu języka, jaki temu mitowi służył, traktowali 
oni jednakowoż nader powierzchownie. Problem był wszakże zauważa
ny, wywoływał jednak tyleż emocji, co pomieszania pojęć.

Według jednego ze znanych politologów i badacza propagandy Jac- 
ques'a Ellula, jej perswazyjność opiera się z jednej strony na odruchach 
warunkowych, z drugiej - na micie. I tak - jeśli chodzi o ten pierwszy typ 
-propaganda stalinowska wykorzystywała ustalenia Pawłowa, hitlero
wska - Freuda teorię stłumienia i libido, amerykańska zaś teorię uczenia 
Deweya (1965, s. 5). Mityczny aspekt propagandy wyczerpuje się nato
miast w mitach rasy, proletariatu, pracy, postępu, szczęścia - Ellul nie wy
szedł tutaj poza takie właśnie ogólniki (tamże, s. 117). Z kolei pionier ba
dań języka polityki, Murray Edelman, zwrócił uwagę w swoich pracach, 
że centralną kwestią polityki jest symboliczna kompetencja, umożliwiają
ca zresztą udział we wszystkich dziedzinach życia publicznego (1971, 
s. 2), w szczególności zaś takie formy symboliczne, przenikające instytu
cje polityczne, jak rytuał i mit, wprowadzające porządek do chaotycznej 
rzeczywistości (1985, s. 16).
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W końcu lat osiemdziesiątych i w polskiej politologii pojawiły się pra
ce podkreślające ważność mitu i tzw. świadomości mitycznej w powsta
waniu i recepcji teorii politycznych, ich specyficzną dramaturgię, propa
gandowy charakter, obrazowość (por. Filipowicz 1988, s. 128). Kryła się 
w tym pewna forma zawoalowanej krytyki panującego wówczas jeszcze 
marksizmu-leninizmu, dozwolona już jednak w pewnym stopniu 
u schyłku lat osiemdziesiątych. Mityczny komponent świata polityki 
i propagandy był tedy - jak to pokrótce wskazano - dostrzegany od daw
na. Dodajmy więc, iż jeśli przyjmiemy, że wszelka masowa perswazja nie 
może się obyć bez swego językowego wyróżnika - retoryki, i że „badania 
nad retoryką - do czego namawia Umberto Eco - powinny stać się jed
nym z podstawowych działów antropologii kulturalnej w ogóle" (1972, 
s. 125), to choćby ten trop rozumowania winien rozwiać wątpliwości, czy 
rzeczoną materię uznać należy za poddającą się etnologicznej refleksji. 
Poddaje się ona refleksji także i innych dyscyplin, przede wszystkim filo
logii, a - według niektórych badaczy - antropologia powinna właśnie 
współpracować z retoryką, krytyką literacką i interpretacją tekstualną 
(por. Hymes 1980, s. 78).

Termin logokracja, oznaczający panowanie ideologicznego czy doktry
nalnego języka nad światem, nie stracił bynajmniej na ważności-jeśli 
chce się zrozumieć fenomen masowej perswazji; zapewne także fenomen 
języka w ogóle. Dotyczy to również nowomowy dekady lat osiemdziesią
tych, okresu interesującego z tego także powodu, że odbywała się wtedy 
przyspieszona niejako zmiana formuły oficjalnego języka władzy: od po
wrotu języka o cechach propagandy okresu stalinowskiego, po swoiste 
formy językowej mimikry w okresie szybkich zmian końca dekady. Ale 
dotyczy to także innych form języka publicznego na usługach masowej 
perswazji, zwłaszcza tego obecnego w kulturze masowej lat dziewięć
dziesiątych, o czym również będzie mowa w poniższym zbiorze. Maso
wa perswazja poddana zostanie „etnologicznej obróbce" i zinterpretowa
na w kategoriach mitu, magii i rytuału. Obecność tych kategorii w życiu 
publicznym wskazywana jest przez licznych badaczy, którzy często nie 
podają jednak bliższych wyjaśnień. Wszelako, nas nie interesuje tutaj owo 
mito-magiczne że masowej perswazji, lecz jej jak - językowa mito-logika.

Takie podejście wymaga jednak sproblematyzowania tematu: z jednej 
strony niezbędne będzie uwzględnienie ustaleń filologii, filozofii języka, 
antropologii i ujęcia takiego interdyscyplinarnego pola z szerszej meto
dologicznie perspektywy. Z drugiej natomiast - potraktowanie poszcze
gólnych grup metodycznych abstraktów w rodzaju stylistyki, retoryki 
czy teoriopoznawczych kategorii jako danych wymagających reinterpre- 
tacji, a następnie, z pomocą uzyskanego w ten sposób instrumentarium, 
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wraz z równoczesną analizą stosownych tekstów prasowych, wskazanie 
cech owej mito-logiki leżącej u podstaw masowej perswazji.

Warto wreszcie zauważyć, że istnieje jeszcze jeden powód, który 
wzbudza zainteresowanie etnologa sferą masowej perswazji - zarówno 
w kulturze masowej, jak i w polityce. Chodzi mianowicie o pogląd, że są 
to dziedziny życia znacznie zsakralizowane (zob. Ellul 1983, s. 83). 
W przypadku pierwszej, rzecz ta, przynajmniej w potocznym obiegu my
śli, nie wzbudza już zdziwienia i wątpliwości. Panteon gwiazd pop-kul
tury i swoisty kult z tym związany to jeden tylko, ale być może wyjątko
wo wymowny przykład takiej sakralizacji profanum. Nieco bardziej za- 
woalowane jest to zjawisko w łonie polityki. Od kiedy jednak Raymond 
Aron ukuł termin religia świecka, wielu autorów podkreślało ten właśnie 
sakralny element polityki. Każda władza szuka bowiem uzasadnienia 
o naturze absolutnej; może to być sankcja Bożej Łaski lub też wola ludu - 
suwerena (Filipowicz 1988, s. 141). Z takiego oto nadania staje się władza 
gwarantem ładu oraz „kosmogonicznym demiurgiem" (tamże, s. 138), 
i w tym sensie obecne w polityce sacrum łączy tzw. społeczeństwa archai
czne ze społeczeństwami ery nowożytnej. W tych ostatnich, zwłaszcza po 
oświeceniowym przełomie i Rewolucji Francuskiej, usunięte zrazu sacrum 
wracało - tylko w zmienionej nieco postaci. Proces „odczarowywania" 
w imię racjonalności okazał się nadzwyczaj złudny:

„Antropocentryczny racjonalizm nie oznacza bynajmniej automatycz
nego wykluczenia głodu świętości. Sacrum odżywa w wielu wyobraże
niach, które miały świadczyć o przezwyciężeniu politycznego »zabobo
nu«, wiary w nadprzyrodzony charakter istniejącego porządku. Dawne 
świętości obala się z reguły po to, by na ich miejsce wprowadzić nowe. 
Polityczny racjonalizm jest bardzo często po prostu próbą odzyskania 
świętości zaprzepaszczonej wraz z utratą wiary w walory tradycyjnego ła
du" (tamże).
Wyrosły z oświeceniowego ducha modernizm zrodził między innymi 

ideologie, które - w zarysowany powyżej sposób - przejęły od religii 
i mitu funkcję totalnego wyjaśniania rzeczywistości.

Hannah Arendt zauważyła, że ideologie są tak popularne, ponieważ 
oferują uniwersalność i spójność swoich dowodów,

„...ponieważ tłumaczą one fakty jako przejawy istniejących praw oraz wy
kluczają zbiegi okoliczności, wyjaśniając wszystko wszechmocą i wszech- 
obecnością wymyślanych przez siebie czynników, rzekomo kryjących się 
za każdym przypadkowym zdarzeniem" (1989, s. 277).

Zamiarem tej książki jest dostarczenie dodatkowych argumentów 
przemawiających za istnieniem owego mitycznego podłoża masowej per
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swazji, która zawsze pozostaje na usługach jakiejś ideologii: czy jest to 
ideologia realnego socjalizmu minionej doby, czy ideologia kultury kon
sumpcyjnej doby obecnej. Tym razem jednak chodzi o wskazanie chara
kterystycznego dla myśli mitycznej typu racjonalności. Ów mityczny wy
miar jest wszakże komponentem także innych, niepolitycznych form ma
sowej perswazji, o których będzie także mowa w tej książce. Okaże się 
przy tym, że pewne treści i pewne mechanizmy są ponadczasowe 
i ponadepokowe, że głód wyjaśniania świata w terminach nieredukowal- 
nych jakości z porządku mitycznego ujawnia się w podobnych formach - 
nie żważając na aktualny porządek ustrojowy.

Rozdział pierwszy, Magia i analogia, dostarcza głównie heurystycznej 
perspektywy, której przyjęcie okaże się niezbędne, jeśli chce się ustalić pe
wien wspólny mianownik dla tak odmiennych dziedzin, jak tradycyjny ry
tuał, propaganda polityczna, reklama i kilka innych tematów, odmiennych 
wszakże tylko w ujęciu dyscyplin szczegółowych. W innym bowiem, 
charakterystycznym dla podejścia etnologii, okaże się, że potraktowanie 
ich podobnymi narzędziami stanie się możliwe, a i poznawczo ciekawe.

Rozdział drugi, Ideologia i historia, to próba wskazania morfologii zja
wiska znanego od dawna, mianowicie manipulowania historią w celach 
politycznej legitymizacji. Rzecz to znana i badaczom, i zwykłym zjada
czom chleba, niezrozumiana jednak do końca i wyjaśniana właśnie ogól
nikami typu: wybiórcze czy instrumentalne traktowanie zdarzeń history
cznych. Tymczasem zastosowanie strukturalnej metody analizy tego fe
nomenu ujawnia jego głęboki mechanizm, rodem z klasycznego mito- 
twórstwa.

Rozdział trzeci, Spiskowa wizja świata, dotyczy-jak widać - równie, 
a może i bardziej znanego zjawiska niż poprzednie. Na wybranych tylko 
przykładach, głównie z prasy schyłkowego okresu PRL, wskazano funda
mentalną mito-magiczność takiej wizji rzeczywistości, gdzie pieczęcie ca
łości są pewnym obrazowym ujęciem istotnej cechy magicznego świato
poglądu - tendencji do szukania trwałych determinizmów o charakterze 
przyczynowo-skutkowym.

Rozdział czwarty, Polityczne metamorfozy, ilustruje istnienie w sferze 
propagandy, znów - głównie tej z ostatniej dekady minionego reżimu, 
nieprzemijalnej zasady rodem z magii, mianowicie tzw. sympatii wszech
rzeczy. To neoplatońskie określenie eksponuje tendencję do wchodzenia 
obiektów i zjawisk w związki zdeterminowane określonym aktualnym 
kontekstem, związki, których jedyną wykładnią prawomocności jest 
ideologiczny projekt świata.

Rozdział piąty, Czy metafora może być bajką, to już następna dekada, 
a więc i jego problematyka wiąże się z charakterystycznymi dla nowego 
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ustroju zmianami w kulturze i ekonomii. Analizowana tu reklama wyka
zuje tendencje do realizacji odwiecznego bajkowego scenariusza, posłu
gując się równocześnie typem komunikowania i wartościowaniem rze
czywistości z porządku magii i rytuału.

W rozdziale szóstym, Pluralis non maiestaticus, wracamy znów do pro
blemów polityki. W tym przypadku pewien specyficzny chwyt retorycz
ny, popularny w wielu jeżykach i systemach politycznych, stał sie prete
kstem do wskazania rytualnego użycia języka, które, jak każdy rytuał, 
służy konstytuowaniu podziałów, w tym przypadku - podziałów polity
cznych, wraz z odpowiednim wartościowaniem podlegających im grup 
politycznych.

Rozdział siódmy, Style życia, odbiega być może najbardziej od proble
matyki poprzednich, zwłaszcza tych „propagandowych", najbliższy jest 
natomiast rozdziałowi poświęconemu reklamie. Przypadek masowej per
swazji tutaj rozważany to istnienie rynku stylów życia oraz licznych 
ośrodków - głównie mediów - ich propagowania, a także ich oddziały
wanie na potencjalnych odbiorców. Badaniami objęta została młodzież 
studencka, grupa odbiorców, która ze względu na wiek uczestniczy 
w tym rynku w stopniu szczególnym.

Na koniec kilka uwag dotyczących metody. Zrazu czytelnik może być 
zaskoczony jej „wielotorowością". Jedna inspiracja jest tu wszakże wio
dąca, mianowicie nurt kantowski w refleksji nad kulturą: od Cassirera, 
przez Levi-Straussa, po semiotykę Barthesa, Umberta Eco i szkoły tartu- 
skiej. W swoich intencjach przyjęta tu metoda ma czynić zadość wymogo
wi uwzględniania historycznej zmienności znaczeń rozmaitych kulturo
wych treści, ich społecznej konstrukcji oraz ich różnorodności w indywi
dualnym użyciu, a więc sprostania postulatom stawianym przez metodo
logię poststrukturalizmu. Wykorzystane zostały tu wprawdzie pewne in
spiracje ze strony rosyjskiego formalizmu czy literaturoznawczej szkoły 
New Criticism oraz kilku autorów wypowiadających się poza jakimikol
wiek szkołami, nurt główny teoretycznego ostrza to aprioryczność kultu
ry i jej form, a także ich kontekstowo uwarunkowana zmienność.

Opisana tu „etnologiczna wyprawa" trwa prawie dwie dekady: zaczy
na się w roku 1982, kończy w 1999. Czy tak wiele zmieniło się w tym cza
sie, czy może różnic jest mniej niż podobieństw? Niewątpliwe jest jedno: 
pewne stałe mechanizmy kulturowe, mimo zmienności znaczeniowej wy
pełniających je treści, są ponadczasowe i - wcielając się tylko w nowe po
staci - trwają niezmiennie od pokoleń. Poszukiwanie pierwotności w kul
turze, jako istotny wyróżnik etnologicznego nad nią namysłu, i w tym 
przypadku nie poszło - mamy nadzieję - na marne.





Magia i analogia albo pierwotność 
racjonalności

Na kartach tej książki pojawiać sie będą często odniesienia do myśli kla
syka XX-wiecznej filozofii, neokantysty Ernsta Cassirera, którego refleksje 
na temat kultury okazują się wciąż inspirujące; nie zostały też w pełni wy
korzystane przez badaczy późniejszych. Ponadto temat książki nie jest 
odległy od niektórych tematów podjętych przez Marburczyka. Choćby je
go dzieło poświęcone mitowi państwa (1946a) to rozprawa między inny
mi o formach i istocie masowej perswazji. Skupił on się tutaj wprawdzie 
na micie ojczyzny nazizmu, jest jednak oczywiste, że wiele jego konstata
cji znalazłoby również odniesienie do innych form totalitaryzmu, tego 
państwowego i tego rynkowego, o którym będzie tutaj mowa. Wszelako, 
w poniższym rozdziale nie to dzieło jest główną inspiracją, a monumen
talna Filozofia form symbolicznych (1953). To tutaj filozof sformułował swój 
pogląd dotyczący istnienia takich form symbolicznych, jak mit, język, 
sztuka, które stanowią aprioryczne ramy doświadczania świata. Rozwa
żenie ich odpowiedników - myśli, słowa, obrazu, kategorii, które - chcia
łoby się powiedzieć - przeglądają się w sobie nawzajem, które są odmien
nymi jakościowo narzędziami tworzenia sensu, ma doprowadzić do 
stworzenia wykładni pozwalającej na interpretację masowej perswazji ja
ko zjawiska kulturowego. Owe sensotwórcze narzędzia - myśl, słowo, 
obraz (czy też figuratywny charakter ujmowania świata) - widziane tutaj 
będą w perspektywie analogii: uniwersalnej reguły wszelkiego dyskursu.

Magia siostrą nauki Przynajmniej od czasów ojca logiki klasycz
nej, Arystotelesa, znane jest w nauce rozumo
wanie zwane wnioskowaniem przez analo

gię. Jednak to nie filozofia wprowadziła je do zakresu dyskursywności, 
instrument ten wykorzystuje bowiem każde myślenie i był on obecny - 
rzecz jasna - przed wystąpieniem Stagiryty, choć nie posiadała wówczas 
analogia - chciałoby się rzec - swej samoświadomości. Sferami, w których 
myślenie analogią szczególnie zwracało uwagę badaczy, są bowiem także 
mit i magia, co udowodnili już przedstawiciele ewolucjonizmu w etnolo
gii, wskazując na analogię jako konstytutywną cechę praktyk magicz
nych. Podkreślali przy tym oczywiście wyższość własnych konstrukcji 
analogicznych, typowych wszelako - jak się rzekło - dla każdego rodzaju 
spekulacji. Analogia jest bowiem figurą myślową obecną zarówno w ma
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gii, jak i w nauce. Albowiem, jak napisał mistrz analiz analogicznych kon
strukcji, Clifford Geertz:

„Każda teoria, nie tylko naukowa, rozwija się głównie dzięki analogii, 
czyli pojmowaniu wynikającemu z widzenia »tak-jak«, rzeczy mniej do
stępnej przez rzecz lepiej znaną (ziemia jest magnesem, serce pompą, 
światło falą, mózg komputerem, przestrzeń balonem)" (1997, s. 218).

Niech za ilustrację obu użyć posłużą przykłady wzięte z tej książki, 
z jednego z pomieszczonych tu szkiców. Oto w rozdziale Magia reklamy 
wysunięta zostanie teza o istnieniu odniesienia o charakterze analogii po
między bajką magiczną a reklamą. W kolejnych krokach ukazane zosta
nie strukturalne i morfologiczne podobieństwo tych dwóch zjawisk kul
tury, co składać się ma na ogólniejszą tezę o uniwersalności pewnych kul
turowych tematów; to przykład użycia analogii w nauce, w teorii. Z dru
giej strony, zostanie wskazanych wiele przykładów analogicznych odnie
sień o magicznej proweniencji w reklamowych tekstach i obrazach, na 
przykład pomiędzy środkiem czystości a ideą macierzyństwa; to przy
kład analogii obecnej „w życiu", w rzeczywistości empirycznej. Schemat 
ten dotyczy zresztą tematów pozostałych rozdziałów. Ukazana zostanie 
tedy analogia pomiędzy eposem a ideologią, magią słowa a polityczną 
propagandą czy mitologią a stylami życia - na poziomie pewnego teo
retycznego konceptu, wszędzie jednak jako wynik analizy zbioru stosow
nych analogii ujawniających się na poziomie empirii. W rozdziale niniej
szym analogia rozumiana będzie w trojaki sposób: jako figura obecna 
w myśli, w słowie i w obrazie, jaki tworzy człowiek, interpretując świat 
i przekazując go drogą kulturowej komunikacji. Skoro więc analogia jest 
narzędziem zarówno magii, jak i nauki, to czy można powiedzieć, że są 
one tym samym?

W pewnym przewrotnym sensie miał raqę sir James George Frazer, 
gdy określał magię jako nieślubny siostrę nauki, rację miał także Edward 
Burnett Tylor, gdy stawiał znak równości pomiędzy animizmem i filozo
fią. Nie mieli jednak racji, gdy uznawali dzikiego za prymitywnego filozofa, 
który - na właściwym dla siebie etapie - rozwija jakiś system metafizycz
ny. Analogia bowiem to konstrukcja stanowiąca wprawdzie podstawowe 
ramy myślenia, które może jednak obrać drogę albo w kierunku metody
cznej myśli charakterystycznej dla uprawiających filozofię czy naukę, al
bo myśli mito-magicznej charakterystycznej dla tych, którzy przeżywają, 
modlą się, piszą wiersze czy przemawiają na wiecu. Wspomniana mito- 
magiczność nie sprowadza się tu tylko do znanych przykładów palenia 
paznokci czy nakłuwania podobizny wroga, albowiem tego typu dyskur- 
sywności przynależy sfera magii i mitu sensu largo: literatura, polityka, 
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estetyka, religia, etyka. Co więcej, jak sugeruje Leszek Kołakowski, nawet 
takie dziedziny ludzkiej myśli, jak logika czy epistemologia nie umknęły 
przemożnej sile mitu, a więc pragnienia wskazania jakiejś bezwarunko
wej realności, która byłaby przeciwwagą dla warunkowych i zmiennych 
składników doświadczenia (1986). Właśnie owo szerokie rozumienie sfe
ry mito-magicznej ma służyć zrozumieniu pewnych odmian masowej 
perswazji, której ta książka jest poświęcona.

Choć więc myślenie analogią funduje wszelkie myślenie, także w ter
minach magii i w terminach nauki, możliwości porównywania dyskur
sów magicznych i dyskursów naukowych są bardzo ograniczone. Zwią
zane jest to z poglądem o dwuwarstwowości myśli ludzkiej: myślenia mi- 
to-magicznego (konkretnego, obrazowego) i myślenia naukowego (abs
trakcyjnego). Istnieją wszakże spory co do tego, czy należy mówić tu 
o dwóch „pniach" myśli czy raczej o pewnym spektrum możliwości, któ
rych krańce wyznaczają rozważane tu skrajne typy.

Jednym z ostatnich głosów na ten temat jest wypowiedź amerykań
skiego antropologa Stanleya Jeyaraja Tambiaha, który wyróżnia dwa typy 
analogii: konwencjonalno-perswazyjną i naukowo-przewidującą. O ile ta pier
wsza już niejako z definicji użycia naznaczona jest zawsze aksjologicznie: 
jest „pozytywna", gdy szuka podobieństw, „negatywna", gdy szuka róż
nic pomiędzy obiektami, ta druga chce być „neutralna"; chce stać się mo
delem generowania hipotez (Tambiah 1973, s. 209-210). I magia, i nauka 
wyrastają z zasady analogii, jednakże w nauce zasada ta ograniczona jest 
do przewidywania i weryfikacji w terminach zdań obserwacyjnych, te
stowania uwzględniającego warunki początkowe, a często również do
kładność aparatury pomiarowej. Magia tym zabiegom się nie poddaje; jej 
kryteria to ważność, poprawność, słuszność, fortunność, cele - perswazja, 
konstytuowanie, rozszerzanie się znaczenia itd. (tamże, s. 219). Logik 
stwierdziłby zapewne, że magia jest w swej istocie bliska tak zwanym lo
gikom wielowartościowym, które mają za wartość nie prawdziwość, 
a zgodność czy słuszność.

Tambiah zwrócił uwagę, że magię i czarownictwo afrykańskiego ludu 
Azande, rozumiane w terminach intelektualnej zagadki, próbował inter
pretować jeszcze E.E. Evans-Pritchard (1990, s. 208). Tymczasem magia 
i nauka nie mogą być traktowane według tej samej miary. Akty magiczne 
są bowiem aktami rytualnymi, których wartość nie zostanie uchwycona, 
jeśli sprowadzone będą do wymiaru empirycznej weryfikacji i falsyfika- 
cji, jak to czyni nauka. Także mówienie Azande o ich poglądach magicz
nych w terminach dyskursu naukowego jest kompletnie dla nich niezro
zumiałe. W ich mniemaniu bowiem, jeśli jakiś zabieg doznał niepowodze
nia, nie wnioskuje się, że magia jest nieskuteczna, tylko albo zabieg został 
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źle wykonany, albo zdominowała go jakaś silniejsza magia. Za pomocą 
języka Azande trudno w ogóle wyrazić sceptycyzm i wątpliwość.

W podobnym duchu wypowiadał się brytyjski filozof kultury John 
Skorupski, zauważając przy tym nieadekwatność podziału na magiczne 
i empiryczne (naukowe) oraz bezużyteczność klasycznych procedur ba
dawczych w interpretacji zjawisk kulturowych typu mito-magicznego. 
Stało się to szczególnie uzasadnione od czasu, gdy dostrzeżono trudność 
rozdziału pomiędzy terminami obserwacyjnymi i teoretycznymi: wszy
stkie terminy skażone są bowiem teorią, a każda teoria zbudowana jest na 
podstawie pewnych metafizycznych założeń. Skorupski w swoim scepty
cyzmie posunął się tak daleko, że stwierdził, iż nie można dokonać jedno
znacznego podziału między „nauką a tradycyjną kosmologią religijną" 
(1976, s. 64). W obu przypadkach mamy bowiem do czynienia z jakąś wi
zją świata, która ufundowana jest zawsze na jakichś nieredukowalnych 
przesłankach. Ponadto te podziały - np. racjonalna wiedza i technika - 
magiczne wierzenia i techniki-są europejskim uproszczeniem, a więc 
nie mogą być zrozumiałe dla tubylca np. na Trobriandach (tamże, s. 159). 
Sam Tambiah podaję zresztą w wątpliwość zasadność innego przeciwsta
wienia - magii i religii, które ma swą ideologiczną i historyczną genezę 
w siedemnastowiecznej myśli protestanckiej, podjętej później przez ta
kich wiktoriańskich teoretyków, jak klasycy ewolucjonizmu w etnologii - 
Tylor czy Frazer. Pojęcia magii i religii stały się w ich rękach historyczny
mi i analitycznymi zarazem kategoriami użytecznymi w opisywaniu 
ewolucji człowieka od stanu dzikości do cywilizacji (1990, s. 31).

Do grona badaczy kładących nacisk na pewną „płynność" granic po
między różnymi rodzajami analogii, różnymi rodzajami myśli, wreszcie 
różnymi rodzajami obrazowania i wyrażania doświadczenia należy rosyj
ska badaczka folkloru, Olga Freidenberg, która z jednej strony znalazła 
krytyczną inspirację u Lćvy-Bruhla i Cassirera, z drugiej natomiast jej pra
ce poprzedzają w pewnych punktach strukturalno-semiotyczną metodę 
Levi-Straussa (Mieletinski 1981, s. 173-175). Badaczka podkreślała 
wprawdzie przeciwstawność obrazu mitologicznego (myślenie przed
miotowe, zmysłowe) i pojęcia (myślenie abstrakcyjne), gdzie:

„Obraz również jest logiczną kategorią poznawczą; ale jej istota polega 
na tym, że obrazowa myśl mitologiczna nie oddziela poznającego od po
znawanego, zjawiska (przedmiotu) od jego właściwości. Pojęcie natomiast 
»odrywa«, tj. odgranicza od zjawisk ich właściwości (»cechy«), przedsta
wiane od przedstawiającego" (1983, s. 323).

Tak jednak nie było zawsze. Wprawdzie już Grecy rozróżniali tó aisthe- 
tón i tó neotón, poznanie obrazowe i poznanie abstrakcyjne, jednak korze
nie tych dwóch typów poznania są wspólne. Proces oddzielania się w ob
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razie mitologicznym rzeczy od jej właściwości, czasu od przestrzeni, 
skutku od przyczyny, poznającego od poznawanego wciąż trwa. W pew
nych okresach nowe zjawiska pojęciowe były nawet określane za pomocą 
starych obrazowych słów: „to, co oderwane, oznaczano przez to, co kon
kretne (np. prawo - »pastwisko«, cierpienie - »bóle porodowe« itd.)" 
(tamże, s. 327). Można by zatem powiedzieć, że istnieje stopniowalność 
tak rozumianego „pojęciowania". Czy taka stopniowalność istnieje w za
kresie owego wachlarza typów myśli i typów analogii, od magii do nauki, 
stopniowalność abstrahowania: przedmiotów, zakresów, zbiorów, związ
ków, przyporządkowań, wartości etc.?

Być może mamy wiec do czynienia nie z wyraźnie oddzielonymi sfe
rami magii i nauki, konkretu i abstrakcji, obrazu i pojęcia, gdzie analogia 
jest tylko analitycznie wyabstrahowaną przez filozofów częścią wspólną, 
a raczej swoistą syntezą tych kwalifikacji, które występują w stosownych 
proporcjach w zależności od tego, czy znajdujemy się w uniwersyteckiej 
auli czy na wiecu politycznym, w zachodniej metropolii czy w wiosce za
gubionej w brazylijskiej dżungli. Pewną propozycję rozwiązania tego dy
lematu podsuwa polska badaczka Anna Pałubicka:

„Działania technicznoużytkowe w znacznej mierze są zarazem działa
niami magicznymi, tzn. można z ich kontekstu subiektywnego wyanali- 
zować drogą abstrakcji z jednej strony sądy »czysto« technicznoużytko
we, tj. sądy, które dziś włączamy do dziedziny kultury technicznoużytko- 
wej, oraz - z drugiej strony - sądy »czysto« magiczne. Co więcej jednak, 
podobnie jak nie występują odrębne działania »czysto« magiczne, nie wy
stępują również odrębne sądy »czysto« magiczne oraz nie istnieje odrębna 
»czysto« magiczna dziedzina kultury, nie istnieje też odrębna symbolicz- 
no-komunikacyjna dziedzina kultury. Jest natomiast tak, że liczne działa
nia posiadające kulturowy sens technicznoużytkowy posiadają zarazem 
kulturowy sens komunikacyjny oraz zwykle przy tym »czysto« magiczny 
sens światopoglądowy" (1984, s. 47).

Nieco prościej rzecz ujmując, technika i magia, teoretyczne konstru
kcje i symboliczne obrazy, pragmatyczność i autotelizm, mit i nauka oraz 
towarzyszące im typy wnioskowania przez analogię, nie występują nigdy 
w formie czystej i nieskażonej. W każdym naukowym koncepcie znajdzie 
się szczypta nieredukowalnych przesądzeń z rzędu myśli mitycznej, 
w każdej wierze religijnej element sceptycyzmu, a każda analogia jest 
w jakimś stopniu „naciągana"; dotyczy to i analogii w magii, i w nauce. 
To nasz umysł, przywykły do rozumowania w kategoriach opozycji i re
lacji, dokonuje dychotomicznych uogólnień: choć użytecznych, wszelako 
zafałszowujących obraz rzeczywistości. Można wręcz przypuszczać, że 
synkretyzm treści światopoglądowych, technicznych i komunikacyjnych, 
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wskazywany przez etnologów w tzw. kulturach nieelitamych, jest pewną 
stałą, która da się zaobserwować we wszelkich kulturach, choć badacze 
ograniczali się dotychczas raczej tylko do tych pierwszych. Strony tej 
książki mają dostarczyć dowodu istnienia tego fenomenu w tzw. kulturze 
współczesnej.

Okazuje się jednak, że całkowite porzucenie takiej właśnie dychotomi- 
cznej wykładni interpretacji nie jest łatwe, a może nawet do końca pożą
dane. To przecież myśl zachodnia w samym rdzeniu swej wyjątkowości 
zasadza się na takiej właśnie dychotomii - rozdziału prawdy i fałszu, 
wraz ze zbiorem praw logiki wyrastających z fundamentalnej zasady wy
łączonego środka, praw organizujących myślenie w kategoriach scepty
cyzmu i weryfikacji. Religia, magia, mit, sztuka, świat wartości, które są 
częścią wspólną wszelkich kultur, kryteriom dwuwartościowej logiki się 
nie poddają. Z drugiej strony, wszelka krytyczna refleksja możliwa jest 
natomiast tylko po przyjęciu owej dychotomii prawdy i fałszu, wraz z in
nymi pochodnymi przesądzeniami o podobnej dualnej strukturze.

Partycypacja i przyczynowość Przywoływany już wcześniej
Tambiah, mimo czynionych za
strzeżeń o modelowym charakte

rze takich ujęć, do takiej dychotomicznej struktury sprowadził rozmaite, 
kulturowo zdeterminowane typy myśli. Zaproponował mianowicie okre
ślenia wielorakość nastawień wobec rzeczywistości czy też porządki rzeczywi
stości, którymi posługuje się człowiek w swoim rozumieniu świata, wy
pełnionym wielorakością systemów wiedzy i społeczną konstrukcją zna
czeń (1990, s. 92-93). W ujęciu tym zawiera się również wspomniane we 
wstępie zjawisko mityzacji z jego „mitycznym porządkiem świata", choć 
dostrzec je można przede wszystkim w jednym z typów owych porząd
ków rzeczywistości, o jakich wypowiada się Tambiah. Przy tak ogólnie 
rozumianym określeniu „nastawienie wobec rzeczywistości" można po
stawić znak równości pomiędzy analogią magii i analogią nauki, animi- 
zmem i filozofią, jak również w tym sensie „magia jest siostrą nauki", 
a społeczeństwa „zimne" pozostają w takimże związku pokrewieństwa 
ze społeczeństwami „gorącymi". Tambiah, nie bez wpływu dawniejszych 
sugestii Lćvy-Bruhla, zaproponował przyjęcie istnienia dwóch nastawień 
wobec świata - przyczynowości i partycypacji - które mają być typowe za
równo dla jednostek, jak i rozmaitych grup społecznych i społeczeństw 
(tamże, s. 105).

Przyczynowość jest najlepiej reprezentowana przez metodologię nauk 
przyrodniczych i reguły logiczno-matema tyczne. Nastawienie naukowe 



23

cechuje szczególny rodzaj dystansu wobec przedmiotu badań oraz postu
lat neutralności i abstrahowania zdarzeń. Relacje przyczynowo-skutkowe 
w przestrzeni i czasie opisywane są w terminach oddziaływania energii 
i siły, które można zmierzyć, a stosowanie pojęcia przyczyny musi być 
uzasadnione wieloma eksperymentalnymi wymogami i najlepiej, jeśli do
tyczy obiektów typu cząstek elementarnych (por. tamże, s. 105). Tak rozu
miane naukowe nastawienie wobec świata potraktował Tambiah również 
w kategoriach „przedstawień zbiorowych", określenia Lćvy-Bruhla, któ
rego nie odrzucił, oba natomiast nastawienia uznał za przejaw istnienia 
psychicznej jedności rodzaju ludzkiego i fundamentalnej struktury umy
słu (tamże, s. 87).

Partycypacja, w tym mityzacja, to nastawienie sytuujące się na biegunie 
przeciwległym, charakterystyczne przede wszystkim dla mitu, magii, ry
tuału czy świata wartości. Emocjonalność bywa tu częstym komponentem 
tego nastawienia, a relacje przyczynowo-skutkowe mają charakter inte
gralny i całościowy. Ernst Cassirer pisał o jednym z jej przejawów, myśli 
mitycznej, że neguje różnice poprzez identyfikację poszczególnych ele
mentów, które umieszcza w przestrzennej, czasowej lub przyczynowo- 
-skutkowej relacji, czyniąc je „zrośniętymi" w pojedynczym układzie, albo 
- gdy obrazu niezróżnicowanych elementów nie da się utrzymać - roz
dziela je na zróżnicowane, izolowane istnienia (istoty). Różnica nie zostaje 
w ogóle założona, albo zostaje zhipostazowana w momencie jej przyjęcia. 
Myśl mityczna z jednego czyni wielość albo z wielości jedno (1953, s. 165- 
166). Bezwzględne wymagania tak rozumianego relacjonizmu sprawiają, 
że nie toleruje ona również prawdopodobieństwa, jej wyjaśnienia zadowa
lają się wyłącznie jednoznacznymi przyporządkowaniami, w tym: wska
zaniem jednoznacznej przyczyny zjawiska, i w tym sensie podkreśla się jej 
niezdolność do tolerowania niewiedzy (por. Horton 1993, s. 224).

Kolejną cechą myśli mitycznej - jak zauważył Cassirer w innym miej
scu - jest nieobecność analitycznego procesu porządkowania empirycznej 
myśli według substancjalno-akcydentalnych rozróżnień, co jest funda
mentem logiki arystotelesowskiej:

„Uzyskany w ten sposób obraz rzeczywistości - pisał Cassirer - nie 
posiada wymiaru głębokości, zróżnicowania na plan pierwszy i tło, typo
wego dla pojęcia naukowego z jego rozróżnieniem na podstawę i to, co na 
niej ufundowane" (1953, s. 36).

Widzi się wyłącznie istoty rzeczy, nie widzi się ich przypadłości, 
w tym sensie jest to myślenie substancjalne w odróżnieniu od nauki będą
cej myśleniem funkcjonalnym. Wiąże się z tym pewna cecha, którą można 
by nazwać bezaspektowością:
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„Podczas gdy poznanie naukowe może łączyć poszczególne elementy 
rzeczywistości poprzez różnicowanie ich w tym samym podstawowym, 
krytycznym akcie, to mit-wydaje się-zbiera wszystko, co jest z nim 
związane w pewną jedność bez rozróżnień" (Cassirer 1953, s. 63).

A więc różne sfery rzeczywistości przenikają się tutaj nawzajem, dys
tynkcje nie powstają na mocy intelektualnej analizy i syntezy, a wyłącznie 
według kryterium wartości (por. tamże, s. 96). „Mit wyrasta z podłoża 
emocjonalnego i to podłoże nadaje wszystkim jego tworom swoje własne, 
specyficzne zabarwienie" - stwierdził Cassirer (1977, s. 151); ale odrzucił 
równocześnie potencjalny zarzut psychologizmu: jeśli „mit jest mową 
uczuć, to uczucia te znajdują symboliczną ekspresję, a więc zrozumiały 
i zobiektywizowany wyraz" (por. Cassirer 1946a, s. 4).

Tambiah zauważył wszakże, że myśli mitycznej i myśli naukowej nie 
da się utrzymać w kompletnej izolacji, że elementy partycypacji nie znika
ją z dyskursu naukowego, jak również partycypaqa nie musi całkiem eli
minować przyczynowości. Element bricolage'u jest zresztą zwykle nieod
łącznym komponentem konstruowania teorii naukowej (s. 110). Robin 
Horton, inny teoretyk problematyki szeroko rozumianej racjonalności, 
rozważając kwestie paradoksu i wyjaśniania w procedurach metodologi
cznych, poszedł jeszcze dalej i stwierdził, że badacza należałoby postrze
gać raczej jako bricoleur'a aniżeli ingénieur’a (1993, s. 281).

Przykładem zazębiania się różnego typu procedur dowodzenia tych 
przeciwstawnych - modelowo - nastawień niech będzie bardzo popular
ne w nauce wyjaśnianie typu eliptycznego, które wskazał Horton. Na 
przykład zdanie Neutrony, protony i elektrony są energią jest elipsą zdania: 
Neutrony są energią w stanie A; protony...w stanie B; elektrony... C (tamże, 
s. 263). Oczywiście bardziej poprawne jest twierdzenie drugie, zresztą 
sam wymóg stosowania formuły asercji - „wtedy i tylko wtedy" - wy
znacza jeden z rygorów owej przyczynowości. O podobne nadużycia 
szczególnie łatwo w humanistyce, kiedy np. można rozwodzić się nad 
symbolicznym znaczeniem wody jako żywiołu płodności, gdy bywa ona 
przecież symbolem śmierci, i jeśli wyróżnione tu nastawienia - od przy
czynowości do partycypacji - potraktujemy jako modelowe skrajności, to 
można mówić również o badaczach, którzy bywają bardziej krytyczni lub 
bardziej magiczni.

Sugestie Tambiaha wydają się trafne i porządkujące teoretyczne zaple
cze etnologii. Wydaje się jednak, że miast stosowania nader opisowych 
określeń, których użył badacz do wskazania owych przeciwstawnych na
stawień i porządków, warto odwołać się do nie zużytego bynajmniej 
antropologicznego terminu kosmologia, którego również etymologicz
ny zakres obejmuje obie - wskazane przez Tambiaha - funkcje (gr. Kosmos 
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= porządek + logos - słowo, nauka). Mielibyśmy zatem do czynienia 
z różnymi kosmologiami, gdzie termin „kosmologia" rozumiany byłby 
jako metakategoria opisu systemów myśli przednaukowych i naukowych 
(lub takich z pogranicza), systemów religijnych, systemów wartości, spo
sobów porządkowania rzeczywistości społecznej, wreszcie rodzajów lo
giki, jakie w danej kosmologii się stosuje. Słowem, z kosmologią jako 
zbiorem reguł nadawania sensu rzeczywistości i uzyskanym wskutek te
go obrazem kosmosu jako przeciwieństwa chaosu - rzeczywistości nie
uporządkowanej. Jeśliby trzymać się podziału typów dyskursywności za
proponowanego przez Tambiaha, mielibyśmy więc kosmologię przyczy
nowości i kosmologię partycypacji, jako skrajne przykłady nastawienia 
wobec świata.

Tak rozumiane kosmologie mogą się nakładać, krzyżować i uzupeł
niać. Tego typu mechanizmy wewnątrzkulturowe dostrzegł Czesław Ro- 
botycki - pisząc o antropologicznej interpretacji:

„Prymitywny i współczesny to struktury, a nie następstwo czasowe. 
Rozpatrując zjawiska kultury między tymi dwoma biegunami, można py
tać, jak ta pierwsza struktura istnieje w drugiej. Odpowiedź na te pytania 
jest właśnie interpretacją antropologiczną" (1992, s. 108).
Zauważmy, że może mieć miejsce również proces odwrotny, że miano

wicie współczesny istnieje w prymitywnym, co dobrze znają etnografowie 
pod nazwą „opadu kulturowego". Bodaj najbardziej brzemiennym 
w skutki przykładem takiego opadu jest popularna recepcja teorii nauko
wych i systemów filozoficznych, które - po wielokrotnych przekształce
niach i uproszczeniach - zyskują swoisty kształt np. w języku polityki czy 
w języku mediów. Są to już wtedy - można by rzec - odrębne kosmolo
gie, nastawienia, zmitologizowane niegdysiejsze teorie, także ideologie 
(por. Geertz 1973, s. 193-233), które ze swej natury są szczególnie podatne 
na wędrówkę pomiędzy kontekstami i poziomami opisu rzeczywistości. 
Aspektem takiego współistnienia różnych kosmologii jest - wspomniany 
wcześniej - znany etnologom proces mityzacji, dynamicznej wewnątrz- 
kulturowej intertekstualności, proces wymiany znaczeń i całych tekstów, 
ignorujący zarówno zakresy przedmiotowe, jak i poziomy ogólności oraz 
sprowadzający opis rzeczywistości do sfery prawie wyłącznie konota-

Bywało także, że teorie, które od swego początku aspirowały do obie
ktywizmu i neutralności, bliższe były w istocie raczej owemu Tyloro- 
wskiemu animizmowi niż nauce. Tak było np. ze scjentystycznym racjonali
zmem - jak określił dziewiętnastowieczny ruch umysłowy Leszek Kołako
wski. Wywodzący się z tego okresu kult nauki - napisał filozof - „nie po
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woduje bynajmniej, że stajemy się bardziej »racjonalni«; jesteśmy tak sa
mo zabobonni jak nasi przodkowie dwa tysiące lat temu" (1988, s. 39).

Rzecz ma się podobnie i z tytułowym narzędziem myśli, analogią, do 
której sięgają zarówno wszelkie dyskursy magiczne, jak i te krytyczne. 
Wszelako, analogia pierwszych zadowala się relacyjnością - może to być 
styczność, podobieństwo czy różnica - dla której ostatecznym odniesie
niem jest określony sytuacyjnie i kulturowo kontekst, druga natomiast re
lacjami, których ostateczną sankgę prawomocności stanowi kryterium 
weryfikacji-falsyfikacji w terminach zdań obserwacyjnych. Ta pierwsza 
jest ponadto - jak się rzekło - zawsze pozytywna lub negatywna, druga 
postulat neutralności wysuwa jako warunek konieczny swej zasadności. 
Ale i tutaj będzie to przejawem pewnych skrajności, albowiem i magia za
wiera pewien element krytyczności rozumianej jako rodzaj manipulacji, 
i każda teoria naukowa zasadza się w pewnym stopniu na zbiorze prze
słanek o metafizycznej proweniencji, a więc przyjętych w pewnym sensie 
„na wiarę". W tym rozumieniu przeciwstawienie „pomiędzy magią 
a analogią" jest, na pewnym poziomie ogólności, mało istotne. Zaspokaja 
natomiast pewne uprzednie stereotypowe oczekiwania i wyobrażenia 
o naturze tych zjawisk z zakresu racjonalności.

Typy mowy Analogia to rzecz nie tylko myśli - ta musi być jakoś 
wyrażona, a służy temu język. Przy czym język rozu
miany nie tylko jako werbalny nośnik znaczeń świat 

opisujących, język naturalny, ale wszelka symboliczna forma wyrazu, 
włącznie z plastycznymi przedstawieniami, posiłkującymi się wszak i ta
ką figurą, jak alegoria, która także jest odmianą analogii. I w tej materii 
znane są podobne dychotomiczne ujęcia języka, które - w tym przypad
ku - z jednej strony podkreślają jego funkcję czysto opisową, z drugiej - 
wyrażającą emocje, nastroje, motywacje, uwarunkowane zarówno kultu
rowo, jak i jednostkowo. Wydaje się wszakże, że i tutaj mamy do czynie
nia raczej z pewną płynnością przejścia od opisu do ewokacji, aniżeli 
skrajnie przeciwstawnymi rodzajami mowy. Właściwość ta wydaje się 
o tyle ważna dla podjętych w dalszej części książki interpretacji, że pozor
nie opisowy i referencyjny język polityki, reklamy czy magazynów ilu
strowanych, zawiera-jak się okaże —silny komponent owej językowej 
ewokacyjności i emotywności, znanej również etnologom ze studiów nad 
magią czy rytuałem. Szczególną wnikliwością w wykazaniu tego synkre- 
tyzmu języka, nierozdzielności modelowo wydzielonych przeciwstaw
nych cech, zasłużyli się badacze języka i literatury ze szkoły New Criti- 
cistn.
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Jeden z nich, Philip Wheelwright, zaproponował pewną interpretację 
funkcji języka, wykorzystując klasyczny podział na funkcje referencyjną 
(poznawczą) i funkcję emotywną. Nowy kształt zyskał ów podział po
przez połączenie go z innym - wprowadzonym przez badacza - miano
wicie z podziałem na expressive language (depth-language) i steno-language 
(1964, s. 3—4). Przytaczamy oryginalne określenia, choć można zapewne 
przełożyć je - odpowiednio - np. na język ekspresji i język logiki. Dome
ną depth-language jest religia, mit, poezja, natomiast nauka posługuje się 
tym drugim rodzajem - steno-language. Ten honoruje prawa logiki klasy
cznej - identyczności, niesprzeczności, wyłączonego środka, racji dostate
cznej, a postulat tej logiki można - według Wheelwrighta - oddać słowa
mi „musi - nie może"; to również język podejmowania decyzji. Depth-lan
guage wymienionym logicznym procedurom się nie poddaje, jest translo- 
giczny, mogą być w nim elementy paradoksalne i jest językiem symboli, 
których treści nigdy do końca nie wyczerpuje, w przeciwieństwie do języ
ka nauki, którego uniwersum semantycznych możliwości jest ograniczo
ne; postulat logiki tego języka określił autor formułą „może - nie musi"
(s. 53-54).

Wheelwright dokonał następnie zestawienia swojego podziału z po
działem referencyjność - emotywność i ustanowił dla tych dystynkcji pe
wien wspólny mianownik nazwany przez niego „typami mowy". Stało 
się to możliwe po stwierdzeniu, iż przeciwstawienie referencyjność - 
emotywność jest błędne, zauważyć można natomiast dwa inne: refere
ncyjność (R) - niereferencyjność (non-R) i emotywność (E) - nieemotyw- 
ność (non-E). Wheelwright przedstawił ten konstrukt w postaci nastę
pującego schematu:

Typy mowy 
R

ekspresyjna 
poetycka

dosłowna 
logiczna

E non-E

wykrzyknikowa fatyczna

non-R
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Wskutek tej szczególnej fuzji dwóch ujęć funkcji języka otrzymujemy 
takie oto typy mowy:

R, non-E: język przedmiotowy używany w funkcji referencyjnej oraz 
język naukowy, w tym sformalizowany język logiki.

Non-R, non-E: mowa fatyczna - „Dzień dobry" etc.
Non-R, E: mowa wykrzyknikowa - „Cholera!" etc., gdzie w odróżnie

niu od mowy fatycznej zwroty odnoszą się do zaistniałych zda
rzeń.

R,E : mowa ekspresyjna, język, który jest zarówno referencyjny, jak 
i emotywny, ale nie poprzez przypadkowy związek - np. „Pali się!", 
tylko ze względu na sens bardziej fundamentalny, gdzie funkcja re
ferencyjna, właściwe znaczenie, bierze przynajmniej część swej za
sadniczej postaci z emotywności języka i zmienia się wraz ze zmia
nami tegoż (s. 56); jest to język religii, mitu, metafizyki, poezji.

Wheelwright wskazał zatem dwa typy referencyjności - nieemotywną 
i emotywną - o tożsamym walorze prawomocności. A więc referencyjny, 
czyli opisujący jakiś stan rzeczy, jest nie tylko język nauki, a ogólniej - 
wszelkie wypowiedzi formułowane w trybie zdań oznajmujących, ale 
także język poezji, religii, mitu (również tego politycznego), często nad
zwyczaj figuratywny i aksjologicznie nacechowany. Jednak rzeczywistość 
przez niego opisywana nie da się wyczerpać w terminach zdań obserwa
cyjnych i zasad weryfikacji danych zmysłowych.

Pewną analogią do wyróżnionych tu dwóch typów referencyjności jest 
pogląd tzw. niemieckiej filozofii życia, w szczególności Georga Mischa, 
który rozróżnił dwa typy mowy: mowę dyskursywną i mowę ewokującą. Po
dobnie jak Wheelwright, przypisał obu formę referencyjności, przy czym 
ta druga nie rządzi się prawami logiki klasycznej, natomiast ją poprzedza: 
tam, gdzie kończy się logika ewokacji, zaczyna się kanon logiki arystotele- 
sowskiej, choć odbywa się to w sposób stopniowy. Staje się tak wskutek 
procesu odrywania się znaczenia od słowa, konstytuowania pojęć, wresz
cie symboli logiki i nauk szczegółowych, np. symboli chemicznych (por. 
przytoczony wcześniej pogląd Olgi Freidenberg o wyodrębnianiu się po
jęć). Nauka wyabstrahowuje znaczenia z języka naturalnego, który jest 
wieloznaczny i uwikłany w kontekst ludzkich spraw. Woda w dyskursie 
nauki to wzór chemiczny, w mowie ewokującej natomiast może być wo
dą rytualnych oczyszczeń, wodą - praelementem, wodą wciągającą w ot
chłań etc. U podstaw pierwszej stoi tradycja logiki arystotelesowskiej, tra
dycja orzekania wartości logicznej zdań oznajmujących, druga natomiast 
uwzględnia również swoistą logikę życzenia czy rozkazywania. Pierwsza 
umieszcza w pełni to, co domniemane, w tym, co wypowiedziane, w dru
giej - np. w wierze religijnej - domniemane nie mieści się w tym, co wy
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powiedziane. W mowie ewokującej sens rozwija się w trakcie wypowia
dania, znaczenie jest właśnie ewokowane, wywoływane niejako, co łatwo 
zauważyć choćby w dziełach literatury wymagających przecież interpre
tacji, gdzie również to, co domniemane, jest nie do końca wypowiadane. 
Konstytuujące się w tej mowie znaczenie bywa w swej pierwotności 
związane z mimiką, gestem, ujawnia się wtedy zależność duszy i ciała, 
znika ich rozdział, np. gdy ktoś daje wyraz swego gniewu, żalu lub 
przedstawia prośbę etc.

Język jako symboliczne działanie Z punktu widzenia aspektu 
mito-magicznego kultury na 
podobne dycho tomiczne fun

kcje języka wskazywali etnologowie. Mocą tradycji badawczej skupiali się 
na tymże aspekcie, podkreślając specjalny status języka towarzyszącego 
zabiegom magicznym, rytuałom, całej sferze sakralnej i nadnaturalnej. 
Cassirer pisał na przykład o istnieniu funkcji semantycznej i funkcji magi
cznej języka, deskryptywnej i kreatywnej, wzajemnie się przenikających 
(por. 1946a, s. 282-283; 1953, s. 165-166). Ponadto ta „mowa magiczna" 
jest swego rodzaju wspólną częścią, którą dzieli język z mitem, jest pozo
stałością niegdysiejszej jedności mitu, języka i sztuki (Cassirer 1946b, 
s. 97-98). Filozof twierdził bowiem, że te trzy formy symboliczne wyod
rębniły się z pierwotnej „mentalnej jedności" w wyniku wewnętrznego 
napięcia pomiędzy przedstawieniami subiektywnych wrażeń a potrzebą 
skończonych obiektywnych form i obrazów (tamże, s. 88). „Słowo i magi
czna mowa, podobnie jak magiczne wyobrażenie, są integralną częścią 
magicznego światopoglądu" - twierdził Cassirer (1953, s. 40), a echa tego 
poglądu pojawiają się we współczesnej refleksji na podobne tematy (por. 
przytoczoną wypowiedź Pałubickiej).

Bronisław Malinowski w Suplemencie do pracy Ogdena i Richardsa 
o języku zauważył:

„Sposób, w jaki pisząc te słowa stosuję go teraz, sposób, w jaki musi go 
stosować autor książki, tekstu na papirusie lub napisu wyciosanego w ka
mieniu, jest bardzo wyszukaną, pochodną funkcją języka. Przy tym sposo
bie użycia język staje się skondensowanym odzwierciedleniem, rejestracją 
faktu lub myśli. W swoich pierwotnych zastosowaniach funkcjonuje on 
natomiast jako ogniwo łączące zgodną ludzką działalność, jako część lu
dzkiego zachowania. Jest sposobem działania, a nie narzędziem myśli" 
(1981, s. 262).
Losy tej ważnej wypowiedzi, a zwłaszcza jej interpretacji, bywały róż

ne, również z powodu jej nieprecyzyjności, ogólności. Wydaje się, że 
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i koncepcja przeciwstawiająca kultury oralne kulturom literackim jest po 
części wynikiem inspiracji ujęciem Malinowskiego (por. Goody 1977). 
W dalszej części pracy postaramy się wykazać, że i w kulturach literac
kich (prasa) obecny jest również język w owych „pierwotnych zastosowa
niach". Malinowski wyodrębnił także dychotomiczne: mowę w działaniu 
i mowę narracyjną. Pierwsza obecna jest w rytualnych aktach magicznych, 
także w zabiegach magicznych towarzyszących niektórym czynnościom 
praktycznym i produkcyjnym, ale bywa również, że przenika ten drugi 
rodzaj mowy, np. podczas opowiadania, rozważania zdarzeń w grupie, 
gdzie korelatem narracyjności są poszczególne społeczne, umysłowe 
i emocjonalne nastawienia. W takiej sytuacji narracja, opowiadanie stwa
rza nowe więzi i uczucia poprzez emocjonalne oddziaływanie słów. 
W klasycznym przypadku „kontekstu sytuacji" mowa towarzysząca 
działaniu zrozumiała jest tylko w połączeniu z tym działaniem, we wska
zanym natomiast przypadku mowy narracyjnej odwołanie do działania 
ma charakter tylko pośredni, jednak referencyjna funkcja opowiadania 
jest tutaj wtórna wobec funkcji społecznej i emotywnej.

Inny przedstawiciel szkoły New Criticism, Kenneth Burkę, kwestię ję
zykowego determinizmu podjął w sposób, który z jednej strony struktu- 
rujący wpływ języka rozciąga na wszelką językową działalność: od języka 
wiedzy do języka poezji, z drugiej natomiast wskazuje na pewne cechy tej 
działalności, które - wydaje się - łączą wszystkie języki. Rozważmy - za 
Burke'em - takie oto zdanie: Człowiek idzie ulicą. Jest to zaiste zdarzenie 
nadzwyczaj typowe dla kogoś, kto siedzi przy biurku i spogląda przez 
okno szukając czegoś, co mogłoby zostać przedstawione w postaci czysto 
opisowego zdania. Burkę stwierdził natomiast, że to zdanie opisowe nie 
jest. Nie opisuje ono bowiem, czy człowiek jest wysoki, czy niski, jak jest 
ubrany, czy jest stary, czy młody; nie wiemy, czy idzie powoli, czy szybko, 
czy może nawet kuleje albo podpiera się laską; czy ulica jest szeroka, czy 
wąska, jaki ma rodzaj chodnika, czy rosną wzdłuż niej drzewa, jakie są 
domy; wreszcie, jaka to pora roku, dnia, jaka pogoda etc. Jest to więc 
„zdanie-etykieta", które w sposób arbitralny opisuje różne sytuacje: „sy
tuację człowieka", „sytuacje chodzenia", „sytuację ulicy". Prócz tej cechy 
języka, mianowicie „etykietowania" niewerbalnych sytuacji bynajmniej 
nie w kategoriach słowo-rzecz, czyli denotacji (Burkę 1966, s. 361), drugą 
cechą jest jego „skrótowość": używanie słów-abstraktów w rodzaju „czło
wiek" zamiast „stary (młody) etc. człowiek" itd. Dialektyczne środki po
zostające do dyspozycji tych językowych mechanizmów to:

- różnej długości werbalne wyrażenie sytuacji niewerbalnej, sumujące 
lub etykietujące tę sytuację;
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-wyrażenie może zostać skrócone tak, że jego część ma oddawać ca
łość, a więc krótsza część jest wówczas etykietą tytułu;

- podobnie rzeczywisty obiekt może pełnić tę samą skracającą funkcję, 
np. przedmiot związany z jakąś osobą staje się czymś więcej niż nim sa
mym, staje się aspektem tej osoby, czy związany z sytuacją np. dom - mo
że być skrótem jakiejś sytuacji, która miała w nim miejsce - dobrej lub 
złej, z udziałem takich a takich osób itd.;

-gdy wyrażenie zostaje zredukowane do fragmentu siebie (słowa), 
a niewerbalną sytuację reprezentuje jej fragment, pojawiają się wtedy wa
runki, w których taki „podsumowujący obiekt" kojarzy się z „podsumo
wującym słowem" (tamże, s. 371).

W każdym tedy przypadku znaczenie słów uzależnione jest albo od 
sposobu postawienia problemu, albo od kontekstu, zawsze też słowa 
wskazują tylko na część większej całości w myśl zasady pars pro toto, część 
zamiast całości. Nie przypadkiem Burkę dziełu, w którym powyżej 
przedstawione kwestie referuje, nadał tytuł Language as Symbolic Action. 
Bliski był tutaj Malinowskiemu; obaj podzielali pogląd o języku jako for
mie działania, Burkę poszedł jednak dalej i uniezależnił tę cechę od mniej 
lub bardziej dosłownie rozumianych działań, o jakich mówił Malinowski. 
U Burke'a samo bowiem projektowanie i strukturowanie obrazu rzeczy
wistości nie wymaga koniecznie stosownych czynności, gestów, technik, 
jak to-jest w przypadku np. rytuału czy niektórych działań wytwórczych. 
O ile język opisu nie składa się wyłącznie z terminów fizycznej miary, 
matematycznej funkcji, formalnologicznego związku etc., o tyle zawsze 
jest wypadkową kontekstu sytuacji, miejsca, jakie zajmuje w polu seman
tycznym, będącym tego kontekstu znaczeniową realizacją (por. Tokarski 
1993, s. 355). Nie musi to być sytuacja rytualnego tańca przy wtórze bęb
nów, może to być choćby sytuacja spoglądania przez okno. Ponadto Bur
kę stwierdzeniami na temat natury owego językowego etykietowania 
i skracania, ufundowanego na odniesieniach typu część - całość, które 
mogą nawet symbolicznie wcielać się w konkretne obiekty, wskazywał na 
źródłową mito-magiczność i emotywność każdego języka i ludzkich 
(kulturowych) nastawień. Bez względu na międzykulturowe podziały, 
a ze względu na podziały wewnątrzkulturowe, nasycenie tą magiczno- 
ścią jest odwrotnie proporcjonalne do nasycenia pytaniami o własną pra
womocność.

Philip Wheelwright określił język emotywnej referencyjności, język 
mitu, religii, literatury, mianem języka diaforycznego (1974, s. 158). Diafo- 
ra to tautologiczny zwrot zbudowany na powtórzeniu słowa, skojarzo
nym ze zmianą jego znaczenia, np. Żyd zawsze będzie Żydem, Biznes to bi
znes itp. Każdy z nich wygląda nie tylko jak zwykłe zdanie, ale jak tauto
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logia, czyli, sięgając do sformułowania logiki - schemat wyłącznie pra
wdziwych zdań. Zwrot ten tautologią jednak nie jest, bo problem prawdy 
w ogóle się tu nie pojawia, diafora bowiem rzuca tylko swoisty językowy 
most pomiędzy dwoma poziomami abstrakcji, sankcjonuje mentalny me
chanizm znany pod potocznym sformułowaniem jako pomieszanie pojęć, 
co jest zjawiskiem z porządku mityzaqi. Pierwsze słowo aktualizuje inne 
składniki znaczeniowe niż drugie. Pierwszy „biznes" denotuje rozważa
ną transakcję, drugi „biznes" wprowadza konotację słowa: może to być 
np. „brudny biznes". Nie jest to zdanie informacyjne, a projektujący 
zwrot, który rozmowę zwraca w kierunku zgodnym z konotacjami. 
W myśl zatem mito-logiki oba „biznesy" zrastają się, wchodząc następnie 
w ogół nastawień wobec świata, w kosmologię jednostki czy grupy.

Coś, co w formie przypomina prawo tożsamości, w swej funkcji jed
nak pojawia się jako stereotypowy, a więc zmityzowany obraz świata. 
Dyskurs naukowy ujmuje proces tworzenia pojęć i wypowiedzi z ich 
użyciem w ramy niepodważalnych rygorów, myśl mityczna żywi się ich 
brakiem. Diafora, emotywny wyraz referencyjności, ubiera się w szaty lo
giki klasycznej, w istocie swej jednak rządzi się logiką magii, dla której 
każda analogia jest możliwa, jeśli tylko usankcjonuje ją odpowiedni kon
tekst sytuacji. Referencyjność bowiem, jak utrzymywał Misch, nie jest 
przypisana wyłącznie opisowemu językowi nauki, ale także wypowie
dziom dalekim od opisowości, choćby one język nauki naśladowały. Po
dobnym użyciom języka, i referencyjnego, i emotywnego zarazem, przyj
dzie nam się jeszcze przyjrzeć dokładniej w dalszej części książki.

Metafora i mit Kenneth Burkę zauważył, że ukazany przez niego 
proces skrótowości języka, gdzie jeden element 
kontekstu używany bywa jako reprezentacja cało

ści, nie jest rzadkością. Uzyskaną wskutek tego figurę retoryka nazywa 
synekdochą, która jest zresztą odmianą analogii; dzięki niej część ma za
stępować całość (1966, s. 371). Burkę słusznie zauważył, choć nie on jedy
ny, że tematyka zainteresowań folklorystyki zderza się z problemami po
etyki i retoryki. Stwierdził dalej, że na przykład zagadnieniem pojawienia 
się mitów w dziejach powinna zajmować się folklorystyka i antropologia, 
studiowaniem natomiast motywów i struktury mitów jako form narracyj
nych mających swój początek, środek i koniec - poetyka (1966, s. 382). 
Nie jest to pomysł zupełnie nowy, nie wywodzi się również z uznania im- 
manentnej konotatywności języka, jako genus proximum wobec zarówno 
jego mito-magiczności, jak i figuratywności. Te dwie cechy języka wydają 
się natomiast dwiema stronami tego samego medalu. A zatem nie formal
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ne podobieństwo pomiędzy mitem i literaturą, magią i poezją jest głów
nym wyróżnikiem ich analogiczności. Ta jest tylko wypadkową „natury 
języka", w tej bowiem „naturze", w tym mito-logicznym współczynniku 
zakorzenione są wspomniane formy użycia słowa i formy symbolizacji, 
w tym figuratywności myślenia.

Wydaje się więc, że istnieje pewien wspólny fundament wszelkiej sztu
ki słowa i że konotatywność myślenia jest wypadkową konotatywności ję
zyka i vice versa. W szczególności dotyczy to afektywnych i kulturowych 
odmian konotatywności, czy będzie to słowo w rytuale inicjacji lub ludo
wym eposie, czy słowo liryki lub - dajmy na to - poezji romantycznej.

Ernst Cassirer utrzymywał, że mit, myślenie, poezja były kiedyś 
niewyodrębnionymi częściami postawy wobec świata. Proces rozdziału, 
jak to sugerowała Olga Freidenberg, odbywał się stopniowo. Choć jednak 
od czasu wystąpienia presokratyków, a więc od samych zaczątków my
ślenia wyswobodzonego z wyobraźni mitycznej, minęło już dwadzieścia 
kilka wieków, proces ten nie jest wcale zakończony. Co więcej, można 
z całą pewnością powiedzieć, że nie zakończy się nigdy. Zawsze genialne 
pomysły mające element natchnienia kłaść będą fundamenty pod nauko
we teorie, nigdy też poezja nie będzie wolna od metodycznego namysłu, 
wreszcie - wyszukane technicznie metody masowej perswazji nie obejdą 
się bez narzędzi z zakresu zabiegów magicznych. Ten ostatni przypadek 
ma być zresztą przedmiotem analiz w dalszej części książki.

Niemniej, wielu badaczy mówi o pewnej „naturalnej metaforyczno- 
ści" języka sprzed filozofii. Językiem takim posługiwać się miał jeszcze 
Homer. Olga Freidenberg tak oto wypowiada się na ten temat:

„Homer mógł powiedzieć »żelazne niebo«, »żelazne serce«, dlatego że 
niebo, człowieka, serce człowieka reprezentowało w micie żelazo. Później 
jeden synonim, »żelazne serce«, uzyskuje w myśleniu pojęciowym prze
nośny sens »nieugiętego«, »srogiego« serca; jednakże »żelazne niebo« na
dal pozostaje obrazem mitologicznym w jego sensie dosłownym »nieba 
z żelaza«, i w archaicznym, przedpojęciowym eposie metaforą się nie sta
je" (1983, s. 331).

Tak rozumiana metafora, „forma obrazu w funkcji pojęcia" - jak ją 
określiła folklorystka, nie jest jeszcze przenośnią w rozumieniu typowym 
dla wyodrębnionej później poezji klasycznej. Analogia antyczna „poszu
kuje całkowitej tożsamości semantycznej obydwu swych członów. A jest 
to możliwe jedynie na gruncie obrazów mitologicznych" (tamże, s. 333). 
Ale i krąg takich metafor rnusiał być zawężony do zjawisk wypełniają
cych mitologie - pogodowych, rolniczych, chtonicznych. „Kiedy Sofokles 
mówi »bezowocna choroba«, trzyma się mitologicznych obrazów »bez
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płodności« jako suszy, jako śmierci, i »choroby« jako złowróżbnej kobiety, 
niezdolnej do wydania potomstwa" (tamże). Perswazyjność takich mito- 
-poetyckich analogii mogła być rzeczywiście doskonała, mniejsza - 
w przypadku poezji klasycznej, zupełnie umowna natomiast jest analogia 
w nauce (por. ustalenia Tambiaha).

Jeszcze wcześniej, bo w dobie romantyzmu, tak na podobny temat 
wypowiadał się ideolog tego nurtu, Fryderyk Schelling:

„W mitologii nie mogła działać filozofia, szukająca postaci dopiero 
w poezji, natomiast filozofia ta była sama w istocie rzeczy równocześnie 
poezją; i odwrotnie: poezja, która tworzyła postacie mitologii, nie była 
w służbie różnej od siebie filozofii, lecz sama w swej istocie była również 
działalnością tworzącą wiedzę, czyli filozofią. To ostatnie zapewne spra
wia, że w wyobrażeniach mitologicznych prawda nie będzie jedynie przy
padkiem, lecz pewnego rodzaju koniecznością (podkr. J.B.); to pier
wsze - że poetyckość mitologii nie jest zewnętrznym dodatkiem, lecz tym, 
co wewnętrznie istotne i dane przez samą myśl" (cyt. za: Weimann 1969, 
s. 313).
Teorie mówiące o istnieniu jakiejś mito-poetyckiej epoki można uznać 

za przejaw dążenia - typowego dla każdej filozofii dziejów - do znalezie
nia w historii pewnej linearnej logiki rozwoju. Współcześni tworzeniu 
tych koncepcji „dzicy"-czy tzw. warstwy nieelitame narodów europej
skich-byli, w myśl zarówno idei romantycznych, jak i późniejszych - 
ewolucjonistycznych, „śladem" tej odległej epoki. Znalazły się także do
wody w postaci najstarszego piśmiennictwa filozoficznego czy antyczne
go dramatu i liryki, które, wraz z obecnymi jeszcze „przeżytkami" w fol
klorze i tzw. kulturze ludowej, doprowadziły do stworzenia obrazu tej 
mito-poetyckiej epoki.

Tymczasem przed Sokratesem świata nie zaludniali wyłącznie proto- 
filozofowie i protopoeci, a XIX-wieczni chłopi nie zajmowali się wyłącz
nie świętowaniem, odczynianiem uroków i śpiewaniem pieśni w czas 
żniwa. Świętowali, odczyniali uroki i śpiewali także niechłopi. Albowiem 
mito-magiczne dyskursy nie obumarły, a tylko przemieszczają się nie
ustannie: pomiędzy okresami historycznymi, grupami społecznymi, po
szczególnymi sferami kultury. Dla niegdysiejszych etnologów „natural
nym" źródłem tych dyskursów była na przykład kultura ludowa, dziś bo
daj łatwiej je znaleźć w kulturze miasta: na przysłowiowych rogach ulicy 
czy ekranach telewizorów, gdzie ożywają niczym Feniks z popiołów - nie 
bez powodu mówi się o „magii szklanego ekranu". Wciąż bowiem trwa 
proces dyferencjacji, wyodrębniania, mutacji różnych nastawień, kosmo
logii, form twórczości, mających istotnie wspólne, choć wirtualne mito- 
-poetyckie źródło. Określamy je jako wirtualne, ponieważ trudno w jego 
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wskazaniu osiągnąć więcej, niż modelowy tylko zarys, i na pewno nie by
ło ono hegemonem jakiejś epoki.

Nie wyjdziemy więc dalej, niż powtórzenie za Cassirerem, że mit, ję
zyk, sztuka i wreszcie nauka zakorzenione są we wspólnym symbolicz
nym i apriorycznym fundamencie, który jest - tym samym - ich uzasad
nieniem. W każdej „z tych dziedzin obecne są zatem elementy pozosta
łych, w tym zwłaszcza język można uznać za szczególne medium pomię
dzy magicznością i krytycznością, mitem i nauką, konotacją i denotacją. 
Natomiast ową mito-poetycką epokę bestione możemy potraktować jako 
pewną przenośnię, służącą ukazaniu źródłowej jedności symbolicznych 
form".

I.G. Frank-Kamieniecki, współczesny Oldze Freidenberg badacz mitu, 
który również dostrzegał oczywiste jego związki ze sprawami interesują
cymi poetykę, połączył te dwie sfery wyjaśniając genezę metafory, albo
wiem - według niego - metafora poetycka i obraz mitologiczny są tymi 
samymi formami specyficznego poznania - konkretu poprzez konkret. 
Wniosek ten wywodził z faktu wzajemnej inspiracji, jaką pomiędzy tymi 
dwiema formami twórczości można dostrzec, zwłaszcza w przypadku 
poezji starożytnej (por. wcześniejsze uwagi Freidenberg). Nie znaczy to, 
że przynależność do wspólnej nierozczłonkowanej kosmologii przesądza 
o genetycznym pierwszeństwie mitu wobec twórczości poetyckiej. Ba
dacz napisał:

„Początkowo jednak obie dziedziny rozwijały się w ścisłym powiąza
niu: poezja czerpie surowy materiał z mitu, mitologia zaś wykazuje pier
wiastki twórczości poetyckiej w procesie przeformowywania zapatrywań 
tradycyjnych. Dualizm fantastycznego i realistycznego poczucia świata 
znajduje wyraz w micie nie w sprzeczności dwu światopoglądów, lecz 
w przeciwstawieniu dwu przestrzennie odgraniczonych światów, z któ
rych obydwa uznaje się za realne" (podkr. J.B.) (cyt. za: Faryno 
1983, s. 321-322).
Ernst Cassirer upatrywał w metaforze rodzaj łącznika pomiędzy języ

kiem i mitem; na styku tych sfer właśnie powstaje metafora. Zarówno 
mowa, jak i mit mają więc pierwotnie metaforyczny charakter (1946b, 
s. 84-85; 1953, s. 141). Marburczyk twierdził, że to, co wyraża poezja, nie 
jest ani mitycznym słowem-obrazem bogów i demonów, ani nie jest też 
logiczną prawdą abstrakcyjnych uwarunkowań i związków. Świat poezji 
stoi z boku obu jako świat fantazji, ale jest takim rodzajem fantazji, że kró
lestwo czystego uczucia może znaleźć w nim swój wyraz i osiągnąć pełne 
i konkretne spełnienie (1946b, s. 99). W tym znaczeniu metafora nie jest 
tylko określeniem jakiejś kategorii w terminach innej kategorii, ale sama 
stanowi przejaw powstania kategorii zupełnie nowej (tamże, s. 88), a pra
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wda poezji, podobnie jak prawda mitologii, jest „pewnego rodzaju konie
cznością" - jak by powiedział Schelling. To konieczność z punktu widze
nia przyjętych reguł i kontekstu sytuacji, na co wskazywał Malinowski, 
np. w rytuale czy magii, a zarazem jakość z zakresu emotywnej refe- 
rencyjności wskazywanej przez Wheelwrighta. Nieobce jest to również li
teraturze, czy to będzie poezja, czy proza, ponieważ chce ona uzyskać on
tyczny status mitu poprzez eksploatację samego języka, poprzez stawanie 
się kulturowym dokumentem uzależnionym wciąż od języka, wreszcie 
poprzez próbę przemyślenia kwestii społecznego kompromisu w katego
riach interpretacyjnego procesu (Gould 1981, s. 129). Ten proces jest nato
miast zawsze koniecznym warunkiem zarówno mitu, jak i literatury 
(tamże, s. 112). Słowo staje się słowem mitycznym lub poetyckim tylko 
wtedy, gdy ma miejsce jego interpretacja, konstytuowanie w jakimś kon
kretnym kształcie.

Rzecz jasna, ramy tej konkretności wyznaczane są przez jednostki lub 
gremia: od samotnie przeżywającego poetyckie słowo, po zbiorowo cele
brujących rytuał - sporządzony według mitycznego scenariusza. W tym 
znaczeniu nie można mówić o „żywym" odbiorze literatury czy o „ży
wym" micie, jeśli jest to tylko bierny odbiór czy mechaniczne odtwarza
nie. Literatura i mit tylko wtedy pełnią wobec rzeczywistości sensotwór- 
czą rolę, gdy ma miejsce „zdarzenie czytelnika-w-tekście" lub „zdarzenie 
tekstu-w-czytelniku", jak to obrazowo ujął Erie Gould (tamże, s. 130). Mi- 
to-poetycka wyobraźnia jest-według Goulda-nie tylko źródłem mitu 
i literatury. Mit możemy bowiem odnaleźć w każdym miejscu szlaku, 
którym człowiek podąża w interpretacji swego miejsca na ziemi: w war
tościach i ich negowaniu, w alegorii i tautologii, w fantazji i w logice, ar
chetypie i metaforze etc. (tamże, s. 4-5) (por. ową „tautologię", która 
wciela się w diaforę Biznes to biznes).

Philip Wheelwright, zapożyczając od Маха Müllera określenie rady
kalna metafora zauważył, że nie sposób jej odróżnić od archetypu czy obra
zu religijnego. Konstytuuje się ona wówczas, gdy w grze międzykonte- 
kstowych analogii ogarnia całą kulturę, wychodzi daleko poza swą rudy
mentarną formę - poza zdanie lub wiersz - i może stać się kategorią np. 
religijnego dyskursu (por. 1964, s. 101 i nast.). Przypomnijmy, że podobna 
interpretacja skłoniła Маха Blacka do używania terminów metafora i ar
chetyp wymiennie-w celu uniknięcia wyłącznych skojarzeń z poezją 
(1962). Ujęcie Wheelwrighta jest również pokrewne poglądowi głoszone
mu przez Richardsa, że metafora to operacja dokonywana nie na sło
wach, a na myślach; z tego natomiast wynika, że nie ma pozakonteksto- 
wego trwałego znaczenia słowa.

Paul Ricoeur, idąc tropem takiej semantycznej analizy metafory, rów
nież położył nacisk na jej kontekstualny charakter: „choć rezultat seman
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tyczny, który nazywamy metaforą, zamyka się w słowie, to przecież ma 
on swe źródło w działaniu kontekstu, który doprowadza do wzajemnego 
oddziaływania pól semantycznych kilku słów" (1989, s. 252). Rzucane 
w ten sposób „semantyczne mosty" powodują, że w metaforze istnieje 
napięcie pomiędzy heterogenicznymi elementami, złączonymi w jedno 
wyobrażenie lub ekspresję. Te elementy nie mogą wszelako stanowić tej 
samej logicznie klasy, nie mogą być rozważane w kategoriach subsum- 
pcji, ekskluzji i inkluzji (por. Wheelwright 1964, s. 97). Brak owej substan- 
cjalno-akcydentalnej głębi typowy dla mitotwórstwa (por. ustalenia Cas- 
sirera) można zauważyć również w procesie tworzenia i w strukturze 
metafory: jest jednowymiarowa i bezaspektowa. Dlatego to nazwana zo
stała przez Jeana Cohena „zuchwalstwem semantycznym" (za: Ricoeur 
1989, s. 130), ponieważ łączy różne, czasem bardzo odległe dziedziny. 
Wheelwright zgodny był z Cassirerem, gdy uznał „myślenie metaforą" za 
równoprawną z myśleniem pojęciowym metodę poznania, wychodząc 
od kantowskiej zasady, że każda wiedza powstaje poprzez unifikujący 
akt umysłu, który unieważnia w tym wypadku wszelką heterogeniczność 
elementów. Tak dokonywane syntezy wyrażają nasze życiowe stosunki 
ze światem, które są wszakże czymś realnym, światem pełnym parado
ksów, dramatycznych napięć i dwuznaczności (Wheelwright 1964, s. 96).

Magia i retoryka Wskazano wcześniej na istnienie pewnego pokre
wieństwa pomiędzy teorią języka Malinowskiego 
a logologią Burke'a. Stanley Jeyaraja Tambiah za

uważył również podobieństwo ich koncepcji magii i retoryki. Malinowski 
mógłby zostać zaliczony - według Tambiaha - do tych, którzy antycypo
wali pewne cechy teorii retoryki Burke'a, ten natomiast do rzeczników 
przesunięcia określenia magii jako „złej nauki" na określenie jej jako 
„sztukę retoryczną". Magia jest w tym również znaczeniu retoryką, po
nieważ służy kształtowaniu ludzkich postaw i zachowań. Dlatego o ile 
można uznać ją za błędne działanie techniczne, to jest jednak poprawnym 
działaniem społecznym: działa raczej na uczestników, niż na naturę (Bur
kę 1969, s. 43; Tambiah 1990, s. 82). Ale i retoryka jest swoistą magią, ma
gią słowa, która z użyciem rozmaitych „semantycznie zuchwałych" 
chwytów doprowadza do ukonstytuowania się językowego obrazu świa
ta, który ma równocześnie właśnie ów mito-magiczny komponent. Doty
czy to w szczególności świata, w którym królują rozmaite formy perswa
zji, a ta bez retoryki obejść się nie może.

Wcześniejsze porównanie poglądów Malinowskiego i Burke'a tudzież 
jeszcze kilku innych głosów na temat charakteru języka, pozwala do
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strzec konotatywność, sytuacyjność i mityczność języka. Obaj wymienie
ni badacze „spotykają się" - jak widać - ponownie przy okazji przedsta
wienia figuratywności języka i w związku z wymienionymi powyżej in
nymi jego cechami, gdzie każda z nich jest aspektem pozostałych, co do
tyczy także tej obecnie rozważanej. Burke bliski był również poglądom 
Cassirera jeśli chodzi o strukturę metafory, jednego z rodzajów analogii, 
w tym mianowicie sensie, że podkreślał nie tylko jej funkcję wskazywania 
podobieństwa dwóch różnych dziedzin doświadczenia, lecz raczej two
rzenia nowych obrazów i znaczeń, nowej perspektywy, zakorzenionej 
równocześnie w obu tych dziedzinach. W tym zakresie obaj byli zwolen
nikami raczej „teorii napięcia" niż „teorii substytucji" w refleksji nad me
taforą (por. Ricoeur 1986, s. 66-75). Jest to słuszne ujęcie, jeśli zauważymy, 
że w tym znaczeniu metafora może mieć zarówno „aluzyjny", jak „iluzyj- 
ny" charakter, w zależności od tego, gdzie jest usytuowana na skali podo
bieństwo - kontrast. Może to być np. podobieństwo częściowe, co bywa 
źródłem retorycznej siły metafory (Paine 1981, s. 188).

Wskazanie takiego aluzyjno-iluzyjnego charakteru metafory pozwala 
na dalsze ugruntowanie poglądu o jej strukturalnym podobieństwie z za
biegami magicznymi. A zatem podobnie jak metafora nie musi służyć 
ukazaniu podobieństw, tak i tzw. magia sympatyczna nie jest ufundowa
na na zasadzie „podobne wywołuje podobne" - w czym mylił się Frazer. 
Evans-Pritchard w Witchcraft dał wiele przykładów zabiegów magicz
nych, które zbudowane są na zasadzie - jak to określił Tambiah - analogii 
negatywnej (1973, s. 214). Na podobne zróżnicowanie cech zabiegów ma
gicznych, opartych na zasadach styczności, podobieństwa i przeciwień
stwa, wskazywał również Marcel Mauss (1973, s. 82). Zresztą-jak pod
kreślał Tzvetan Todorov - w skład kanonu tzw. matrycy tropicznej, usta
lonego przynajmniej od czasu stoików, wchodzą analogiczne skojarzenia 
myślowe oparte nie tylko na stosunkach podobieństwa i styczności, ale 
i przeciwieństwa (1991, s. 44).

Wprowadzone przez Frazera znane porównanie - metafora : metoni
mia :: magia sympatyczna : magia kontagialna - należy rozumieć więc 
nieco umownie. Nie chcemy przez to powiedzieć, że są one bezużyteczne, 
że wskazywane przez nie differentia specifica nie mają odniesienia w sym
bolicznej materii. Chodzi mianowicie o istnienie bardziej ogólnej podsta
wy na linii magia - retoryka - poetyka, której wskazanie może się okazać 
istotne dla dalszych rozważań.

Cassirer mawiał, że myśl mityczna rządzi się zasadą pars pro toto, zna
ną poetyce pod nazwą synekdochy, i miał na uwadze - oczywiście - rów
nież szereg odmian tej zasady, co zilustrował wieloma przykładami, 
głównie w tomie trzecim Filozofii form symbolicznych.

W dotychczasowych rozważaniach usiłowaliśmy wskazać pewną 
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wspólną - dla myśli, języka, sztuki słowa - zasadę nadawania sensu rze
czywistości, bez względu na typ nastawienia wobec niej, na typ kosmolo
gii. Zasada pars pro toto jest wpisana w każdą myśl i w każde użycie sło
wa. Występuje ona zarówno w zawodnej indukcji enumeracyjnej, jak 
i w indukcji heurystycznej, znanej pod nazwą epagoge, a przez Arystotele
sa uważanej za typ wnioskowania niezawodnego. Wiąże się to ze wskaza
nym przez Cassirera stosunkiem do owych substancjalno-akcydental- 
nych rozróżnień, których obecność decyduje o tym, czy daną spekulację 
uznać można za myśl naukową, czy za myśl mityczną.

Umberto Eco stwierdził, że jeśli klasyczna retoryka uważała się za 
sztukę przekonywania, to było to przekonywanie oparte na społecznie 
zorientowanym wynikaniu. Nie miało ono nic wspólnego z pierwszymi 
zasadami z rzędu kosmologii przyczynowości (formalnologiczne reguły: 
identyczności, niesprzeczności, wyłączonego środka), nie uwzględniało 
zatem apodyktycznych sylogizmów. Podobnie jak dialektyka (w rozu
mieniu arystotelesowskim), retoryka dotyczy tylko przesłanek prawdo
podobnych. Dialektyka stosuje jednak zasady logicznego wynikania, gdy 
retoryka posługuje się entymematami, sylogizmami, które nie tylko ogra
niczają się do przesłanek prawdopodobnych, ale używają ich w celu emo
cjonalnego i pragmatycznego wpłynięcia na adresata (1977a, s. 277). Reto
ryka w tym rozumieniu jest jedną z najbardziej złożonych form produkcji 
znaków - stwierdził Eco, do których zaliczyć można ideologiczny dys
kurs: wszelkie rodzaje propagandy i masowego oddziaływania. Dyskurs 
ten jest rodzajem argumentacji, w którym używa się przesłanek prawdo
podobnych i analizuje tylko część zakresu rozważanej semantycznej dzie
dziny, argumentacji, która staje się „prawdziwa" poprzez ukazanie swoje
go punktu widzenia jako jedynego możliwego.

Autor Pejzażu semiotycznego stwierdził, że retoryka to problem semio- 
tyczny, że retoryka i semantyka to dwie zależne od siebie strony tego sa
mego problemu (tamże, s. 311). W innym miejscu napisał o „świecie reto
rycznym" jako o świecie denotacyjnych kodów i konotacyjnych słowni
ków, poza którym stoi nadrzędna jednostka - ideologia, przyjęta w rozu
mieniu podanym powyżej, która ten „semiologiczny świat" organizuje 
(Eco 1972, s. 139). Przyjęcie semiotycznej perspektywy retoryki, jako de- 
notatywno-konotatywnej gry w ramach określonych uzusów języko
wych, pozwala włączyć ją w wykładnię formułowanej tutaj koncepcji 
konotatywności kultury, jako przejawu różnych nastawień człowieka wo
bec świata. Natomiast tak szeroko rozumiany termin ideologia zawierałby 
się w zakresie wprowadzonego terminu kosmologia.

Retoryczny mechanizm argumentacji i perswazji znany jest pod na
zwą toposu (łac. locus communis - miejsce wspólne). W świetle poczynio
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nych powyżej ustaleń, kategoria „miejsc wspólnych" nasuwa od razu 
skojarzenie ze wspólnymi miejscami magii kontagialnej, magii styczno
ści. Ale nie tylko tej specyficznej odmiany magii, wszelka bowiem magia, 
ta zasada sympatii wszechrzeczy, jak i retoryka, zasadza się wszak na ja
kiejś relacji, na jakimś napięciu w jakimś miejscu wspólnym - relacji przy
ciągania lub odpychania. Szkieletem tej relacji jest analogia, która - jak się 
rzekło - może być w retoryce i w magii - odpowiednio - i pozytywna, 
i negatywna. Badacz literatury, Wojciech Tomasik, potraktował topos jako 
ponadjęzykowe zjawisko fundujące z jednej strony klisze, z drugiej nato
miast - stereotypy; oba należą także do mito-magicznego porządku myśli 
i słowa (1984, s. 135). Wydaje się, że w świetle poczynionych dotychczas 
ustaleń uznać możemy topoi za jeszcze jeden korelat owej kulturowej 
konotatywności, którą wypełniają wszak nie tylko klisze i stereotypy, ale 
właśnie i mity, i retoryczne chwyty, i magia, i poetyckie figury - wszy
stkie opatrzone jakimś znakiem wartości. Narzucające się skojarzenie isto- 
towej wspólności ich wszystkich, w tym magii i retoryki, potwierdza wy
powiedziana niegdyś opinia klasyka badań magii i kosmologii partycypa
cji w ogólności, Marcela Maussa:

„...we wszystkich przypadkach, w których występuje abstrakcyjne pojęcie 
magicznej styczności, skojarzeniom idei towarzyszą przeniesienia uczuć, 
zjawiska abstrakcji i wyłączności uwagi, zjawiska ukierunkowania inten
cji. Zachodzą one w świadomości, ale ulegają obiektywizacji na tej samej 
zasadzie, co skojarzenia samych idei" (1973, s. 87).

Mając tedy pewien obraz, choć ogólny, przenikania się i wzajemnego 
warunkowania sfer magii, mitu i retoryki, które analogia spina niczym 
klamra, a które są wszak wyrazem i myśli, i słowa, i figuratywnego obra
zowania, możemy przyjrzeć się teraz z tej perspektywy słowu masowej 
perswazji, którego aspektem jest mito-magiczna wizja świata charaktery
styczna dla kosmologii partycypacji. Dostrzeżemy ją tam, gdzie dominują 
rozmaite formy analogii w opisie świata, czy to będzie figura retoryczna, 
czy zwykłe kojarzenie pojęć, wszelako te tylko, które wzbudzają podej
rzenia nadmiernym „pośpiechem" w ich konstruowaniu, jak by powie
dział Claude Lévi-Strauss, mistrz badań magii i analogii.



Ideologia i historia 
albo epos ideologiczny

Wspomniana we wstępie kwestia sakralizacji polityki dotyczy rzecz jasna 
również polityki państw o ustroju totalitarnym, w tym tych komunistycz
nych. Dzieło Cassirera, Mit państwa (1946b), otwarło drogę badaczom 
z różnych dyscyplin, którzy eksplorowali ten wymiar współczesnej sa- 
kralności. Również i w tym rozdziale przyjrzymy się pewnemu jej aspe
ktowi. Epos to gatunek, z pomocą którego opisuje się świat ludzi, ale też 
i świat bogów-w perspektywie pewnej religijnej interpretacji dziejów. 
Okazuje się, że taką quasi-sakralną historiozofię można wydobyć z niepo
zornych wycinków prasowych, na przykład doby stanu wojennego 
w Polsce. Najpierw jednak kilka wypowiedzi ukazujących specyficzne tło 
takiego eposu, charakterystyczne dla wszystkich krajów obozu komuni
stycznego.

Quasi-sakralność ideologii Rozwijając taką właśnie wykładnię 
postrzegania sfery polityki, historyk 
religii, Mircea Eliade, tak oto napisał 

o marksizmie, który był przecież ideową osnową pewnego systemu kul
turowego:

„Marks podejmuje i rozwija jeden z wielkich eschatologicznych mitów 
azjatycko-śródziemnomorskiego świata - zbawczą rolę Sprawiedliwych 
(»wybranych«, »pomazańców«, »niewinnych«, »wysłanników«; a dzisiaj 
proletariatu), których cierpienia mają, zgodnie z przeznaczeniem, zmienić 
ontologiczny status świata. W istocie rzeczy najbliższym pierwowzorem 
bezklasowego społeczeństwa Marksa, w wyniku którego zniknąć mają 
napięcia historyczne, jest mit Złotego Wieku, umieszczany przez liczne 
tradycje na początku i końcu historii. Marks wzbogacił ten pradawny mit 
o całą judeochrześcijańską ideologię mesjanistyczną: z jednej strony profe
tyczna i soteriologiczna funkcja, którą przypisuje proletariatowi; z dru
giej, ostateczna walka między Dobrem i Złem, którą nietrudno zestawić 
z apokaliptyczną walką między Chrystusem i Antychrystem, zakończoną 
zwycięstwem Chrystusa. Znamienny jest również fakt, że Marks przejmu
je dla swoich własnych celów judeochrześcijańską eschatologiczną na
dzieję absolutnego końca his torii" (1983, s. 70).
Eliade nie był odosobniony w podkreślaniu swoistego pierwotnego 

charakteru marksizmu-leninizmu. Lindley Fraser nazwał tę ideologię wia-
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rą kryptorełigijną, zawierającą pewną wiedzę tajemną, której interpretacji 
dokonuje wybrana grupa egzegetów (1957, s. 130); Carl Martin Edsman 
określił ją jako religię społeczni} (1972, s. 174); Henry Tudor podkreślał, po
dobny do chrześcijańskiego, swoisty millenaryzm marksizmu (1972, 
s. 110); Aleksander Wat uważał go za syntezę religii i magii (1979, s. 67); 
Christal Lane, w studium o komunistycznym rytuale politycznym, umie
ściła go wprawdzie pomiędzy sferą sakralną i świecką, zwróciła wszelako 
uwagę na tendencję do interpretowania ideologicznego zaplecza w kate
goriach świętych ksiąg, tradycji, rytualnych atrybutów, świętych osób 
i świętych miejsc pielgrzymek (1981, s. 36).

Peter L. Berger utrzymywał, że marksizm był zarówno pseudoreligią, 
jak i dzieckiem oświecenia, i to dawało mu polityczną atrakcyjność (1976, 
s. 11). W praktyce jednak tzw. realny socjalizm był formacją - według Ber
gera - neośredniowieczną, określaną również mianem ustroju neopa- 
trymonialnego czy społeczno-feudalnego (tamże, s. 13). Typowe dla tego 
ustroju było „przywrócenie z gruntu feudalnego połączenia instytucji po
litycznych i gospodarczych (ich rozdział w rodzącym się kapitalizmie 
wyznacza początek ery nowożytnej); obalenie, przynajmniej w teorii, 
postśredniowiecznego rozdziału pomiędzy życiem publicznym i prywat
nym; rządzenie społeczeństwem przez arystokrację partyjną" (tamże, 
s. 12). Berger podkreślał ponadto nieustanne dążenie do całkowitej elimi
nacji prywatności na rzecz wspólnoty, która miała rozwiązywać proble
my jednostki, wyznaczać kryteria wiedzy i moralności. Nie bez podstaw 
zauważył on analogie pomiędzy społeczeństwem socjalistycznym 
a wspólnotą pierwotną, w której „nie znano prawie kryzysów poczucia 
sensu i kryzysów tożsamości. Ludzie rozumieli świat, w którym żyli 
i wiedzieli, kim są. Porządek instytucjonalny, znaczênie zbiorowe i tożsa
mość jednostkowa były niezawodnie 4 mocno osadzone w uświęconym 
porządku, którego źródłem była tradycja religijna" (tamże, s. 9).

Lévi-Strauss powiedziałby, że mieszkają tam zapewne ludy bez historii, 
społeczeństwa zimne, których pamięć sięga do jednego pokolenia wstecz, 
a to, co było wcześniej, jest już tylko mitologią, gdzie okresy władzy star
szyzny przedzielone zostają periodycznie porami interregnum, gdzie 
uprawia się kult przodków i kultywuje cykl dorocznych świąt, gdzie wre
szcie język bywa rzadziej niż w innych miejscach środkiem porozumie
wania się, częściej natomiast służy wpływaniu na ludzkie myśli. Taką au
rą właśnie wypełniona była rzeczywistość krajów na wschód od Łaby je
szcze kilkanaście lat temu, czego potwierdzenie daje również analiza tre
ści ówczesnej prasy.

Podróż po świecie masowej perswazji rozpoczynamy od początku de
kady lat osiemdziesiątych. Dokonała się wówczas jakościowa zmiana, 
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która sprawiła, że nowomowa z roku 82. bliższa była w swych typowych 
cechach tej z roku np. 85., niż nowomowie z roku 81. Stało sie tak za spra
wą istotnej cezury, mianowicie wprowadzenia stanu wojennego. Dodaj
my jeszcze istnienie znaczących różnic w interesującej nas materii pomię
dzy okresami „przedsierpniowym" a „pogrudniowym", choć, formalnie 
rzecz biorąc, była to wciąż ta sama dekada. Trzeba równocześnie zauwa
żyć, że nowomowa końca dekady ponownie, w obliczu tempa politycz
nych przemian, zmieniła się znacznie w porównaniu z tą z okresu pier
wszych kilku lat po 13 grudnia.

Sam moment wprowadzenia stanu wojennego należy uznać za pe
wien inicjalny akt. Zawieszenie działalności większości organizacji 
(związków zawodowych, stowarzyszeń i in.) odbywało się równocześnie 
z restytucją rangi i roli państwa. Był to kolejny poważny krok w odcho
dzeniu od elementów doktrynalnych marksizmu-leninizmu, a w ciągu 
pierwszego roku stanu wojennego ich powrót odbywał się powoli i nigdy 
już nie uzyskały one znaczenia sprzed sierpnia 80. czy nawet grudnia 81 
roku. Michał Głowiński status rządzącej partii na początku tej dekady 
określił mianem etatolatrii (1992, s. 52). Partia komunistyczna ustąpiła 
państwu część swych funkcji i prerogatyw, „chroniąc" się tymczasem za 
jego instytucjami. W praktyce chodziło o instytuqe wojska i policji, 
w państwowotwórczej retoryce mowa była wszelako o instytucjach: par
lamentu, rządu, rady państwa; niepomiernie wzrosła także rola tradycji 
historycznych, do których się często odwoływano.

Niektórzy obserwatorzy wskazywali na ogólniejsze zjawisko, miano
wicie: proces „faszyzacji" systemu politycznego w całym komunistycz
nym bloku (por. Kaltenbrunner 1987, s. 407). Proces ten polegał na wchła
nianiu elementów tradycji narodowej, a nawet propagowaniu postaw 
nacjonalistycznych, militaryzmie, pewnych cechach kultu wodza czy ju- 
wenilizmie (por. tamże, s. 39). Jeśli chodzi o tę ostatnią, w Polsce utworzo
ne zostało nawet ministerstwo do spraw młodzieży, z Aleksandrem 
Kwaśniewskim jako szefem tego resortu.

Semantyczne mosty Znany jest pogląd Arnolda Toynbee, że ko
munizm to system, w którym nacjonalistycz
ne idee znalazły doskonałą inkubatomię. 

Z procesem faszyzacji związana była kulminacja, i schyłek równocześnie, 
doktrynalnego elementu realizowanego wszakże przez cały okres powo
jenny, mianowicie formuły - „narodowy w formie, socjalistyczny w tre
ści" - we wszelkiego rodzaju propagandowych poczynaniach. Wpisywał 
się on w nowy nieco kształt propagandy tamtej dekady. „Jej powołaniem 
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jest spełnienie roli handlarza-pośrednika; partia-państwo jako mocodaw
ca stawia propagandę przed niewykonalnym, na pierwszy rzut oka, zada
niem upłynnienia ideologii, na którą nie ma zbytu" - pisał Paweł Ku
czyński (1987, s. 92). Propaganda, jak nigdy dotąd, zmuszona była wyko
rzystywać wszystko, co było „pod ręką", co dotyczyło również jej własne
go językowego uposażenia. „Zaczął się swoisty dramat językowy, w któ
rym nie tylko stawką, ale i narzędziem była właśnie mowa. Dramat ów to 
walka o symbole i walka na symbole" (Głowiński 1990, s. 129).

Niemal równocześnie z wprowadzeniem stanu wojennego sięgnięto 
po owe symbole. Nie jest możliwe wyczerpanie ich listy, można nato
miast na kilku przykładach zilustrować mechanizm ich „obróbki", me
chanizm mityzacji: „wędrówki" elementów opisu świata pomiędzy róż
nymi kosmologiami, różnymi poziomami znaczenia, zwykle z równo
czesną zmianą kodu. Rok 1982 jest pod względem tej symboliki wyjątko
wy, ponieważ władza komunistyczna z niespotykaną dotychczas inten
sywnością zaczęła wprowadzać do politycznej wykładni wspomniany 
element „narodowy w formie". Odbywało się to jednak z równoczesnym 
usztywnieniem polityki bieżącej. Był to rok, w którym odwoływano się 
po raz pierwszy do pewnych elementów historycznej i narodowej trady- 
qi, jeszcze do niedawna marginalizowanych lub nawet zwalczanych. 
W tym też roku te odwołania były bodaj najbardziej „żarliwe", jeśli cho
dzi o całą dekadę lat osiemdziesiątych. Dlatego też wydaje się, że materiał 
źródłowy pochodzący z tego roku jest wystarczającą ilustracją przedsta
wionej w poniższym szkicu tezy.

O jednym z takich symboli, który pojawił się niedługo po wprowadze
niu stanu wojennego, donosiła w trzecim numerze reaktywowana 
„Rzeczpospolita":

17. bm., w rocznicę wyzwolenia Warszawy, zgodnie z zaleceniem przewodni
czącego Rady Ocalenia Narodowego, min. Obrony Narodowej gen. armii Wojcie
cha Jaruzelskiego, żołnierze Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego wystą
pią podczas uroczystej zmiany warty w tradycyjnych czapkach-rogatywkach 
(„Rzeczpospolita", dalej Rz 3).

Tej informacji towarzyszył historyczny komentarz:
Krakuska dołączyła w drugiej kolejności historycznej od czasu kosynierskich 

przewag pod rozkazami Kościuszki. Wcześniej zaś, powstała z rozpowszechnione
go już w XVII wieku kroju czapek, zjawiła się jako znak wojowników czworogran- 
na „konfederatka" zrzeszonych w Konfederacji Barskiej (...). Szli piechotą i wal
czyli konno pod Napoleonem, już ze znakami Orła, rodacy w rogatych czapkach, 
a brawura kawalerii nadała wręcz „modzie wojskowej" Europy ten fason nakrycia 
głowy jako strój najbardziej zawadiackich (...). Upadło Księstwo Warszawskie, 
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wszakże rogatywki (dla konnych zwłaszcza formacji) ostały się w Królestwie Pol
skim, potem Powstaniu Listopadowym, Styczniowym... (tamże).

Jest także komentarz polityczny:
W rocznicę wyzwolenia, do uroczystej zmiany warty przy Grobie Nieznanego 

Żołnierza na Placu Zwycięstwa w Warszawie, stanie Kompania Reprezentacyjna 
Wojska Polskiego, znów po latach w historycznych „rogatywkach". Powrót tego 
polskiego, wojskowego nakrycia głowy, powrót do pięknych tradycji żołnierskich, 
właśnie w tym dniu i w tym mieście - ma większe niż tylko symboliczne znacze
nie (tamże).
Oczywiście, trywialny sens miałoby skonstatowanie legitymizacyjnej 

funkcji tych poczynań, podobnie jak to, że stan wojenny wprowadzono 
w celu utrzymania istniejącego wówczas systemu politycznego. Takie 
wnioski o charakterze publicystycznym znaleźć jednak można w niektó
rych pracach z dziedziny politologii czy socjologii, dotyczących podo
bnej, jak rozważana w tym szkicu, problematyki. Przyjęcie natomiast 
antropologicznej perspektywy teoretycznej, spojrzenie z punktu widze
nia „astronoma nauk społecznych", jak powiedział Lévi-Strauss (1970, 
s. 483) - pozwoli - być może - twórczo sproblematyzować tę kwestię. Ta 
astronomiczna perspektywa głosi konieczność przyjęcia kultury jako tła, 
które należy uwzględnić, jeśli chce się zrozumieć znaczenie poszczegól
nych wytworów; w tym również ideologii, propagandy, nowomowy.

Rocznica wyzwolenia Warszawy była pierwszą okazją pozwalającą na 
rzucenie swoistego „historycznego mostu", dokonania istotnego dla rzą
dzących propagandowego porównania. Jest to jedna z konstytutywnych 
cech mechanizmu każdej kultury: samoobjaśnianie z użyciem systemów 
analogii. Zwracał na to uwagę Lévi-Stauss, gdy pisał, że mit jako history
czna opowieść o przeszłości służy objaśnianiu teraźniejszości, że „dia- 
chronia, w pewnym sensie opanowana, współpracuje z synchronią" 
(1969, s. 355), że „obrzędy historyczne przenoszą przeszłość do 
teraźniejszości" (tamże, s. 356). Wzrost znaczenia tej historycznej obrzę
dowości jest w roku 82 bardzo wyraźny, z równoczesnym zmniejszeniem 
roli obrzędowości ideologicznej.

Wspomniana uroczysta zmiana warty pokazana została, w każdym 
z rozważanych dzienników, na zdjęciu przedstawiającym żołnierski sze
reg w rogatywkach na głowach, co - na ówczesne czasy - stanowiło ob
raz raczej niezwykły. Był to bowiem jeden z pierwszych sygnałów przyję
cia przez rządzących, niektórych odrzucanych dotychczas treści history
cznej i narodowej tradycji. Historycznej symbolice, wypełniającej cały 
„roczny cykl obrzędowy", przyjdzie się dokładniej przyjrzeć. W tym miej
scu chcemy zwrócić uwagę na jeszcze jeden element, podobny w swojej 
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formie i funkcji do wspomnianego powyżej, zamykający ten rok obrzędo
wy. Podobna uroczysta zmiana warty miała miejsce w końcu roku - 29 XI - 
w rocznicę wybuchu Powstania Listopadowego:

Z okazji „Dnia Podchorążego" przy Grobie Nieznanego Żołnierza odbyła się 
w poniedziałek uroczysta zmiana warty. Żołnierze wystąpili w mundurach histo
rycznych z okresu Powstania Listopadowego („Trybuna Ludu", dalej TL 284).
I w tym przypadku zdjęcie przedstawiające grenadierów gwardii, za

mieszczone w rocznicę niepodległościowego zrywu, w organie partii 
komunistycznej (w pozostałych dziennikach również), ma istotnie większe 
niż tylko symboliczne znaczenie, jak to sugerował komentarz polityczny:

Warty te są widomym symbolem łączącym dzisiejszych podchorążych szkół 
ludowego Wojska Polskiego z ich bohaterskimi poprzednikami, wyrazem uznania 
dla bohaterów Nocy Listopadowej, za ich wierną służbę Ojczyźnie, męstwo 
w walce, odwagę, ofiarność, zdolność do poświęceń dla kraju i narodu (TL 282).
Rogatywka czy mundur grenadiera spełniają tutaj pewną polityczną 

misję. Poprzez metaforyczne odniesienie do idei patriotycznego czynu, 
podejmują zadanie metonimii, ustanawiając pewną łączność pomiędzy tą 
ideą, ucieleśnioną w insurekqach i powstaniach doby niewoli, a ludo
wym wojskiem polskim doby stanu wojennego. Ten historyczny most jest 
więc również mostem semantycznym: ideowa misja konfederatów bar
skich czy dyktatorów Powstania Styczniowego jest tożsama z misją dy
ktatorów stanu wojennego. Zamieszczone w dziennikach zdjęcia uznać 
należy za ikony konotujące łączność z patriotyczną tradycją. Stan wojen
ny i jego adherenci mają zostać „wmodelowani" w większą historyczną 
i znaczącą strukturę.

Symboliczna misja rogatywki (w rozumieniu semantycznym, w od
różnieniu od tego publicystycznego, użytego w przytoczonym komenta
rzu) jako pewnej kulturowej metafory możliwa jest zatem do zrozumienia 
w bardzo długim zdaniu wypowiadanym przez dwa stulecia i z uwz
ględnieniem pewnej poetyki powtarzalności. To ona jest częścią poetyki 
mitologizowania, która stawanie się, istnienie, trwanie traktuje jako ca
łość, wieczny cykl zdarzeń, a nie izolowane sekwencje, działania etc. (por. 
Cassirer 1953, s. 111).

Władimir Toporow napisał w eseju O kosmologicznych źródłach wczes- 
nohistorycznych opisów:

„Substancjalnie jeden i ten sam element opisu historycznego może być 
nosicielem różnych znaczeń, aż do przeciwstawnych włącznie, i odwrot
nie-różne elementy mogą przekazywać jedno i to samo znaczenie" 
(1977, s. 105).
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Rogatywka-symbol, część munduru wojskowego również w okresie 
międzywojennym, wycofana w 1950 roku, stała się z dnia na dzień mocą 
historyczno-symbolicznego reservatio mentalis, posłańcem okresu wcześ
niejszego. Jurij Łotman napisał kiedyś, że „symbol aktywnie koreluje 
z kontekstem kulturowym, transformuje się pod jego wpływem i sam go 
transformuje. Jego inwariantna istota realizuje się w wariantach" (1988, 
s. 151). W naszym wariancie symbol stał się operatorem zrastania - jak by 
powiedział Cassirer - różnych politycznych działań, tych XIX-wiecznych 
i tych ze schyłku wieku XX, zrastania jako immanentnej cechy mito-logi- 
ki. Wszelkie mitotwórstwo jest zresztą - według Marburczyka - pierwot
ne wobec historii, będącej wobec mitu drugorzędną i pochodną (1953, 
s. 5; por. Barthes 1984, s. 234).

W tym historycznym dorocznym cyklu obrzędowym do łask wróciły 
rocznice Powstania Warszawskiego i Odrodzenia Polski. Oto typowy 
tekst towarzyszący relacjom z obchodów rocznicy Powstania:

Na barykadach stolicy walczyli żołnierze Armii Krajowej, Armii Ludowej, 
a nawet Batalionów Chłopskich z oddziałów przybyłych z okręgu warszawskiego, 
harcerze i członkowie Związku Walki Młodych, robotnicy, inteligenci, komuniści, 
duchowni. Wszyscy oni, nie żałując krwi i życia, myśleli o jednym - o Polsce wol
nej, sprawiedliwej i niepodległej. Ta jedność na gruncie nadrzędnych racji socja
listycznego państwa jest nam i dzisiaj potrzebna nade wszystko (z wystąpienia 
prezesa warszawskiego oddziału ZBOWiD, TL 181).
Jeśli chodzi o 64. rocznicę Odrodzenia Polski, we wszystkich dzienni

kach, ku pierwszemu zrazu zaskoczeniu, najdłuższe notatki poświęcono 
obchodom święta w jednym z prowincjonalnych miast:

Uroczystości z ceremoniałem wojskowym odbyły się w centrum Lublina. Na 
płycie Grobu Nieznanego Żołnierza, a także pod Pomnikiem Wdzięczności Żoł
nierzom Radzieckim i Pomnikiem Konstytucji 3 maja, przy których żołnierze 
LWP zaciągnęli warty honorowe, złożono wieńce i wiązanki kwiatów (TL 269).

Towarzyszyły temu komentarze w rodzaju przytoczonego poniżej:
Pamiętamy o wszystkich uwarunkowaniach odrodzenia po latach niewoli na

szej niepodległości, o znaczeniu dla tego faktu Rewolucji Październikowej i uzna
nia przez młode państwo radzieckie prawa do samostanowienia naszego narodu. 
Gdyby nie było drugiej niepodległości, nie byłoby też Polski Ludowej w 1944 r. Te 
refleksje historyczne są niezbędne dla wszystkich, zwłaszcza dla młodego pokole
nia, aby zrozumieć, jaką cenę płaciliśmy w przeszłości za swą niepodległość, oraz 
pojąć ogrom ostatnich zagrożeń dla bytu narodowego ze strony wrogów socjali
zmu Polski, rzeczników destrukcji naszego państwa, siewców anarchii (TL 267).
Dydaktyczne zadanie tych refleksji historycznych nie budzi wątpliwo

ści. Oto, poczynając od pierwszego komentarza, zwróćmy uwagę na fakt, 
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że z dziewięciu wymienionych podmiotów (formacji zbrojnych, grup 
społecznych) biorących udział w powstaniu, tylko trzy przynależą se
mantycznie do konkurencyjnego wobec ruchu komunistycznego Rządu 
Londyńskiego i Delegatury Rządu na Kraj - organizatorów powstania. 
Powtórzmy - chodzi o kryterium semantyczne, to znaczy przynależność 
poszczególnych terminów - wskazujących te podmioty - do słownictwa, 
którym propaganda posługiwała się, opisując społeczne zaplecze ideolo
gii. Te trzy terminy to Armia Krajowa, duchowni i inteligenci, z tym że 
w przypadku tego ostatniego można mówić o częściowej przynależności 
również do tegoż tła. Byłaby ona całkowita, gdyby napisano o inteligencji 
pracującej. Ten termin mieści się bowiem w polu semantycznym nazw ko
jarzonych z leksykalnym zbiorem opisującym ową społeczną bazę ideolo
gii. Teraz już „konotatywny skok" do ostatniego zdania, sformułowanego 
tak właśnie, jak to uczyniono, jest tylko dziecinną igraszką. Jeśli bowiem 
dwie trzecie uczestników Powstania Warszawskiego to naturalna baza 
socjalistycznych idei, powstańcze postawy winny być wzorcem dla tych, 
którym droga jest sprawa budowy socjalizmu.

Przechodząc dalej do obchodów rocznicy Odrodzenia Polski, zauwa
żamy podobny rozkład znaczeń. I w tym przypadku chodzi o przydanie 
stosownych semantyczno-aksjologicznych walorów, które pozwolą to hi
storyczne zdarzenie umieścić w ideologicznym obramowaniu. Wytłuma
czenie, dlaczego tego dnia uczczono pamięć żołnierzy radzieckich znaj
dujemy w komentarzu, który wskazuje na znaczenie powstania państwa 
radzieckiego dla niepodległości Polski. Wymienienie jednym tchem - przy 
tej okazji-obok siebie: Grób Nieznanego Żołnierza - pomnik Wdzięczności 
Żołnierzom Radzieckim - Pomnik Konstytucji 3 maja wzmacnia wskazaną 
powyżej wymowę, poprzez umieszczenie tych nośników pewnych idei 
w jednym szeregu syntagmatycznym. Ten termin wydaje się jak najbar
dziej uzasadniony. Notatka prasowa jest skrótowym opisem pewnej se
kwencji politycznego rytuału, który ma odniesienie w określonej mitycz
nej opowieści. W naszym przypadku tą opowieścią jest pewien „epos 
ideologiczny", nigdzie wszelako nieprzedstawiony w kompletnej wersji 
i możliwy do rekonstrukcji tylko na podstawie szczątków i fragmentów. 
W tym eposie kolejne historyczne epizody są wzajemnymi metaforyczny
mi transformacjami. Stworzenie syntagmatycznego łańcucha, np. Konsty
tucja 3 maja - Rewolucja Październikowa - Odrodzenie Polski - Manifest Lipco
wy, pozwala dalej, czyniąc zadość wymogom ideologicznej wykładni, 
ustanowić stosowne paradygmatyczno-retoryczne asocjacje (por. Leach 
1989, s. 41), gdzie związek predykacji przekształca się w związek substy
tucji. Tym sposobem znaczenie Rewolucji Październikowej czy Manifestu 
Lipcowego dla sprawy niepodległości Polski staje się przynajmniej równe 
znaczeniu np. Konstytucji 3 maja, a może i większe.
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Wreszcie, pozostając przy przykładzie lubelskich obchodów rocznicy 
Odrodzenia Polski, pamiętać należy, że to w Lublinie właśnie powstał 7 
listopada 1918 roku Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej pod 
przewodnictwem Daszyńskiego. Istniał on zresztą tylko kilka dni, aż do 
przybycia Piłsudskiego, któremu oddał się wówczas do dyspozycji. 
W skład rządu lubelskiego wchodzili nie tylko przedstawiciele socjali
stów, ale również ludowców i piłsudczyków. Wydaje się jednak, że języ
czkiem u wagi, który sprawił, że historii tego rządu poświęcono najwięcej 
miejsca w prasowych komentarzach w tę rocznicę, był ów przymiotnik 
ludowy. To właśnie ta „ludowość" jest „przyczółkiem" pozwalającym 
zbudować bezpieczny ideologicznie semantyczny most pomiędzy mar
ksistowską historiografią a potrzebą uwzględnienia istotnego propagan
dowo wymogu obecności owego elementu „narodowego w formie". Ta
kich przyczółków wciąż poszukiwano: konotatywnie spetryfikowanych 
terminów określających historyczne zdarzenia, formacje, postawy etc. 
Ponadto, z tym miastem właśnie wiąże się historia PKWN i Manifestu Li
pcowego, a zatem, w perspektywie historyczno-ideologicznego eposu, je
den z istotnych epizodów, który kreowany był przez propagandę jako 
główny „akt założycielski" powojennego państwa.

Historyczne hiperbole i eufemizmy Powyższe mityzacyjne za
biegi mają jednak pewną 
ogólniejszą podstawę. Już 

na podanych przykładach - cytatach z prasy widać, że pierwszy ich plan 
to owe „przyczółki". Gdzieś daleko w tle majaczy Rząd Londyński, Marsza
łek Piłsudski, nie mówiąc już o tym, że pewnych faktów historycznych 
w ogóle się nie przytacza: stosunku Rosji Radzieckiej do kwestii niepodle
głości Polski, zaniechania udzielenia pomocy Powstaniu Warszawskiemu 
i in. Nawet takie językowe zabiegi, jak w ostatnim komentarzu - Gdyby 
nie było drugiej niepodległości, nie byłoby też Polski Ludowej w 1944 r. - miały 
czynić zadość wymaganiom wprzód ustanowionej wykładni ideologii. 
Istnieje bowiem podejrzenie, że w powyższym przykładzie usunięto 
w ostatniej chwili słowo Rzeczpospolita, by na jego miejsce dać słowo nie
podległość. Istotnie, zdanie „Gdyby nie było drugiej Rzeczpospolitej, nie 
byłoby też Polski Ludowej w 1944 r." żadną miarą nie zmieściłoby się 
w ideologicznym obramowaniu, wręcz by je rozsadzało.

Wielu teoretyków nowomowy wskazywało na jej dwie stylistyczne ce
chy, mianowicie skłonność do hiperbolizacji (powiększanie) i eufemizacji 
(pomniejszanie) (por. np. Głowiński 1990, s. 15). Wydaje się, że zabiegi ta
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kie mają miejsce również w przypadku rozważanego eposu ideologiczne
go. W jego narracji ma bowiem miejsce z jednej strony semantyczne 
i aksjologiczne nadwartościowanie (powiększenie) pewnych historycz
nych zdarzeń, z drugiej strony - niedowartościowanie, marginalizacja 
(pomniejszenie) innych zdarzeń. By nie komentować ponownie przyto
czonych wcześniej przykładów, spójrzmy na kilka innych.

Mało zgrabne językowo, żeby nie powiedzieć pokraczne, określenie 
druga niepodległość spełnia swoją funkcję pomniejszania. Dużo bardziej 
poetyckie są takie historyczne eufemizmy, jak np. powstańcza epo- 
pea, określenie będące inną nazwą Powstania Warszawskiego (Rz 170), 
czy wrześniowa epopea - inna nazwa kampanii wrześniowej 1939 roku (Rz 
196). Znajdujemy przy tym takie oto komentarze:

Ludzie w różnym wieku o różnych poglądach nie pytają o sens walki. Przy
świecała nam jedna idea - walka zbrojna z okupantem (z wypowiedzi uczestni
ka Powstania, TL 171).
(...) do końca, z godnością naród wypełniał swe patriotyczne zadania. Nawet wte
dy, gdy najwyżsi dostojnicy państwowi opuszczali już kraj, uciekając przez most 
zaleszczycki (Rz 197).
Te i podobne retoryczne konstrukcje konotują co następuje: oto rzeczy

wistym podmiotem tych historycznych wydarzeń jest lud, naród. Delega
tura Rządu na Kraj czy Rząd Polski wrześniowej doby to tylko instytucjo
nalne efemerydy, pryskające w obliczu zagrożenia jak bańka mydlana, nie 
mające rzeczywistego społecznego oparcia. Czyż inaczej jak epopea na
zwać można zbrojny wysiłek narodu, bez odpowiedniego rządowego 
i państwowego wsparcia, narodu, który rnusiał płacić za tego tzw. rządu 
i tzw. państwa decyzje? Realne podstawy tego wysiłku mają więc wyłącz
nie moralny i patriotyczny charakter, hołd należy się narodowi, a wzgar
da decydentom.

Otrzymujemy zatem i historyczne hiperbolizacje: rząd Da
szyńskiego w listopadzie 1918 roku, naród polski we wrześniu 1939 roku, 
Armia Ludowa w Powstaniu Warszawskim itd. Ponieważ w tym histo
riozoficznym systemie naczyń połączonych pomniejszenie w jednym 
miejscu wywołuje powiększenie w innym i vice versa.

„Cechą myślenia mitycznego - tak jak bricolage'u w płaszczyźnie pra
ktyki - jest to, że wypracowuje zespoły o pewnej strukturze na podstawie 
resztek i szczątków zdarzeń, nie zaś bezpośrednio, przy pomocy innych 
zespołów o własnej strukturze. Odds and ends, powiedziałby Anglik; ina
czej: okruchy i kawałki, skamieniali świadkowie dziejów"

- napisał Lévi-Strauss (1969, s. 38).
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Rozważany w tym rozdziale epos ideologiczny jest - według nas - od
mianą mitotwórstwa typu bricolage. Pozwolimy sobie na przytoczenie je
szcze jednego obszernego fragmentu wypowiedzi Lćvi-Straussa:

„Przede wszystkim jednak owe okruchy i resztki mają ten charakter 
szczątkowy jedynie w oczach historii, która je wytworzyła, nie posiadają 
go z punktu widzenia logiki, której służą. Niejednorodnymi nazwać je 
można tylko w odniesieniu do treści; pod względem formy bowiem ist
nieje między nimi analogia, którą pozwolił określić przykład bricolage'u. 
Analogia ta polega na wcieleniu w samą formę pewnej dawki treści, rów
nej w przybliżeniu dla wszystkich. Obrazy znaczące mitu, materiały bri- 
coleura to elementy, które można zdefiniować na podstawie dwojakiego 
rodzaju kryterium: służyły już one jako słowa należące do mowy, którą 
refleksja mityczna »rozbiera« na wzór bricoleura przechowującego tryby 
rozebranego budzika; i mogą jemu posłużyć w tym samym zastosowaniu 
lub w innym, byle je choćby trochę oddalić od ich pierwotnej funkcji" 
(tamże, s. 56—57).

Nasze szczątki, przyczółki, historyczne hiperbole, historyczne eufemi
zmy to dawne znaczone-zdarzenia, grupy ludzi, idee itd. - które w powy
ższym eposie stały się na powrót znaczącymi. W rękach bricoleura-propa- 
gandysty poddane zostają semantycznej konwersji, znaczą one wówczas 
co innego: nieprzemijalność socjalistycznych idei i krótkowzroczność 
przedwojennego rządu, polskość partyjnych działaczy i obcość rządu 
emigracyjnego, waleczność żołnierzy Armii Ludowej i nieodpowiedzial
ność przywódców Powstania Warszawskiego itd. Te historyczno-retory- 
czne powiększenia i pomniejszenia są, poprzez tworzone semantyczne 
przyczółki (miejsca wspólne) i zrywane mosty, równoczesnym łączeniem 
i rozdzielaniem, godzeniem sprzeczności lub ich ustanawianiem. Metaję- 
zykowość wskazanych transformacji, czasem zawoalowanych, jest typo
wą cechą procesu mityzacji.

W celu uzupełnienia dotychczasowego wywodu przedstawmy przy
kład historycznej hiperboli, której treść w przeciwstawnej ideologicznie 
analogii ukazana zostałaby w formie eufemizmu:

Gdy więc z perspektywy 56 lat dokonujemy oceny przewrotu majowego i stu
diujemy jego następstwa, dostrzegamy nie tylko związek tego wydarzenia z klęską 
wrześniową 1939 r. Wiele nauk i doświadczeń z tamtego okresu rysuje się dziś, 
być może jeszcze ostrzej, gdy patrzymy przez pryzmat szesnastu przedgrudnio- 
wych miesięcy, kiedy ekstremistyczne i antysocjalistyczne siły w naszym kraju 
także czyniły próby obalenia legalnej demokratycznej władzy przy szerokim wy
korzystaniu demagogicznych haseł, które jakże podobne są do haseł używanych 
w maju 1926 r. Nie jest zatem przypadkiem, że ekstremiści spod znaku KPN tak 
szeroko szermowali legendą Józefa Piłsudskiego i usiłowali zaszczepić kult dla 
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osoby marszałka jako męża opatrznościowego i jako wzór do naśladowania. Czy
nili jednocześnie wszystko, aby tylko te „prawdy" docierały do społeczeństwa, 
które godziły we władzę ludowy, ustrój socjalistyczny i sojusze z ZSRR oraz in
nymi krajami naszej wspólnoty obronnej. Ten spisek nie mógł liczyć na sukces 
(„Żołnierz Wolności", dalej ŻW 110).
Oto jeszcze jedna próbka tego, jak mit tłumaczy istniejący porządek 

w kategoriach historycznych.
Znawca nowomowy w Polsce lat siedemdziesiątych - Jerzy Bralczyk - 

podkreślał, że w tamtym okresie bardzo widoczna była tendencja do 
„neutralizacji opozycji czasowych" (1987, s. 202), zabiegu mającego wy
kazywać jedność przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, trwałość pew
nych stanów. Tego typu językowe zabiegi nie są już tak czeste w rozważa
nym w tej pracy okresie, pojawiają sie jednak tu i ówdzie sformułowania 
w rodzaju:

Rząd nigdy nie odstąpi od linii porozumienia i socjalistycznej odnowy (z po
siedzenia rządu, ŻW 210).

Wyzwoliciele Polski, ludzie radzieccy w Krakowie, w nadwiślańskich wsiach 
i miastach byli, są i będą zawsze serdecznie witani (ŻW 15).

Bralczyk napisał:
„Ukazuje się oczywiście trwałość pewnych stanów, ich niezależność 

od czasu, ale także powiązania między różnymi momentami historyczny
mi" (tamże, s. 203).
Nie wskazał jednakowoż mechanizmu tych powiązań, który usiłuje

my zrekonstruować w niniejszym szkicu.
Jak sugerowano powyżej, mechanizm ten jest zakorzeniony w poza- 

czasowym charakterze myśli mitycznej (na tę jej cechę wskazywał Lévi- 
Strauss 1969, s. 394) i w typie świadomości, którą Aron Guriewicz określił 
jako „świadomość ludową". Jest ona „niefrasobliwa w stosunku tak do 
chronologii, jak i geografii, i z łatwością przenosi wydarzenia z jednej 
epoki do drugiej oraz z jednej miejscowości do drugiej" (1987, s. 84). Gu
riewicz miał na myśli świadomość ludową doby średniowiecza, świado
mość, która nie była przecież izolowana od całości ówczesnej kultury. 
Przypomnijmy więc określenia Bergera, opisujące rzeczywistość społecz
ną krajów tzw. realnego socjalizmu: ustrój neośredniowieczny czy społe- 
czno-feudalny, czy nawet zbliżony do wspólnoty pierwotnej (1976, s. 13). 
Ustalenia zarówno Guriewicza, jak i Bergera okazują się ważne w inter
pretacji nowomowy, w tym wypadku jej historiozoficznych aspiracji. 
Przedstawmy teraz przykład główny historyczno-ideologicznej twórczo
ści pierwszego roku stanu wojennego.
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Akcja tego spektaklu (wydaje się, że jest to uzasadnione określenie) 
miała miejsce w pierwszych dniach maja roku 82. To propagandowe 
przedstawienie poprzedzone zostało - odpowiednio - pewnymi elemen
tami osobliwego historyczno-ideologicznego kostiumu. Były to zatem 
owe rogatywki, była propozycja posła Przymanowskiego przywrócenia 
orłu korony, było wreszcie wprowadzenie - podczas marcowej sesji sej
mu - Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu, które porównywano 
do Straży Praw powołanej przez Konstytucję 3 maja. W trakcie tego spe
ktaklu zarówno jego aktorzy, jak i towarzyszący chór, wypowiadali się 
używając historyczno-ideologicznego metakodu, czego przykłady mieli
śmy już w przytoczonych wcześniej tekstach. Wreszcie w dniach 3 i 4 ma
ja zebrał się Sejm, którego program obrad przewidywał tematykę bliską 
tej podjętej przez Sejm Wielki: kwestia realizacji porozumienia narodowego 
oraz polityka państwa w dziedzinie nauki i kultury (Rz 93). Towarzyszyły te
mu odpowiednie obrzędy:

Głównym akcentem bogatego programu obchodów 191 rocznicy uchwalenia 
przez Sejm Czteroletni Konstytucji 3 maja jest uroczystość wciągnięcia flagi na 
maszt Wieży Zygmuntowskiej Zamku Królewskiego w Warszawie (...). Przyby
wają przedstawiciele najwyższych władz partyjnych i państwowych, stronnictw 
politycznych: 1 sekretarz KC PZPR, prezes Rady Ministrów, przewodniczący 
Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego - gen. armii...; tu litania dostojników 
w kolejności ważności (ŻW 104).

Samo posiedzenie Sejmu miało charakter wyłącznie okolicznościowy, 
dało jednak asumpt do stosownych wystąpień i komentarzy:

Nie jest przypadkiem, że Sejm PRL właśnie w 191 rocznicę przyjęcia słynnej 
„Ustawy Rządowej" - owocu uporczywych, wręcz heroicznych zmagań stronnic
twa reform, jednego z najbardziej postępowych demokratycznych dokumentów 
ówczesnego świata - skupi uwagę na tych wszystkich poczynaniach i dążeniach 
patriotycznych i obywatelskich społeczeństwa, które mają na względzie dobro Oj
czyzny, potrzebę przywracania normalnych warunków funkcjonowania państwa, 
gospodarki, życia społecznego oraz kontynuację dzieła socjalistycznej odnowy. 
Nie jest przypadkiem, albowiem ludowa Polska nawiązuje do światłych, demokra
tycznych wartości i tradycji, do wszystkiego, co nas kształtowało przez dziesięcio
lecia, co jest naszym rodowodem i dowodem tożsamości narodowej. Historia jest 
obecna w teraźniejszości (Rz 93).

Realizacja idei Sejmu Czteroletniego pozostała przez dziesięciolecia li tylko 
postulatem. Historyczną jednak szansę przyobleczenia ich we współcześnie realne 
kształty stwarza nam nasze socjalistyczne państwo (z przemówienia prze
wodniczącego CK SD, TL 105).
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Wagę obecności historii w teraźniejszości podkreślał również poseł 
Przymanowski na sejmowej trybunie, o czym donosiła „Rzeczpospolita":

Przypomniał, jak przed 190 laty w Petersburgu polscy magnaci podpisali kon
federację, ogłoszony w pierwszym miasteczku przygranicznym, która przeszła do 
historii jako targowica, jako obraz dawnej anarchii, dawnych form. Czasy się 
zmieniają - stwierdził - ośrodki reakcji przenoszą się do innych miejsc. Targowi- 
czanie dzisiaj to pan Giedroyć, pan Najder, Kuroń i Michnik. Ośrodki wzywające 
do anarchii, do demontażu, tak jak wówczas, tak i dzisiaj znajdują się za granicą 
(Rz 95).
Trybuna Ludu również podjęła ten wątek, w osnowie stosownych 

ideologicznych treści, gdy pisała o opozycji:
Gotowi dla poróżnienia i skłócenia narodu wykorzystać każdą nadarzającą się 

okazję, próbują niekiedy nawet przeciwstawić dwie sąsiadujące z sobą w kalenda
rzu daty: 1 i 3 maja. Nie trzeba być tymczasem szczególnym znawcą dziejów oj
czystych, aby orientować się, jak bliskoznaczna jest tych świąt wymowa. Że są one 
symbolami na tym samym szlaku historycznym walki o niepodległość i sprawied
liwość społeczną. Nawiązaniem do wielkiej rocznicy trzeciomajowej są rozpoczy
nające się dzisiaj obrady Sejmu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Sejmu, który 
wypowie się w sprawach o ogromnym znaczeniu, związanych z wysuniętą prz£z 
Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą ideą porozumienia narodowego (TL 103).
Wszystkie dzienniki podkreślały z naciskiem, w jakich okoliczno

ściach odbywały się obrady tak ważnego dziejowo posiedzenia Sejmu:
W chwili, kiedy Sejm PRL debatuje nad dalszą normalizacją życia w kraju, 

grupy młodzieży dały się sprowokować politycznym inspiracjom krajowych ugru
powań antysocjalistycznych i ośrodków zagranicznej dywersji, od dawna skiero
wanych na wywołanie niepokojów społecznych (ŻW 104).
(...) wyszły na ulicę żywioły, które poprzednio i obecnie odpowiadały na nią nie
zmiennie polityką konfrontacji (Rz 95).
Można bez przesady powiedzieć, że przytoczony materiał jest oczywi

stym przykładem manipulacji, jaką ówczesne ośrodki władzy - via media 
- uprawiały. Na pewnym poziomie ogólności i teoretycy pozostający na 
usługach propagandy, i badacze dokonujący jej deszyfracji zgodni powin
ni być co do jej charakteru. Każdy etnolog, gdy usłyszy o działalności, 
która polega na „właściwym łączeniu faktów z różnych dziedzin w nowe 
całości" (Wojtkowiak, Piontek 1984, s. 15), winien dostrzec materię pod
dającą się jego refleksji. A jest to cecha propagandy, wskazana w jednym 
z poradników dla propagandysty, której główną funkcję określili autorzy 
jako integracyjno-dezintegracyjną. Narzędziami natomiast tej propagandy 
są nie tylko prasa, radio, telewizja, teatr, film, muzyka etc., ale i literatura 
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naukowa, co bez żenady podkreślano w podręczniku pt. Rola propagandy 
w kształtowaniu świadomości historycznej (tamże). Ta integracyjna-dezinte- 
gracyjność (dezintegracyjna-integracyjność) ma w sobie coś z działania 
magicznego, którego cechy przypisywał już Ernst Cassirer, w klasycznej 
pracy Mit państwa, działaniu nowoczesnego polityka. Ten ma bowiem 
w sobie coś zarówno z homo magus, jak i homo faber, magika i wytwórcy, 
artysty:

„Jest kapłanem nowej, zupełnie irracjonalnej i tajemniczej religii. Ale 
gdy musi tej religii bronić i ją propagować, postępuję bardzo metodycz
nie. Niczego nie pozostawia przypadkowi; każdy krok jest dobrze przy
gotowany i przemyślany. Oto jest ta dziwna kombinacja, która jest jedną 
z najbardziej uderzających cech naszych mitów politycznych" (1946, 
s. 282).

Filozof podkreślał również, że owe mity nie wzrastają spontanicznie 
i nie są wykwitem bujnej wyobraźni:

„To dzieła sztuki wytwarzane przez bardzo wprawnych i przebie
głych artystów, charakterystyczne dla XX wieku, wieku techniki, w tym 
również dla swoistej techniki tworzenia mitów politycznych. Powstają 
one w tym samym celu i w nawiązaniu do tych samych metod jak jakakol
wiek inna nowoczesna broń - jak karabiny maszynowe i samoloty" (tam
że).

Wspomniany poradnik wydany został czterdzieści lat po napisaniu 
przez Cassirera książki o politycznych mitach i ich tworzeniu. Jego istnie
nie, jak i wielu innych, których obszerny wykaz można znaleźć w katalo
gu rzeczowym każdej biblioteki pod hasłem propaganda, dowodzi trafno
ści spostrzeżeń Cassirera na temat mitów politycznych, które są nie tylko 
przejawem różnych światopoglądów, ale i wymagają często metodycznej 
obróbki. Mitów, których racjonalno-irracjonalna, pragmatyczno-dogma- 
tyczna, relatywistyczno-absolutystyczna ambiwalencja jest typową cechą 
jakiegoś nadrzędnego genus proximum.

Skoro tak wiele miejsca poświęciliśmy 3-majowemu spektaklowi An
no Domini 1982, wskażmy na jeszcze jeden, właśnie „naukowy" jego 
komponent. Wypowiedź, którą przytoczymy, jest autorstwa profesora hi
storii. Ukazała się ona w „Rzeczpospolitej" w kilka dni po obchodach ma
jowych świąt:

W świadomości historycznej - deformacja, zaniedbania, instrumentalne po
dejście do przeszłości, płynność i koniunkturalizm ocen i sądów dają o sobie znać 
ze szczególnym natężeniem. Doszło więc dó swoistej katastrofy umysłowej: oto 
znaczna część młodych Polaków (ale także tych nie tak już młodych) pozbawiona 
została elementarnej wiedzy o przeszłości własnego narodu i państwa. Cóż za pa
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radoks! Dzieje się tak w kraju nader uwrażliwionym na przeszłość. Ale natura nie 
znosi próżni. Tam gdzie nie był obecny mądry historyk, nauczyciel, publicysta 
z uczciwą „pomocą naukową" - wkradały się półprawdy lub rzekomo-prawdy 
o tajemnicach przeszłości, zwłaszcza najbliższej (Rz 99).

Zdanie pierwsze można by, przy odrobinie dobrej woli, zinterpreto
wać jako krytyczną wypowiedź o dzienniku, na łamach którego zagości
ła, tudzież o wszystkich, którzy wykazują manipulatorskie zapędy. Jed
nak już w przypadku zdania następnego nie ma wątpliwości, że profesor 
mówiąc o znacznej części młodych Polaków miał na myśli również tych, któ
rzy toczyli, w pierwszych rocznicowych dniach maja, ciężkie walki z siła
mi porządkowymi. Miał także zapewne na myśli całą młodzież kontestu
jącą ówczesny polityczny stan rzeczy. Czy ci nie tak już młodzi to dojrzali 
działacze opozycji, inspiratorzy? - nie wiadomo. Dalej, należy podejrze
wać, że mądrym historykiem jest sam profesor, który oferuje uczciwą „pomoc 
naukową" i który, dyskontując niektóre półprawdy, może zapewne wskazać 
prawd inne połowy. Jeśli uwzględnimy późniejsze przystąpienie profeso
ra do rządu, wydaje się, że w przytoczonej wypowiedzi rzeczywiście ma 
na myśli własną osobę. Jeśli więc nasze uwagi są trafne, należy uznać, że 
profesor nie pił jednak do Rzeczpospolitej, a raczej do tych, którzy znaj
dowali się po drugiej stronie barykady. W innym przypadku zresztą reda
kcja nie napisałaby o nim: Znany z błyskotliwej erudycji i talentów populary
zatorskich prof. Aleksander Krawczuk przypomniał niedawno kilka prawd tak 
oczywistych i prostych, że aż... zapomnianych (tamże).

Ideologiczne mitotwórstwo Wróćmy teraz do przytoczonych 
wcześniej tekstów, które domagają się 
interpretacji. Mamy zatem sformuło
wania w rodzaju:

Nie jest przypadkiem, że Sejm PRL właśnie w 192 rocznicę przyjęcia słynnej 
„Ustawy Rządowej" - owocu uporczywych, wręcz heroicznych zmagań stronnic
twa reform...; (...) ludowa Polska nawiązuje do światłych, demokratycznych war
tości i tradycji; Nawiązaniem do wielkiej rocznicy trzeciomajowej są rozpoczy
nające się dzisiaj obrady Sejmu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.

Stworzona została tym sposobem, nie wypowiedziana wszakże expli
cite, strukturalna metafora (analogia), w której jedną stronę tworzy meto- 
nimiczny związek stronnictwa reform i Konstytucji 3 maja, drugą natomiast 
podobny związek Sejmu, PZPR, rządu, słowem władzy PRL i programu 
politycznego doby stanu wojennego:
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stronnictwo reform : Konstytucja 3 maja :: władza PRL: stan wojenny

Mamy równocześnie sformułowania w rodzaju:
Historia jest obecna w teraźniejszości; (...) 1 i 3 maja. Nie trzeba być tymcza

sem szczególnym znawcą dziejów ojczystych, aby orientować się, jak bliskoznacz
na jest tych świąt wymowa. Że są one symbolami na tym samym szlaku history
cznym; (...) szansę przyobleczenia ich we współczesne realne kształty stwarza 
nam nasze socjalistyczne państwo.
Dzięki użyciu tych sformułowań powyższa analogia przekształca się, 

na mocy reguł korelacji i inwersji, w analogię następującą:

Konstytucja 3 maja : stan wojenny :: stronnictwo reform : władza PRL

w której poprzednie związki metaforyczne ulegają przekształceniu 
w związki metonimiczne. Wskazane bowiem wydarzenia historyczne 
przedstawia się jako epizody tego samego ideologicznego eposu, są one 
zatem częściami tego samego syntagma tycznego łańcucha.

Mamy dalej sformułowania:
(...) skupi uwagę na tych wszystkich poczynaniach i dążeniach patriotycznych 

i obywatelskich społeczeństwa, które mają na względzie dobro Ojczyzny (...); na
wiązuje do światłych demokratycznych wartości i tradycji, do wszystkiego, co nas 
kształtowało przez dziesięciolecia, co jest naszym rodowodem i dowodem tożsamo
ści narodowej.

Mówią one o wartościach, które można by określić jako racja stanu lub 
patriotyzm. To one pozwalają teraz na ponowne przekształcenie metoni- 
mii w metafory, tym razem metafory tekstualne, gdzie Konstytucja 3 maja 
będzie ekwiwalentem stanu wojennego i vice versa, na mocy podzielanej 
wspólnej cechy - racji stanu, patriotyzmu. Podobnie w przypadku ekwiwa
lencji: stronnictwo reform - władza PRL (por. Crocker 1977, s. 58).

Z drugiej strony mamy sformułowania w rodzaju:
Targowiczanie dzisiaj to pan Giedroyć, pan Najder, Kuroń i Michnik. Ośrodki 

wzywające do anarchii, do demontażu, jak wówczas, tak i dzisiaj znajdują się za 
granicą itd.
To one, wykorzystując podobne środki przekształceń, jak w przykła

dzie wskazanym powyżej, doprowadzają z kolei do stworzenia takich oto 
ekwiwalencji:

targowica = opozycja w PRL
rosyjscy poplecznicy = zagraniczne ośrodki
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Metaforycznym miejscem wspólnym jest w tym przypadku postawa 
polityczna, którą możemy określić jako zdrada. Oczywiście wyróżnione tu 
figury, na mocy podstawowej opozycji racja stanu - zdrada, wchodzą w sto
sowne relacje korelacji i opozycji. Nie będziemy jednakże tego wątku rozwijać; 
byłoby to niepotrzebne powtarzanie wielokrotnie już stosowanych wcześniej 
przez strukturalistów procedur analityczłiych.

Zwróćmy jeszcze tylko uwagę na fakt, że przytoczone teksty i opisy 
zdarzeń można interpretować również jako skutek użycia pewnych klisz, 
które nazwiemy: mitologem Konstytucji 3 maja i mitologem targowicy, podsu
wających wskazane powyżej reguły metaopisu zdarzeń mających miejsce 
w owych pierwszych dniach maja 1982 roku. Uzyskujemy wskutek tego 
obrazy w rodzaju: obradujący o porozumieniu narodowym Sejm i rów
noczesne demonstracje uliczne. Podobnie jak przed 191 laty...

Powyższa interpretacja wskazuje, dla analitycznych potrzeb, pewien 
ciąg transformacji metaforyczno-metonimicznych. W rzeczywistości jed
nak ma tu miejsce zjawisko, które Anna Pałubicka określiła jako: logika 
syntetycznego współwystępowania (1984, s. 48). Proces symbolizacji (prze
chodzenia do kolejnego łańcucha semiologicznego, por. Barthes 1970, 
s. 32), ma bowiem charakter niejako „momentalny", co jest typowe dla 
myśli mitycznej, w odróżnieniu od „dialektycznego ruchu myśli" w dys
kursie teoretycznym (Cassirer 1953, s. 73). Myśl mityczna zadowala się 
mianowicie wyróżnieniem początku i końca procesu (por. tamże, s. 54), 
np. to, co zapoczątkowała Konstytucja 3 maja, kończy władza doby stany 
wojennego itd. „Koniec zawarty jest w początku; początek implikuje ko
niec" - napisał Edmund Leach, komentując myśl Levi-Straussa (1989, 
s. 54). Tak tworzone konceptualne uniwersum jest także wyróżnikiem 
działań o charakterze magicznym. Jeśli wskazane związki analogii (meta
fory) i związki następstwa-przyległości (metonimii) przejawiają się tutaj 
w transformacjach terminów i obrazów, mających swoje przedmiotowe 
odniesienie w obiektach i zdarzeniach - historycznych i współczesnych, 
to zabiegi te mają niewątpliwie charakter perswazyjny. I w tym znaczeniu 
dążą one do osiągnięcia waloru magiczności: związki sympatyczne 
(metaforyczne) mają, już w momencie ich ustanowienia, stać się związka
mi kontagialnymi (metonimicznymi) i vice versa. Takie ujęcie wszelkich 
działań i treści mito-magicznych i perswazyjnych, jak powyżej, pozwala 
zrozumieć, dlaczego istnieje wskazywana przez badaczy równoczesność 
zabiegów magii sympatycznej i magii kontagialnej (Pałubicka 1984, s. 44).

Brak wymiaru głębokości, na który wskazywał Cassirer, można 
stwierdzić zatem również w konstrukcji przedstawionego powyżej eposu 
ideologicznego. Zorkiestrowane epizody i figuratywna ewokaqa stano
wią mechanizmy owej maszyny do niszczenia czasu, jak mawiał o micie 
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Lévi-Strauss. Ideologiczna obrzędowość roku 82. nawiązywała w swej 
formie do koncepcji historii jako wiecznego powrotu. Można rozumieć to 
również dosłownie: powracały usuwane wcześniej w niepamięć zdarze
nia, choć w nowym, ideologicznym kostiumie. Zaryzykować można 
stwierdzenie, że społeczeństwa tzw. realnego socjalizmu dzieliły z tzw. 
społeczeństwami zimnymi stosunek do historii, z tym wszelako zastrze
żeniem, że w przypadku tych pierwszych chodzi dokładnie o historię po
dawaną do wierzenia, a nie tę, w którą rzeczywiście wierzono. Z drugiej 
strony, nie można powiedzieć, że owa historia podawana do wierzenia 
padała wyłącznie na jałowy grunt.

Niejednokrotnie zwracano uwagę na fakt, że w państwach totalitar
nych historię wciąż pisano od nowa. Bodaj najlepszym przykładem lite
rackiego opisu tego procederu jest dzieło Orwella; sam autor ukuł powie
dzenie: „prawomyślność to bezświadomość"! Pokuśmy się o podjęcie 
pewnej sylogistycznej gry i dopowiedzmy, że Henri Bergson wprowadził 
inne sformułowanie, znane z jego filozofii witalizmu, mianowicie: „świa
domość to pamięć". Na koniec weźmy stwierdzenie Cassirera: „mit to 
brak osobowości". Jest oczywiste, że wymienieni autorzy nie użyli termi
nów „świadomość" czy „osobowość" w ich psychologicznym znaczeniu. 
Orwellowi w Roku 1984 chodziło o pewną „bezświadomość zbiorową" 
pośród mas, którymi łatwiej wówczas rządzić. Również Bergson w swojej 
Ewolucji twórczej, mówiąc o „świadomości" miał na myśli raczej coś w ro
dzaju Diltheyowskiego ducha, który funduje świat kultury. Według Cassi
rera natomiast, obecność mitu ogranicza sferę prywatności i indywidual
ności, tym samym i osobowości - w sensie autonomii nie tylko jednostek, 
ale i systemów myśli. Słowem, mit dławi krytycyzm. Jeśli zatem, konty
nuując tę sylogistyczną grę, zgodzimy się, że państwa totalitarne ograni
czały prywatność, zwalczały krytycyzm, promowały natomiast zbiorowe 
formy życia społecznego (por. Klemperer 1983), w tym - konsekwentnie - 
zbiorową odpowiedzialność, to w owym dziele walka z pamięcią rów
nież miała prowadzić do pożądanego celu: bezświadomości, czyli pra- 
womyślności. Przedstawiony powyżej epos ideologiczny jest przykładem 
takiego oddziaływania na pamięć. Rezultatem doskonałym byłoby jej cał
kowite zniesienie w sensie jej diachroniczności, zachowanie natomiast ta
kiej tylko-jak wskazana powyżej - pewnej „pamięci synchronicznej". 
„Czas mityczny jest bezczasowy" - takiego paradoksalnego określenia 
użył Cassirer, i chyba dobrze oddaje ono rozważaną problematykę.

Niech potwierdzeniem tych intuicji będzie wypowiedź z końca minio
nej dekady autora występującego pod znaczącym pseudonimem Josef K.: 

„W Europie Środkowej nie istnieje ciągłość historii. Ta ulega wciąż roz
padowi, epoka i człowiek nie mają czasu na osiągnięcie pełnej dojrzałości.
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Nie jest to wyłącznie sprawa ingerencji zewnętrznych naruszających hi
storyczną całość, ponieważ także wewnątrz zachodzi proces entropii, po
wolny rozpad świadomości historycznej, erozja niespiesznej rzeczywisto
ści. Materia historyczna ulega korozji wewnętrznej i zewnętrznej" (1989, 
s. 73).

Niezbywalność politycznego mitu Historia est magistra vitae
można by i w przypadku roz
ważanego powyżej problemu 

skonstatować jego ważność z tegoż właśnie ogólnego punku widzenia. 
Tak tłumaczy niezbędność swojej pracy każdy historyk, jeśli pominiemy 
zwykłą ciekawość, od której nie jest wolny nikt. Nie ma bowiem pewno
ści, iż problem nowomowy zniknął wraz ze zniknięciem ideologii, którą 
nowomowa wyrażała, że łacińską maksymę należy traktować - ot, jako 
ogólnikową zasłonę dymną na użytek tych, dla których niezrozumiały 
jest powód zajmowania się jakimś historycznym niebytem. Rzeczona ma
teria-słowo publiczne, jeśli potraktować je bardziej ogólnie, stanowi- 
jak świat światem - problem nieprzemijalny. Już Filon z Aleksandrii po
równywał ówczesnych polityków do augurów, brzuchomówców i cza
rowników, i nie byli to bynajmniej politycy rodem z awangardy klasy ro
botniczej. Język polityki cieszy się również nieustannym zainteresowa
niem zachodniej nauki, pewne tylko zjawiska językowe były typowe dla 
nowomowy, pewne natomiast dzieliła ona z mową publiczną w ogóle. 
W szczególności przedstawione powyżej przykłady mitologizacji historii 
to tylko niewielka część składająca się na proceder uprawiany zawsze 
i wszędzie (por. np. Tarkowska 1992). Wreszcie, na poziomie ogólnych ty
pów myśli i kosmologicznych zasad objaśniania świata dzieliła nowomo
wa swe konceptualne podstawy z systemami kulturowymi nader egzoty
cznymi. Problem jest zatem ponadczasowy - kwestią odrębnych analiz 
byłoby wyodrębnienie symbolicznych konstrukcji językowych, zideologi- 
zowanych i tych uniwersalnych, obecnych w każdym systemie politycz
nym. Wszędzie i zawsze jednak symboliczne słowo funduje polityczną 
władzę i polityczną iluzję (Edelman 1977, s. 155).

Przytoczmy jeden tylko przykład z ostatniej doby pokazujący, że sym
bolu jako politycznej broni używa się bez względu na okres historyczny 
czy system polityczny. Oto fragment komentarza do rocznicy powstania 
w Getcie Warszawskim:

Zwyciężyli syjoniści z getta, którzy bronili prawa Żydów do własnego pań
stwa w Palestynie - i dziś tylko łajdak kwestionuje prawa państwa izraelskiego do 
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suwerennego bytu (...). Spoglądając na los Ormian w Górnym Karabachu czy 
Muzułmanów w Bośni, odczuwamy nagle z bólem, że tamta historia nie została 
zakończona. Znów trwa „czyszczenie etniczne" („Gazeta Wyborcza" 90,93 r.).

Nie warto już wdawać się w podobnie drobiazgową analizę tej wypo
wiedzi - jak to uczyniono we wcześniejszej części tego szkicu, choć nie
wątpliwie jest w tych paru zdaniach więcej treści niż się na pierwszy rzut 
oka wydaje - wypowiedzi redaktora naczelnego „Gazety Wyborczej", 
którego - o ironio - piętnował niegdyś, jak widzieliśmy wcześniej, poseł 
Przymanowski. Zauważmy tylko, że ustanowiono tutaj metaforyczną ek
wiwalencję Żydów, Ormian, Muzułmanów i - domyślnie - odpowiednio: 
hitlerowców, azerbejdżańskich nacjonalistów i serbskich szowinistów, Do 
tak spiętej historyczną klamrą i entymematycznie ustanowionej para- 
dygmatycznej struktury „wrzucono"-jakby mimochodem - państwo ży
dowskie w Palestynie, metonimicznie obecne w tekście - oczywiście - obok 
syjonistów z getta. Nie mówi się jednak o Palestyńczykach w Palestynie, 
ponieważ byłoby to nachalne sugerowanie w tym semantycznym kontek
ście ich ekwiwalencji z hitlerowcami etc. Albowiem „retoryka nie kodyfi
kuje takich relacji zaskoczenia, które przeciwstawiają się wszystkim syste
mom oczekiwań, zawartym w kodzie lub w psychice słuchaczy" (Eco 
1972, s. 129), dąży jedynie do tego, by ich „wiedzę przebudować tylko 
częściowo". Słuchacze wiedzą wszakże o palestyńskich obozach 
uchodźców, osadnictwie na tzw. terenach okupowanych, wypowiedziach 
izraelskich polityków, że Palestyńczycy mają swoje państwo w Jordanii 
itd. Jeśli ktoś robi tam czystki etniczne, to na pewno nie Palestyńczycy 
właśnie. Rzecz to delikatnej politycznej natury i nie tu ją rozstrzygać, ta
kie ambicje ma jednak wszelkie publiczne słowo, które swą „prawdę" tra
ktuje jak ów Straussowski skarb (1969, s. 400).

Robin Horton zauważył, że w przeciwieństwie do powstających i od
chodzących teorii w całej historii europejskiej myśli, świat zdrowego roz
sądku zmienił się bardzo niewiele (1993, s. 207). To w nim zakorzenione 
są wszelkie formy porządkowania rzeczywistości, kosmologie, które - 
paradoksalnie - o ile zdołają przekroczyć „Rubikon krytycyzmu", stają 
się nawet systemami filozoficznymi. Z drugiej jednak strony, ma miejsce 
szybkie zużywanie się współczesnych mitów, ale równocześnie skutecz
niej się one rozpowszechniają (Dorfles 1973, s. 58). Tym bardziej, że 
w świecie współczesnym, zdominowanym przez zainteresowania opano
waniem świata codziennego, wiedza, która wykracza poza wąską specja
lizację jej posiadacza, jest na ogół wiedzą ad hoc, przypadkową i niejasną. 
„Kryteria adekwatności, reguły proceduralne, strategie osiągania pożąda
nych celów są trafne tylko w tym stopniu, w jakim muszą być trafne" - 
napisali w kontekście tego problemu Zimmerman i Pollner (1989, s. 352).
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Europejczyk bywa wówczas często bardziej podatny na różne formy per
swazji niż afrykański tubylec. Granice krytyczności i magiczności są bo
wiem płynne, uwarunkowane zarówno podmiotowo, jak i przedmioto
wo, zarówno okolicznościami społecznymi, jak indywidualnymi.

Mit nie umyka przed niczym, co wydaje się skazane na brak odpowie
dzi, co więcej, aspiruje do wszechwiedzy, chce stać się zbiorem tautologii. 
Albowiem odpowiada na bezwzględne i nieznoszące sprzeciwu wyzwa
nie nie tylko objaśniania świata, ale również ustanawiania społecznych 
kompromisów, seksualnych norm, psychologicznych kuracji itd. (por. Go
uld 1981, s. 183). Bywa złowieszczy, jeśli pozostaje na usługach polityki, 
lecz sprzyja również osiąganiu jej szlachetnych celów, jakie także się zda
rzają. Uznać go należy za pewien teoretyczny i historyczny konstrukt, 
choć jako kategoria metodologiczna jest przydatny do opisu zjawisk kul
tury, czego próbkę mieliśmy powyżej. Można go traktować trochę jak has
ło wywoławcze, odsyłające do bardziej fundamentalnych zjawisk: mity- 
czności, rytualności, figuratywności, magiczności, stereotypowości, skła
dających się na rozmaite kosmologie partycypacji. Tropienie tych zjawisk 
to trochę działalność na kształt Barthesowskiego postulatu: „Skoro mit 
kradnie język, czemu nie ukraść mitu?" (1970, s. 55).



Spiskowa wizja świata 
albo pieczęcie całości

Zjawiska nowomowy, rozważane również w niniejszym rozdziale, wy
kraczają w swej specyfice poza inicjalny rok stanu wojennego. Nie są to 
również zjawiska nowe; w całym okresie powojennym stanowiły one 
uposażenie politycznej retoryki rządzących. Tak więc drogą dosyć arbi
tralnego wyboru pojawią się poniżej przykłady wypowiedzi i publicysty
ki z roku 82. i 85., choć z równym powodzeniem odpowiednie przykłady 
mogłyby pochodzić z dowolnego roku tej dekady, nie mówiąc już o deka
dach wcześniejszych. Figury retoryczne, którymi chcemy się teraz zająć, 
były bowiem typowym wyposażeniem nowomowy całego okresu PRL; 
okaże się jednak, że są one obecne i dziś, podobnie jak i były obecne na 
długo przed totalitarnymi reżimami.

Głód przyczynowości integralnej w interesującym nas okresie 
do stałych rubryk w rozważa
nych dziennikach należały 

doniesienia opatrzone nagłówkiem Kronika sądowa lub Kronika sądowa 
i milicyjna. Rubryka ta pojawiała się nieregularnie, choć zwykle wtedy, 
gdy miał miejsce jakiś polityczny proces lub choćby tylko zatrzymanie 
przez milicję - bez sankcji karnych. Niemal zawsze takiej informacji to
warzyszyła również informacja o przestępstwie pospolitym. Oto dwa 
przykłady:

6 lat więzienia dla P. Kosmowskiego (przewodniczący Zarządu Regionu 
NSZZ „Solidarność" Podbeskidzie); (...) zorganizował konspiracyjną strukturę 
tego związku celem przeprowadzenia akcji protestacyjnej przeciwko trwającemu 
już stanowi wojennemu;

obok mamy drugą i ostatnią informację:
15 lat więzienia dla wyrodnej macochy za zabójstwo 6-letniego syna (TL 73, 

82 r.).

Obok informacji o tragicznej w skutkach bójce pomiędzy dwoma eme
rytami:

(...) agresywny staruszek zadał Michałowi N. trzy ciosy bagnetem przechowywa
nym w mieszkaniu i zabił go

oraz o procesie wielokrotnego zabójcy kobiet informacja następująca:



64

(...) nocni „malarze" przyłapani na gorącym uczynku (...). Zatrzymanymi okazali 
się Janusz Sanocki - b. przewodniczący byłego MKZ „Solidarność", zatrudniony 
w Nyskim Przedsiębiorstwie Budowlanym, oraz Marek Dybek - lekarz medycyny 
z nyskiego ZOZ (TL 112, 85 r.).

Jeśli pamiętamy semantyczny mechanizm tworzenia eposu ideologi
cznego, podejrzewamy i w tym przypadku obecność jakiegoś elementu 
metaoperacji, służącej zadzierzganiu pożądanych związków, mającej tak
że zapewne semantyczną podstawę. Praktyka zestawiania obok siebie 
przedstawicieli opozycji i przestępców staje się w pełni zrozumiała, jeśli 
uwzględnimy istnienie rozsianych tu i ówdzie komentarzy, które zwykle 
nie były bynajmniej bezpośrednimi komentarzami do cytowanych tu Kro
nik:

Ostrze środków nadzwyczajnych skierowane jest przeciwko wszelkim zagro
żeniom spokoju i bezpieczeństwa państwa. A więc nie przeciwko „Solidarności" 
jako 9,5-milionowemu związkowi zawodowemu, który został zawieszony, lecz 
przeciw jego awanturniczym zaślepionym działaczom. Również przeciwko speku
lacji, wysokiej fali przestępczości, kradzieżom i rozbojom (ŻW 2, 82 r.).

Wielu działaczy tamtej „Solidarności" RI zdeklarowało się jako zdecydowani 
antykomuniści i przeszło na łaskawy chleb zagranicy. Byli i tacy, którzy wplątali 
się w zwykłe kryminalne afery, np. z przydziałami samochodów, rzekomo „dla 
związku" (TL 109, 85 r.).

Zauważmy ponadto, że rządzący nie chcieli uznać statusu więźnia 
politycznego. Wówczas, jeśli uwzględnimy ten właśnie fakt oraz zabiegi 
marginalizacji i deprecjacji opozycji wskazane wcześniej, to pojawiające 
się „jak gdyby nigdy nic" komentarze, jak te powyżej, czynią z metonimi- 
cznego związku styczności opozycjonistów i przestępców podstawę ich 
związku metaforycznego. Wówczas - via retoryczne podstawienie - moż
na mówić jednym tchem o awanturnikach, tych związkowych i tych uli
cznych.

Zwróćmy uwagę na fakt, że taka tropiczna matryca nie opiera się by
najmniej na fałszu. Już Jacques Ellul zauważył, że propaganda stara się 
zawsze podawać prawdziwe fakty, odpowiednie znaczenie ma im nadać 
natomiast interpretacja (1965, s. 53). Przy czym interpretacja ta odbywa 
się często nie wprost, poprzez podanie samej informacji, jest to swoista 
interpretacja „na pniu". Wtedy właśnie zachodzi utożsamienie interpreta
cji i informacji. W przypadku rozważanej Kroniki ta interpretacja polega 
na pominięciu pewnych danych czy pewnych przesłanek, co daje taki oto 
skrócony entymematycznie sylogizm, wyraz pewnego ideologicznego in
ven tio, np.: 
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działalność niezgodna z prawem jest przestępstwem -> zakładanie kon
spiracyjnych struktur jest działalnością niezgodną z prawem —» niezgod
ne z prawem jest także morderstwo —> konspiracja jest zatem przestę
pstwem —> podobnie przestępstwem jest morderstwo —> konspiratorzy 
i mordercy to przestępcy.

Pominięto tutaj przesłankę o represyjnym politycznie charakterze pra
wa, co umożliwiło otrzymanie takiego wniosku, jak powyżej. Polityczna 
metafora jest i tutaj instrumentem modelowania społecznej rzeczywistości.

Zauważmy, że choć interpretacja kładąca nacisk na entymematyczny 
charakter wskazanego wnioskowania nie jest sprzeczna z poprzednim od
czytaniem metonimicznym ostatnich przykładów, podkreśla jednak inny re- 
toryczno-semantyczny moment tworzenia metafory. Mianowicie jej aspekt 
synekdochiczny, na mocy którego poprzez taksonomiczną generalizację uzy
skujemy podstawienie w strukturze treści pojęciowej przestępstwa-przestę- 
pcy, dzięki czemu o konspiratorze można myśleć przestępca, podobnie jak 
o szerszeniu mówimy czasem - bestia (por. Sapir 1977, s. 14).

Wskazaliśmy powyżej mechanizm, dzięki któremu relacja sąsiedztwa 
przechodzi w relacje podobieństwa, iuxta hoc, ergo propter hoc, „obok, 
a więc wskutek czegoś": ideologia budowała swój aksjologiczno-seman- 
tyczny szkielet. W’ rozważanym przypadku był to jakby jego wymiar 
przestrzenny. Rekonstruowany wcześniej epos ideologiczny był przykła
dem semantycznych mostów rzucanych w czasie, łączących rządzących 
i rządzonych z odpowiednimi zdarzeniami historycznymi i ich bohatera
mi. Ideologia używała wszelako także zwykłych kładek w dziele realiza
cji swego strukturującego zadania. Kładki te łączyły zdarzenia z sobą 
współwystępujące lub następujące po sobie. Odwoływanie się do tych 
zdarzeń pozwalało konstruować system relacji przyczynowo-skutko
wych, które służyły wyjaśnianiu ówczesnej rzeczywistości społecznej.

Zwłaszcza w pierwszym roku stanu wojennego częste były komenta
rze w lakoniczny sposób opisujące spuściznę okresu przed grudniowego:

Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że w ostatnich kilkunastu miesiącach, 
wraz z rozchwianiem mechanizmów społeczno-gospodarczych, gwałtownie zaczę
ły deprecjonować się takie pojęcia, jak praworządność, dyscyplina społeczna, tole
rancja w stosunkach międzyludzkich. Naszym kłopotom w organizowaniu domo
wego życia towarzyszyły coraz częściej zjawiska z obszaru społecznej patologii: 
przemoc, brutalność, nieuczciwość, agresywność i chamstwo (TL 2,82 r.).

Poważne były straty w globalnej skali gospodarczej:
Wstępnie szacuje się, że dochód narodowy wytworzony spodl w 1981 r. w porów

naniu z poprzednim rokiem o blisko 15 proc., a więc w stopniu znacznie głębszym, 
niż w poprzednich dwóch latach, kiedy to spadek sięgał kilku procent (TL 3, 82 r.).
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Kryzys nie ominął poszczególnych zakładów pracy:
Było szczególnie ciężko, brakowało surowców i materiałów w przemyśle i bu

downictwie. Rwały się więzi kooperacyjne. Rolnictwo odczuwało ostre niedobory 
środków produkcji (TL 1, 82 r.).

Miały równocześnie miejsce:
(...) ustawiczne strajki, akcje protestacyjne, wyuzdane akcje propagandowe nie 
przebierające w środkach i nie kierujące się żadną moralnością, pogłębiające chaos 
gospodarczy i prowadzące wprost do dezintegracji narodu (ŻW 3, 82 r.).
(...) działalność tych, którzy uporczywie dążyli do rozkładu całego aparatu pań
stwowego, dezorganizowali wstrząsaną nieustannymi strajkami gospodarkę naro
dową, godzili w nasze sojusze, a pośrednio w układ sił międzynarodowych, za
pewniających pokój na naszym kontynencie (z wystąpienia przewodniczącego 
Rady Państwa, ŻW 1, 82 r.).

Sytuacje uratowało wprowadzenie stanu wojennego:
Zawieszenie - na mocy przepisów stanu wojennego - działalności wszystkich 

związków zawodowych w Polsce uniemożliwiło przywódcom NSZZ „Solidar
ność" wykorzystywanie ruchu związkowego do celów politycznych, a ściślej do 
walki o władzę (ŻW 88,82 r.).

Decyzje Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, których celowość uznał Sejm 
PRL, zahamowały realizację złowrogiego scenariusza, wstrzymały bieg ku prze
paści - ku ruinie gospodarki i państwa (TL 108,82 r.).

Na rezultaty nie trzeba było długo czekać: wzrosła wydajność pracy, 
poprawiło się tzw. zaopatrzenie, wzmożono walkę z przestępczością, po
lepszyła się jakość usług etc. Prasa początku stanu wojennego pełna była 
tego typu informacji:

(...) huta się „pozbierała". Znacznie poprawiła się dyscyplina pracy. Wielu ludzi 
przekonało się, że to, co jeszcze uchodziło 3 tygodnie temu, teraz już nikomu pła
zem nie ujdzie. Z drugiej strony, staramy się zadbać o załogę. Już od najbliższego 
poniedziałku będą np. znowu czynne wszystkie stołówki na terenie zakładu (TL 1, 
82 r.).

Przykład idzie od góry: tak jak WRON walczy z brakiem dyscypliny 
obywatelskiej i dba o obywateli, tak też dyrekcja zakładu - w powyższej 
wypowiedzi - walczy z brakiem dyscypliny pracowniczej i dba o załogę. 
Niczym surowy a troskliwy ojciec.

W rozważanych powyżej przykładach można zauważyć mechanizm 
przechodzenia od relacji następstwa do relacji przyczynowości i dotyczy 
on przeciwstawnych klas zdarzeń, które nazwiemy: opozycja-kryzys 
i władza-poprawa. Powyższe wywody nie wykazują, po pobieżnym 
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przeczytaniu, niczego szczególnego: ot, wskazano w nich przyczyny kry
zysu początku roku 82., z drugiej strony - przyczyny poprawy sytuacji. 
Nie ma tu wątpliwości: za przyczynę kryzysu uznano opozycję, za przy
czynę poprawy - władzę. Taka diagnoza jednakowoż wzbudza wątpli
wości. Przyczynowość ma tu bowiem charakter szczególny, nie w znacze
niu diachroniczności i dynamiczności następujących po sobie zdarzeń, 
lecz ich synchroniczności i statyczności. Wydaje się to paradoksalne, ten 
rodzaj przyczynowości symbolicznej znany jest jednak z folkloru. Zwró
cił na niego uwagę między innymi Tzvetan Todorov, wykazując jego obe
cność np. w Księdze tysiąca i jednej nocy. Przyczynowość ta jest analitycznie 
nieuchwytna, jeśli nie wyjdzie się poza linearne wyobrażenie czasu. 
W myśl tego:

„X zabija swą żonę, ponieważ jest okrutny, lecz jest okrutny, ponieważ 
zabija żonę (...). Przyczyna nie jest jakimś fundamentalnym przed, lecz 
jedynie składnikiem zestawu »przyczyna-skutek«, w którym żaden z ele
mentów nie dominuje przez to nad drugim" (1973, s. 271).
Wskazywany związek następstwa działań opozycji z narastającym 

kryzysem, jak również następstwa wprowadzenia stanu wojennego z od
czuwalną poprawą, przekształca się natychmiast w związek przyczyno
wości. I odbywa się to również w sposób „momentalny", zgodnie z logi
ką syntetycznego współwystępowania - jak to określiła Anna Pałubicka 
(1984, s. 47). Przyczynowość powyższa ma tę szczególną postać, na którą 
wskazywał Todorov: opozycja doprowadziła do kryzysu, ponieważ pra
gnęła władzy, lecz pragnęła władzy, ponieważ doprowadziła do kryzysu; 
władza doprowadziła do poprawy, ponieważ wprowadziła stan wojenny, 
lecz wprowadziła stan wojenny, ponieważ doprowadziła do poprawy. Ri
chard Schechner powiedziałby zapewne, że ogniwa przyczynowości wy
stępują tutaj niejako spiralnie: nie tylko według zasady post hoc ergo pro
pter hoc, ale także post hoc ergo ante hoc -potem wyprzedza przedtem 
(1994). W rozdziale poprzednim skonstatowaliśmy istnienie swoistej se
mantycznej pamięci synchronicznej, w tym natomiast przypadku można 
by mówić o semantycznej przyczynowości synchronicznej.

Cecha ta wpisuje się w przyczynowość ogólną i integralną, bezaspe- 
ktową przyczynowość mitu i magii, na którą wskazywał Lévi-Strauss. 
W powyższych przykładach mamy także namiastkę owych „wariacji na 
temat przyczynowości", o których pisał Marcel Mauss w aktualnej do 
dziś pracy poświęconej magii (1973). Misją synchronicznej przyczynowo
ści jest doprowadzenie do natychmiastowych skojarzeń kryzysu z opozy
cją, władzy z poprawą, do semantyzacji tych elementów składni, do usta
nowienia ich ekwiwalencji. W przytoczonych przykładach widzimy 
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właśnie taką metamorfozę, która zresztą spłaca inny jeszcze dług wobec 
potrzeby wyjaśnienia typu mitycznego: sprowadza istotę rzeczy do jej ge
nezy i zasady (por. Mieletinski 1981, s. 214).

Topos kauzalizmu-teleologizmu Robin Horton, odwołując się do 
znanych sobie kultur afrykań
skich, zauważył, że w systemie 

myśli zamkniętej wszystko musi mieć jednoznacznie określoną przyczy
nę. Jeśli np. uschnięta gałąź spadnie na głowę przechodzącego pod drze
wem człowieka, musi być wyjaśnienie tego wypadku. Może człowiek ten 
pokłócił się z bratem o spadek i ten drugi spowodował wypadek poprzez 
działanie wynajętego czarownika albo sprzeniewierzył się rodowi 
i przodkowie zrzucili gałąź na jego głowę? Idea współwystępowania 
dwóch niezależnych zdarzeń jest nie do przyjęcia. Akceptacja jej byłaby 
przystaniem na wniosek, że wypadek jest niewytłumaczalny, a więc było
by to przyznanie się do ignorancji (1993, s. 244). „Dla tej umysłowości nie 
istnieją w ogóle związki przypadkowe"-utrzymywał Lévy-Bruhl 
(1992, s. 336).

Roland Barthes podał podobne przykłady takiej mito-magicznej przy
czynowości we współczesnej mu Francji. Między innymi przykład łudzą
co przypominający przez nas wskazywane, mianowicie odpowiednio po
daną informację prasową, dzięki czemu czytelnik winien wiązać obniżkę 
cen owoców i jarzyn z działaniem rządu. Tymczasem była to oczywiście 
zwykła obniżka sezonowa. Skomentował to‘w sposób następujący:

„W drugim systemie (mitycznym) przyczynowość jest sztuczna, fał
szywa, ale wskoczyła niejako na wóz Natury. Dlatego właśnie mit zostaje 
przeżyty jako słowo niewinne: nie dlatego, że jego intencje są ukryte (gdy
by były ukryte, nie mogłyby być skuteczne), lecz dlatego, że zostały »una- 
turalnione«" (1970, s. 207).
Obsesja szukania przyczyny, genezy politycznego zjawiska czy polity

cznych poglądów to także charakterystyczny rys podminowujący język 
mitu. Wszystko ma wytłumaczenie w jakimś początku, a wskazanie go 
jest możliwe i konieczne. „Pojawienie się poglądu nieprawidłowego, nie 
wynikającego ze skłonności przestępczych, przekupienia przez kogoś in
nego, choroby umysłowej, żydowskiego, kułackiego, burżuazyjnego po
chodzenia bądź też otumanienia jest teoretycznie niemożliwe" - pisał 
Piotr Wierzbicki w 1987 roku. Pominął natomiast bardzo wówczas popu
larne umiejscawianie początków politycznej biografii przedstawicieli 
opozycji w... stalinizmie:
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Doprawdy, prawdziwa sztafeta pokoleń, która pojawi się w roku 1981 na 
zjeździe „Solidarności" in gremio, ponieważ i pokolenie najstarsze, to od Berma
na, reprezentować będzie jako gość zjazdu rześki jeszcze i zdrowy Stefan Stasze
wski, współautor gehenny polskiej lat 1948-56 i cichy współpracownik KOR, nie
strudzenie doradzający mafiosom, co czynić należy (ŻW 64,82 r.).

Nie wspomniał również o hitleryzmie:
Warto pamiętać, że ta terrorystyczno-dywersyjna organizacja o międzynaro

dowym zasięgu (Organizacja Bojowa Wolna Polska - J.B.), parająca się aktyw
nie szpiegostwem, jest kierowana przez doświadczonego agenta hitlerowskiego 
chowu - Konstantego Zygfryda Hanffa. Chociaż to może szokować, ale prawda 
jest taka, że właśnie Hanff i jego organizacja są „ojcem chrzestnym" i głównym 
programistą KPN (ŻW 5,82 r.).

Tak skonstruowany kontagialny transfer z jednej strony pomiędzy sta
linowcami i KOR-owcami, z drugiej - pomiędzy hitlerowcami i KPN-owcami 
był być może przedsięwzięciem na wyrost, ale ta „przyciężkawa" matry
ca zostawiła jakiś ślad w tych i owych głowach. Figura zdrady, którą 
wciąż opieczętowywano wskazane opozycyjne ugrupowania, eksploato
wała i takie analogie. Ponadto jest to sposób tworzenia stereotypów poję
ciowych. Nie ma wątpliwości, że i stalinowcy, i hitlerowcy są źli. Kto 
z kim przestaje, takim się staje.

Oba przytoczone komentarze, wskazując genezę ruchów opozycyj
nych - wskazują tym samym ich przyczynę. Ruchy te nie zaistniały na 
politycznej scenie z własnej woli ich członków, lecz z inspiracji, a może 
wręcz po prostu z mocy decyzji sił innych, antypolskich, antydemokraty
cznych, często zbrodniczych - jak wyżej. Oto inne przykłady:

Polska wieś w swojej masie zapomniała już o tym epizodzie z chłopską „Soli
darnością". Rolnicy, z natury rzeczy ludzie pracowici i nieskorzy do awanłurnic- 
twa, włączyli się aktywnie w ten nurt, który pracą codzienną daje chleb. Tylko 
Swiejkowski z RWE i jemu podobni inną mają „drogę przez wieś" - pokrętną, 
prowokacyjną, jątrzącą. Teraz znów, wykorzystując kościelne kruchty w Warsza
wie, marzy im się „manifestacja", kolejna burda za sprawą chytrze wmontowa
nych w tłum „obrońców praw człowieka" (TL 109,85 r.).

W ośrodkach wywiadowczych i dywersyjnych sztabach Zachodu opracowuje 
się także instrukcje dla naszego przeciwnika wewnętrznego, scenariusze akcji 
antypaństwowych. Są one znane. Niedawno były to wezwania do wyjścia na ulicę 
i chociażby 15-minutowych strajków, jak 28 lutego czy 1 kwietnia, a następnie do 
zakłócania obchodów Święta Pracy. Wkrótce nasili się zapewne hasło bojkotu wy
borów do Sejmu, do nowych napięć społecznych i zakłócania przedwyborczej at
mosfery w kraju (z wystąpienia ministra spraw wewnętrznych, tamże).
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Opozycja działała zatem również z inspiracji RWE czy ośrodków wy
wiadowczych i dywersyjnych sztabów Zachodu. Miały one na celu kolejne bur
dy, bojkot wyborów, stwarzanie napięć społecznych, istnieje zatem jakaś przy
czyna i jakiś cel zdarzeń. Tak oto, mocą entymematyczne} redukcji, kono- 
tatywnej przechodniości etc. tworzy się topologiczne struktury: niespo
dziewane i nieprzewidywalne związki służące budowie pewnej „wiedzy 
o świecie" (por. Eco 1977a, s. 284). Mamy zatem w tych i innych tekstach 
topos kauzalizmu-kto (co) za tym stoi itopos teleologizmu- 
komu (czemu) to służy.

Godny odnotowania jest również fakt, że w tej strukturze nie mieści 
się „Solidarność" jako 9,5-milionowy związek zawodowy, a tylko jej awanturni
czy zaślepieni działacze (por. wcześniej):

(...) w ciągu roku 1981 do ekstremistów z KOR poczęli dołączać konkurujący do
tąd z nimi ekstremiści z KPN, którzy zdołali się zakotwiczyć w różnych ogniwach 
„Solidarności"(ŻVJ 31,82 r.).

Na dziś ta podziemna działalność ma być wykorzystywana do montowania 
tzw. biernego oporu, a nawet organizowania sabotażu. Na jutro - ma przygoto
wać grunt do rozwinięcia na szeroką skalę działalności politycznej pod płaszczy
kiem związku zawodowego. „Odrodzony" NSZZ „Solidarność" ma służyć - 
w myśl tych założeń -jako baza i zaplecze dla funkcjonowania politycznej akcji 
wymierzonej przeciwko ustrojowi socjalistycznemu (TL 104, 82 r.).

Choćby we wcześniejszym przykładzie, dotyczącym działalności 
RWE, widoczne jest przeciwstawienie z jednej strony epizodu z chłopską 
Solidarnością i awanturnictwa, z drugiej natomiast - rolników i pracy codzien
nej. Przeciwstawienie to ufundowane jest oczywiście na aksjologicznych 
podstawach. Pisząc o epizodzie, pomniejsza się wagę związku zawodowe
go (por. historyczno-ideologiczne hiperbolizacje i eufemizacje w Eposie 
ideologicznym), o chłopskiej „Solidarności" natomiast - postponuje się go. 
Wiadomo, że polscy producenci rolni nie lubią, gdy mówi się o nich chło
pi, zdecydowanie wolą, gdy się o nich mówi rolnicy. Tak czy owak fala 
zgubnego oddziaływania przebiega po linii:

zagraniczne ośrodki —> opozycyjna ekstrema —> związki zawodowe

Politycznemu zatruciu ulec mogą także zwykli członkowie, zwykli 
obywatele.

Wskazane topoi, klisze na użytek politycznej perswazji, występowały 
czasem oddzielnie, czasem natomiast w postaci kompleksowego figura
tywnego przedstawienia, ogarniającego obydwa pola topologiczne. Ma to 
miejsce np. w przytoczonym fragmencie wystąpienia ministra spraw we
wnętrznych. Nie wiadomo, co jest tu ważniejsze: czy przyczyna - zagra
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niczne ośrodki, czy cel - wzbudzanie społecznych niepokojów. Wydaje 
się, że ważne jest i jedno, i drugie: wzajemnie oddziałujące składniki ze
stawu: przyczyna-skutek. Koniec zawiera się już w początku i vice versa - 
jak w każdej mito-logicznej konstrukcji. Brak przestrzennej i czasowej cią
głości: przed i po, wcześniej i później mieszają się z sobą - napisał Cassi
rer (1953, s. 53). Mamy tu zatem do czynienia z pewną szerszą strukturą: 
toposem kauzalizmu-teleologizmu, nastawieniem znanym pod 
nazwą spiskowej koncepcji rzeczywistości.

Oto mentalne nastawienie wobec świata, rodzaj porządkowania rze
czywistości, charakterystyczny nie tylko dla komunistycznej kosmologii, 
wykazuje fundamentalną zasadę myślenia magicznego: nic w świecie nie 
dzieje się przypadkiem, wszystko jest już jakoś przedustawne i teleologi- 
cznie zorientowane. Obraz świata tak charakterystyczny dla komunisty
cznej propagandy, a znany przecież i w innym porządku politycznym. 
Rozmaite spiski wciąż zaludniają świat, może to być spisek międzynarodo
wego żydostwa lub międzynarodowej finansjery, czasem nawet pierwsze wy
stępujące w połączeniu z drugim, dalej - masonerii, jezuitów, wywiadów 
światowych mocarstw itd. Dawniej trwałość owego wprzód ustanowio
nego porządku zapewniała czerwona pajęczyna, dziś - czarni, komisarze 
Unii Europejskiej czy nawet rosyjska mafia.

Od metafory do metonimii Wszelako, kimkolwiek nie byłby 
aktor publicznej sceny, będzie on 
zawsze albo reprezentantem skry

tych sił, pewnej spiskowej struktury długiego trwania, albo sam ów spi
sek zawiązuje. Oto obszerny fragment wypowiedzi pochodzącej już 
z okresu najnowszego, okresu intensywnej walki wyborczej:

Akcja Wyborcza Solidarność nie jest jakąś zwykła partią. Ma własności nad
przyrodzone. Wyrasta z „jedynie słusznej" tradycji zrywu rewolucyjnego. Wyra
sta z etosu „Solidarności", ale reprezentuje całą Polskę. I przewodzi tej prawdzi
wej Polsce. Jest partią-matką. Jest organizatorem mas pracujących miast i wsi. 
Pod jej przewodem łączą się inne słuszne partie. Kiedyś to już było...
Akcja Wyborcza Solidarność stawia na aktyw. Ogłasza zaciąg czterech tysięcy 
najbardziej bojowych i najbardziej sprawdzonych działaczy do rewolucyjnych ko
mitetów, które po wyborach przejmą ministerstwa, urzędy i administrację. Skąd 
my to znamy?

Misją Akcji Wyborczej Solidarność jest wprowadzenie prawdziwej sprawiedli
wości społecznej. Ziemia - chłopom, i do tego tylko tubylcom. Fabryki - robotni
kom. Polska - Polakom. Oddać to, co zagrabili komuniści, liberałowie i ich lokaje. 
Każdemu według... To też znamy z historii.
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Akcja Wyborcza Solidarność chce też wymierzyć sprawiedliwość dziejowy. 
Pod sąd komunistów i postkomunistów. Zdemaskować wszystkich agentów. Wy
łuskać wszystkich wrogów klasowych i politycznych. Jak wiadomo, walka klasowa 
zaostrza się w miarę postępów naszej rewolucji. Znana śpiewka...

Akcja Wyborcza Solidarność myśli o wszystkich i uszczęśliwi wszystkich. Ma 
program gospodarczy. Ma program legislacyjny. Wie, co robić. Trzeba tylko Akcji 
bezgranicznie zaufać. Znajome to, znajomej...).

Ideolodzy Akcji Wyborczej Solidarność ogłaszają, że rewolucja zaczęła się na 
Bałkanach i jej płomień ogarnia całą Europę rządzoną przez postkomunistów. Le
nin też sądził, że jak Piotrogród, to i cała Rosja, a naioet Niemcy. A może i świat 
(Trybuna 15,97 r.)
W powyższym fragmencie nie wskazuje się spisku wprost. To polity

czni oponenci ów spisek mają wszędzie widzieć, co jest wystarczającym 
powodem ich wyszydzenia. To, że w istocie sami spiskują, przemyca się 
niejako pomiędzy wierszami, ale nie wprost, by uniknąć zarzutu kulty
wowania takiej właśnie spiskowej koncepcji rzeczywistości. Tytuł wypo
wiedzi, Bolszewizm Krzaklewskiego, znajduje swoje rozwinięcie w tekście, 
kiedy to dokonuje się utożsamienia ideowych motywów bolszewików 
i działaczy AWS, przywołując określenia zrywu rewolucyjnego, przewo
dzenia, walki klasowej, a nawet powołując na świadka samego Lenina.

Inny przykład takiego oznakowego potraktowania opisu pewnego 
stanu rzeczy, aspirującego do przekształcenia metafory w metonimie, 
znajdujemy w relacji byłego PRL-owskiego premiera, Mieczysława F. Ra
kowskiego, ze spotkania z szefem paryskiej Kultury, Jerzym Giedroyciem:

Mój rozmówca przekroczył kolejną smugę cienia, 90. rok życia. Już na począt
ku naszego spotkania poinformował, że chodzi o lasce. W redaktorskim gabinecie, 
zawalonym książkami, dostrzegłem także książki Wojciecha Jaruzelskiego, Czesła
wa Kiszczaka, Stanisława Kani. Znalazłem również dwie moje. Za biurkiem za
siadł gospodarz, ja usiadłem w fotelu naprzeciwko niego. Któż tu już nie siedział! 
O czym rozmawialiśmy? Oczywiście, o Polsce (tamże).

Metaforyczny zrazu obraz dzieł funkcjonariuszy partii komunistycz
nej na biurku emigranta-antykomunisty przekształca się na oczach czytel
nika w fizyczną jednego z nich obecność, niemal komitywę nie tylko z sa
mym antykomunistą, ale i całym pokoleniem - Któż tu już nie siedział! - 
opozycji emigracyjnej. Styczność przekształcić się ma w tożsamość, uścisk 
ręki ma usunąć odium skalania - oto magia sympatyczna polityki.

Z pewnością wskazanie teraz ogólniejszej kosmologicznej wykładni 
tych i podobnych modelujących propagandowych przedsięwzięć nie bę
dzie już rzeczą trudną. Reguły mito-logiki nie tylko podminowują przed
stawiony powyżej obraz rzeczywistości, ale są jego generalną zasadą. Do
tyczy to zarówno obrazu dziejów, jak i obrazu sił działających na polity
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cznej scenie. Rozważany tutaj językowy i figuratywny obraz świata wyra
sta z kosmologii partycypacji, wiedzy konkretu, kontekstu i wartości, 
w której esencja poprzedza egzystencje, a słowo ma charakter bezaltema- 
tywny.

Pośród figur, które służyły tworzeniu - interpretowanego tutaj - reto
rycznego obrazu świata, szczególnie widoczne jest nieprzeparte dążenie 
do ustanawiania związków metonimicznych, wykazywania styczności, 
przyczynowości, zawierania się obiektów i zdarzeń, których propaganda, 
z wiadomych sobie powodów, używała do budowania obowiązującej 
ideologicznej wykładni. To metonimia może zasypać ontologiczną prze
rwę pomiędzy zdarzeniem a znaczeniem, nie zrobi tego metafora (por. 
Gould 1981, s. 84). Mityzacja to element ciągłego procesu interpretowa
nia, który ma tę przerwę zmniejszyć i w tym znaczeniu na ten proces skła
dają się wszelkie formy figuratywności przedstawień. Czy taki właśnie 
poziom metonimii osiągają propagandowe przedstawienia? Erie Gould 
wygłosił pogląd, że język mitu to język nieobecnej metonimii w metafo
rze (tamże, s. 53). Metafora dąży do tego, by stać się metonimia (por. tam
że, s. 71) - swą logiczną inwersją. Michał Głowiński kwestię figuratywno
ści (metaforyczności) nowomowy ujął następująco: „Metafora nabiera 
niejako mocy obowiązującej, przestaje być przygodną formułą, rytualizu- 
je się, staje się koniecznym wyposażeniem języka" (1990, s. 14). Przeja
wem magii językowej nazywa wprost to zjawisko „udosłowniania meta
for": „służyło to zacieraniu granic między językiem a światem, do którego 
się on odnosi" (tamże). Służyło zasypywaniu przerwy pomiędzy słowem 
a rzeczą, słowo i rzecz miały być wyrazem identyczności tej samej istoty.

W ten właśnie sposób Ontologią politycznej propagandy wykazuje pier
wszeństwo esencji przed egzystencją, i wielu jej nadawców, jak również od
biorców, zatrzymuje się zapewne na poziomie owej esencji, istotowości, która 
- nie bacząc na roszczenia przypadłości - głosi siebie jako jedyną.

Metonimia reprezentuje ideę całości (Sapir 1977, s. 21). Określenia pie
częcie całości użył Cassirer, wskazując na konstytutywną cechę mito-logiki 
(1953, s. 90). W myśli mitycznej mianowicie, jej przedmiotu nigdy nie tra
ktuje się jako indywidualnego, izolowanego obiektu, lecz jest on zawsze 
postrzegany w odniesieniu do czegoś innego (tamże, s. 63). Idea magicznej 
całości to inne jeszcze określenie - użyte przez Maussa (1973, s. 84) - które 
również oddaje swoistą panmetonimiczność tej logiki rekonstrukcji:

„Jednym słowem: ludzie i rzeczy są powiązani teoretycznie nieograni
czoną liczbą związków sympatycznych. Ich łańcuch jest tak ścisły, ciągłość 
tak wyraźna, że aby spowodować pożądany skutek, wystarczy działać na 
dowolne ogniwo" (tamże).
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Jest to metonimiczność pożądana i potencjalna, może się ona jednak 
w pewnych kontekstach aktualizować i ujawniać w egzystencjalno-sym- 
bolicznym przeżyciu. Ogniwa sympatycznych związków, niczym mona
dy Leibniza, odbijają, każde w inny sposób, całą rzeczywistość. Działanie 
na ogniwo Konstytucja 3 maja miało wywołać - jak pamiętamy - stan wo
jenny, natomiast na ogniwo KOR, miało wywołać kryzys itd. Niektóre og
niwa były niejako „w uśpieniu", miały wywoływać raz pewien obraz 
świata, innym razem - obraz zgoła przeciwstawny.

Dlatego możemy mówić o nadwartościowaniu sympatii (np. w posta
ci historycznych hiperbolizacji czy zmiany styczności w podobieństwo) 
lub niedowartościowaniu sympatii (w historycznych eufemizacjach czy 
marginalizacji związku opozycja-społeczeństwo). W myśl prawa metamor
fozy - jak to określił Cassirer (1977, s. 151) - może się w tym samym przy
padku ujawniać jedno lub drugie, co było szczególnie widoczne w eposie 
ideologicznym. W nieco psychologizujący sposób napisał o tak rozumia
nych związkach Marcel Mauss:

„Skutki sympatii są zawsze ograniczone do skutków pożądanych. 
Z jednej strony, w określonym kierunku przerywa się łańcuch sympatii, 
a z drugiej przekazuje się tylko jedną lub kilka cech nadających się do 
przekazania" (1973, s. 86).
Sąd naukowy analizuje dany przypadek w zestawieniu z innymi nie

zmiennymi komponentami i usiłuje zrozumieć go poprzez wszelkie uwa
runkowania, wzajemne przenikanie się i stałe związki składników obser
wacji, myśl mityczna natomiast z jednego przypadku chce stworzyć ogól
ną zasadę (por. Cassirer 1953, s. 46-47). Taka prawidłowość sprawia, że 
„każdy przypadkowy związek może stać się prawem, każdy zbieg okoli
czności - regułą" (Mauss 1973, s. 182). W tym sensie mamy tu do czynienia 
z kolejnym przykładem myślenia magicznego, ponieważ odrzuca ono kar
dynalną zasadę modus ponens, a więc bezwzględną regułę wynikania, a do
puszcza wszechwynikalność. Głód praw i reguł to cecha, która sprawia, że 
myśl mityczną uznać można - w pewnym uproszczeniu - za lustrzane od
bicie myśli naukowej. Jednakże o ile ta ostatnia „handluje" swoimi ideami, 
myśl mityczna „czyni z nich swój skarb" (Lévi-Strauss 1969, s. 400). Roz
ważana w tym rozdziale, tzw. spiskowa koncepcja rzeczywistości to reme
dium na doskwierającą obojętność tajemnicy. W tym znaczeniu to znów 
przejaw quasi-sakralnego stosunku wobec świata. Tajemnica może bo
wiem odesłać i do rzeczywistości nadprzyrodzonej, i wskazać na domnie
many spisek. Oba kierunki spełniają zadość pragnieniu wyjaśniania w ter
minach nieredukowalnych jakości, pragnieniu mitu.



Polityczne metamorfozy 
albo sympatia wszechrzeczy

Rok 1989, a właściwie pierwsza jego połowa, to schyłek dekady: nie do
czekała ona jednak swego końca, tzn. skończyła się gdzieś w okolicy poło
wy roku, wraz z wyborami parlamentarnymi 4 czerwca. Jeszcze na po
czątku tego roku nie było wiadomo, że będzie on także końcem wieku XX 
- jak sądzą dziś, z perspektywy czasu, niektórzy politolodzy i politycy. 
Przypomnijmy, że koniec roku 88. to tzw. debata Wałęsa-Miodowicz, któ
ra stała się istotnym impulsem dla kolejnej, wzrastającej w szybkim tem
pie, fali społecznej kontestacji, tzw. rozmów w Magdalence - rządzących 
z opozycją, wreszcie obrad „okrągłego stołu" na początku roku 89. Nale
ży jednak pamiętać, że cały blok socjalistyczny trwał niewzruszony i nic 
nie wskazywało, że oto mamy do czynienia z czymś więcej niż z kolejną 
odwilżą: „pierestrojką", „głasnostią" czy „nowym myśleniem". Dziś wia
domo już, że najtęższe politologiczne i sowietologiczne głowy nie spro
stały próbie programowania biegu wypadków. Wszelako, na początku 
roku 89. do upadku muru berlińskiego było jeszcze dobrych parę miesię
cy i niewielu było takich, którzy przypuszczali, że stanie się to wcześniej 
niż za parę dziesiątków lat.

Nowe wcielenie ideologii Zanim jednak nadeszła brzemien
na w skutki „jesień ludów", prze
wodniczący Rady Państwa takie 

oto noworoczne życzenia składał rodakom w „prostych żołnierskich sło
wach":

Aby ludziom żyło się lżej. Aby udało się zahamować dotkliwy inflację, uzyskać 
większą skuteczność reformy gospodarczej, wyzwolić całą społeczną energię, pójść 
szybciej naprzód. A jednocześnie, aby obroniła się, zyskała na wiarygodności so
cjalistyczna sprawiedliwość społeczna. Aby umocniły się bezcenne wartości mo
ralne, których potrzebujemy jak powietrza: wyższa kultura stosunków międzylu
dzkich, troska o tych, których dotknęło cierpienie, prosta ludzka życzliwość 
(Rzl).

Socjalistyczna sprawiedliwość społeczna pojawia się pośród tych kilku 
zdań i jest charakterystycznym przykładem werbalnej realizacji ówcześ
nie obowiązującej ideologicznej wykładni. Nowa wykładnia zaczęła obo
wiązywać już nieco wcześniej, na dobre okrzepła po strajkach 88. roku, 
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a zwłaszcza po powstaniu rządu „partyjnego Liberała" - Mieczysława 
F. Rakowskiego. Gazety zapełniły się ogłoszeniami już nie „prywatnej ini
cjatywy", a „spółek z o.o.", „joint venture" itp. Karierę robiły słowa mene
dżer, rynek, przedsiębiorczość. Ta ostatnia cecha wliczona zostaje również do 
kanonu socjalistycznych postaw:

Osobisty przykład członka partii, łepsza od przeciętnej praca, inicjatywa 
i przedsiębiorczość oraz sprzeciw wobec społecznego zła to drogi budowania auto
rytetu partii (Rz 28).
Przedsiębiorczość oraz sprzeciw wobec społecznego zła zwracają uwagę na 

nową jakość: strojenie się w socjaldemokratyczne szaty, co nie zostało 
wszakże nigdy oficjalnie powiedziane, choć np. często członkowie partii 
przyznawali się wtedy - w prywatnych rozmowach - do hołdowania ta
kiej opcji. Socjaldemokracja, termin określający formację postrzeganą jako 
heretycka wobec wykładni marksizmu-leninizmu, nie mógł być jeszcze 
wówczas tolerowany. Dopiero późniejsze zmiany ustrojowe wymusiły na 
PZPR przyjęcie nazwy „socjaldemokracji". Wybór ten był nie tylko spo
wodowany ciążeniem członków (również i władz) PZPR ku takiej polity
cznej formule, ale zapewne stanowił również wyniki politycznej kalkula
cji. Późniejszy sukcesor - SdRP - okazał się doskonałym strategiem. Kon
sekwentne głoszenie potrzeby z jednej strony owej przedsiębiorczości, 
z drugiej natomiast - sprzeciwu wobec społecznego zła stało się podstawą 
wyborczego sukcesu z 93. roku.

W roku 89. nikt o tym jeszcze nie myślał. Rządzący poruszali się wciąż 
w granicach obowiązującego - parafrazując określenie Evans-Pritcharda 
-idiomu ideologicznego. W granicach tegoż idiomu należało również 
rozstrzygnąć pytania dotyczące charakteru gospodarki. Oto znamienny 
głos w tej sprawie:

Trzeba zatem nastawić się na długotrwałą kontynuację współistnienia elemen
tów kapitalizmu i socjalizmu w naszym kraju, a wyrzec się myśli o szybkim i ła
twym przesądzaniu kierunków dalszego rozwoju w jedną lub drugą stronę (TL 93).
Z czasem okazało się, że ten kolejny w historii PRL utopijny zamysł 

przyjął praktyczną realizację w postaci kapitalizmu dla partyjnych działa
czy (tworzenie tzw. spółek nomenklaturowych, wykupywanie środków 
produkcji itp.), socjalizmu natomiast dla obywateli (np. zniesienie regla
mentacji różnych dóbr, a więc równość dostępu do nich).

Podejrzenia co do rzeczowej funkcji użycia takich terminów, jak kapi
talizm wzbudzały niektóre wypowiedzi mniej wtajemniczonych w arka- 
na polityki członków partii komunistycznej:
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W zasadzie zniknęły pojęcia antagonistycznych grup i klas społecznych, lecz 
nie wiadomo, co będzie dalej. Nowe podejście do własności środków produkcji 
stworzy nową grupę ludzi, która kwalifikowana będzie - według obiegowych kry
teriów - do „kapitalistów". Czy ludziom tym zamkniemy drogę do partii? Na tym 
tle rodzi się niejasność w sprawach klasowej tożsamości partii (ŻW 16).

Sławomir Krupa, członek KC PZPR, główny elektryk w Zakładach 
Azotowych „Kędzierzyn", autor tych słów, nie wiedział, że semantycznie 
pokrewne terminy kapitalista i przedsiębiorca należy rozumieć nie w ich 
funkcji rzeczowej, a oznakowej, w związku z logiką sytuacji. Wszelako 
zrozumiałe jest, że aksjologiczne obciążenia terminu kapitalista budziły 
podejrzenia klasy robotniczej wobec całej konceptualnej konstrukcji, 
w której takie i inne słowa służyły do opisu rzeczywistości. Jednakowoż, 
z mocy zasady retorycznego podstawienia, z powodzeniem można było 
używać terminu przedsiębiorca, co ówczesna propaganda promowała, 
uspokajając podobne obawy.

Socjalizm dla obywateli znalazł wyraz nie tylko w kiełbasie i benzynie 
bez kartek, ale - już w 88. roku - w postaci wolności zrzeszania się. I tak, 
na początku roku 89. zarejestrowanych było 500 stowarzyszeń. Listę nie
których z nich przedstawił rzecznik rządu, my ograniczymy się tylko do 
przytoczenia z niej kilku ostatnich:

Zarejestrowano też ostatnio: Towarzystwo Pomocy Budownictwu Młodych 
(złożone głównie z działaczy katolickich), Stowarzyszenie Pomocy Telefonicznej 
i Zapobieganiu Samobójstwom, Stowarzyszenie Obywateli Radzieckich Zamiesz
kałych Na Stałe w Polsce, Związek Sybiraków (TL 4).

Podobne cechy politycznych działań, wiodących do stworzenia sytu
acyjnego modelu rzeczywistości, znajdujące wyraz w zmienionej formule 
nowomowy, zauważył wówczas Michał Głowiński:

„Nowomowa traci więc swój wymiar stylistyczny, rozmywają się jej 
konwencje, jedno wszakże pozostaje niezmienne: nie przestaje być języ
kiem władzy i językiem ideologii, która - choć jest nadkruszona - przy
znaję sobie pozycję szczególną. A więc ów sekretarz może się wypowia
dać z równym powodzeniem w stylu eklezjastycznym, co w stylu kapi
talistycznego menedżera, z równym zapałem w stylu liberała, marzącego 
o wolnej konkurencji, co w stylu socjaldemokraty. I tutaj sprzeczności nie 
powstają, język ten bowiem w całości, w każdym swym wymiarze, jest 
krańcowo nieautentyczny, jest sztuczną stylizacją, w której wszystko mo
że się łączyć ze wszystkim" (1989, s. 16).

Istotnie, prawo metamorfozy - jak by powiedział Cassirer - znalazło 
w tym okresie najlepszy wyraz, jeśli uwzględnimy całą dekadę, kiedy - 
jak widzieliśmy - było ono metaoperatorem międzykontekstowych prze
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kształceń. Nowomowa zmuszona została do szukania nowych przyczół
ków - w obliczu gwałtownie zmniejszającej się perswazyjności dotych
czasowych konstrukcji wznoszonych wokół ideologicznego jądra. Ta 
„sztuczna stylizacja", gdzie „wszystko może się łączyć ze wszystkim", 
ma również swoją logikę opartą na relacji i analogii, partycypacji i kono
tacji, regułach obecnych także we wskazanych wcześniej przykładach no
womowy z głębi dekady.

Socjalistyczna sprawiedliwość społeczna jest określeniem, które zawiera 
zarówno pewną ponadczasową semantyczną cechę nowomowy, jak i ele
ment nowy. Używanie przymiotnika socjalistyczny należało zawsze do ka
nonu nowomowy. Socjalistyczna demokracja, socjalistyczna praca, socjalisty
czna praworządność itd. były zawsze określeniami używanymi do opisu 
spraw publicznych w krajach bloku komunistycznego. Użycie tego przy
miotnika było równoczesnym stanowieniem pewnej aksjologii, w myśl 
której np. termin demokracja zyskiwał znak plus lub minus w zależności 
od tego, czy poprzedzono go słowem socjalistyczna czy burżuazyjna (por. 
Bralczyk 1987, s. 185). W tym znaczeniu relacyjnie ustanawiane określe
nia można traktować w kategoriach nacechowania, jak w podręczniko
wym przykładzie konia, szkapy i rumaka.

Człon sprawiedliwość społeczna był elementem nowym: dotychczas uży
wano raczej tylko określenia socjalistyczna sprawiedliwość. Był on zawsze 
głównym hasłem socjaldemokracji, jednak opatrzenie go przymiotnikiem 
socjalistyczna pozwoliło na inkorporację - jakby mimochodem - idei koja
rzonej dotychczas z kunktatorskim odłamem lewicy; tym, który zdradził 
ideały świata pracy i poszedł na ugodę ze światem kapitału. Kiedy się jed
nak powiedziało A, trzeba powiedzieć B. Skoro jedynym propagando
wym wyjściem była „ucieczka w socjaldemokrację", należało również ją 
„oswoić" - czemu służyło posługiwanie się takimi derywatami, jak wska
zany powyżej. Pojawiło się oczywiście wiele innych eufemistycznych 
określeń w rodzaju: nowy kształt socjalizmu, socjalistyczna odnowa, nowa ja
kość systemowa itp.

Podejmowane były również niekonwencjonalne działania niektórych 
funkcjonariuszy PZPR:

Po raz kolejny grupę niecodziennych gości zaprosił do gmachu Komitetu Cen
tralnego PZPR Leszek Miller. 15 bm. w sali, w której obraduje zwykle Biuro Poli
tyczne, mówiono o wadach i zaletach józefa Piłsudskiego, ideach ruchu narodowe
go, zielonej alternatywie, lobby przemysłowców, „kwadraturze okrągłego stołu". 
Na zaproszenie sekretarza KC PZPR przybyli bowiem przedstawiciele nowo po
wstałych stowarzyszeń, reprezentujący różnorodne środowiska i grupy społeczne 
oraz orientacje polityczne i światopoglądowe. Informując na wstępie, iż w ostat
nich dwóch latach powstało ok. 500 organizacji społecznych, L. Miller podkreślił, 
że stanowi to dowód na odchodzenie od etatyzacji i instytucjonalizacji życia zbio
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rowego. Postępuje proces przechodzenia od upaństwowionego społeczeństwa do 
uspołecznionego państwa (Rz 65).
Darujmy sobie szczegółową analizę obecności Józefa Piłsudskiego czy 

lobby przemysłowców w głównej świątyni rządzącej partii. Wiele podo
bnych przykładów można znaleźć w prasie tego okresu, ponadto chara
kter takich przetasowań i rearanżacji oznakowej materii, w ramach pew
nego ideologicznego a priori, wskazany został w rozdziałach poprze
dnich. W kontekście kontagialności zestawienia pierwszych zdań tej in
formacji odpowiednie znaczenie zyskuje efektowne stwierdzenie o prze
chodzeniu od upaństwowionego społeczeństwa do uspołecznionego państwa. 
Obywatele sami byli członkami tego pierwszego, zdawali sobie zatem 
sprawę z trafności określenia. Hasło uspołecznionego państwa stanowiło re
lacyjne przeciwieństwo pierwszego, a jego perswazyjność adresowana 
była do nastawienia o cechach partycypacji; jeśli trafne jest dane określe
nie, równie trafne jest także inne występujące w tej samej wypowiedzi, co 
pierwsze (oboczność-metonimia); jeśli trafne jest dane określenie, trafna 
jest także cała wypowiedź (zawieranie-synekdocha); dobre intencje nie 
mogą przynieść złych skutków itp. Opierając się na tych zasadach mito- 
logiki, wznoszono konceptualny gmach nowej jakości systemowej, która, 
można by stwierdzić, miała cofnąć system z epoki „feudalizmu" (por. 
Wstęp) do czegoś, co przypominałoby „wspólnotę pierwotną".

Oto wypowiedź prof. Jerzego Wiatra:
Myśl socjalistyczna od swego zarania podkreślała, że demokracja nie może oz

naczać tylko instytucji parlamentu, tego wszystkiego, co dzieje się na szczeblu 
stołecznym, lecz musi schodzić w dół. Tu przypomina się nam leninowska teza 
o kucharce, która również ma prawo rządzić (TL 4).
W tym reformatorskim przedsięwzięciu kluczową rolę miała odegrać 

rządząca partia:
(...) konieczne jest skonkretyzowanie hasła uspołecznienia pracy partii. I to 
w dwojakim sensie: otwarcia nowych pól dla naszej aktywności polityczno-społe
cznej i skłaniania nieobecnych tam członków partii, aby na te pola wkroczyli, oraz 
rozbudowy płaszczyzn codziennego udziału w poczynaniach partii mnóstwa bez
partyjnych społeczników (Rz 3).

W świetle tych komentarzy bardziej zrozumiałe stają się inicjatywy se
kretarza Millera - zwoływania debato-konferencji w gmachu KC PZPR. 
Jej surowi i bezwzględni przywódcy przeistoczyli się w coś na kształt 
starszyzny plemiennej, pod której bacznym okiem stowarzyszenia, grupy 
wyznaniowe, rady konsultacyjne etc. mogły dawać upust swym stowarzy
szeniowym, wyznaniowym, konsultacyjnym aspiracjom. Równocześnie 
przedstawiciele starszyzny wyruszyli w teren: członkowie KC PZPR od
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wiedzali zakłady pracy, gospodarstwa rolne, koła gospodyń wiejskich etc. 
Gwoli dokładności należy wszelako przyznać, że w skład tak rozumianej 
starszyzny wchodziło najmłodsze pokolenie funkcjonariuszy.

Synkretyzm kodów W pierwszych miesiącach 89. roku coraz
mniej mówiono o demokracji socjalistycznej, 
coraz więcej natomiast o socjalizmie demo
kratycznym. Przeniesienie nacisku na dru

gi człon określenia jest w tym przypadku językowym przejawem zabiegu 
nazwanego przez Wiktora Szkłowskiego ostranienije, co można by przeło
żyć na: „uniezwyklenie" - w celu uzyskania świeżości spojrzenia. Annet- 
te B. Weiner zaliczyła ten zabieg do cech wypowiedzi magicznej (1983, 
s. 703). Tak „odświeżony" socjalizm, widziany w perspektywie historii 
demokracji, umieszczony w językowej zbitce - jak wyżej, podany do po
wtarzania, zyskuje zaiste pewien magiczny wymiar. Takie zmiany w ter
minologii wymuszały także przeformułowanie stosunku do demokraty
cznych instytucji - parlamentu i rządu:

Rządzeniem zajmują się: suweren narodu, czyli Sejm i rząd. Natomiast partia 
nie chce rządzić, występuje ona jako organizator, przedstawiciel świata pracy- 
a nie klasy robotniczej - czyli wszystkich tych, którzy w Polsce żyją z pracy rąk 
i z myślenia. Artykułuje ona i syntetyzuje ich myśli i w takiej strategicznej roli 
chce pozostać (Rz 11).
PZPR nie zrezygnowała bynajmniej ze swego konstytucyjnego prawa do 

przewodniej roli, jak również pod swoje skrzydła wzięła bez wyjątku wszy
stkich, nie wyróżniając już nawet inteligencji pracującej. Polityczne zmiany po
stępowały jednak tak szybko i sięgały tak głęboko, że nie wystarczał już czy
sty werbalizm w postaci np. uznania konstytucyjnych władz za suwerenne. 
Z tygodnia na tydzień nowomowa zmieniała się wraz ze zmianami ideologi
cznej wykładni głoszonej przez plenum PZPR, która:

Opowiada się za wyraźnym rozdzieleniem kompetencji i zakresu działania 
oraz równowagą władz ustawodawczych, wykonawczych i sądowniczych, ugrun
towaniem odpowiedzialności rządu przed Sejmem, a terenowych organów admi
nistracji przed radami narodowymi oraz za wysoką rangą prawa (Rz 17).
Wreszcie pierwszego dnia „rozmów okrągłego stołu" w takich oto sło

wach wypowiadał się minister spraw wewnętrznych:

Nowy system zakładałby dochodzenie poprzez różnice zdań do uzgodnień łub 
kompromisów. Równocześnie zagwarantowana byłaby nienaruszalność socjali
stycznych podstaw ustrojowych państwa. Godne uwagi są także sugestie, aby na
sze prawo konstytucyjne nadało właściwą rangę, charakterystycznej dla demokra
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tycznych stosunków, zasadzie trójpodziału władzy-na ustawodawczą, wyko
nawczą i niezawisłą sądowniczą (ŻW 33).
W obu wypowiedziach postawiono kwestię klasycznego trójpodziału 

władz w państwie demokratycznym. Ideologia, zmuszona do podjęcia 
dzieła samoopisu, musiała również włączyć elementy innorodnego kodu, 
który nazwiemy kodem legalistycznym, występującego obok dotychcza
sowego - ideologicznego. Jeśli pamiętamy okrąglostołowe ustalenia wy
borcze (tzw. sejm kontraktowy), nie powinien nas zdziwić „ozdobniko
wy" charakter terminów użytych w przytoczonych wypowiedziach. 
O takim ich charakterze świadczy wrażenie niezrozumienia pojęć, które 
za tymi terminami się kryją. Jeśli bowiem mówi się o władzach ustawodaw
czych itd. (pierwsza wypowiedź) zamiast władzy ustawodawczej itd. lub 
władzach: ustawodawczej itd., świadczy to o instrumentalnym, oznakowym, 
a nie rzeczowym, pojęciowym użyciu terminów. Ponadto w wypowiedzi 
drugiej ta oznakowość wzmocniona została poprzez postulowanie nieza
wisłości sądowniczej, co świadczy o nieznajomości istoty władzy sądowni
czej lub o przyznaniu się do dotychczasowego braku tej niezawisłości, lub 
też o jednym i drugim. Równoczesne mówienie natomiast o socjalistycz
nych podstawach ustrojowych i trójpodziale władzy jest wzorcowym przykła
dem współistnienia wspomnianych dwu rodzajów kodów i dwu rodza
jów struktur.

Arystoteles głosił, że retoryka to sztuka godzenia sprzeczności, Jurij 
Łotman zauważył natomiast:

„Organizacja retoryczna powstaje w polu napięcia semantycznego 
między strukturą »organiczną« a strukturą »obcą«, w związku z czym jej 
elementy podlegają podwójnej interpretacji. Organizacja »obca« - nawet 
w razie jej zupełnego mechanicznego przeniesienia do nowego kontekstu 
strukturalnego - przestaje być równa sobie i staje się znakiem lub i m i t a - 
cj ą (podkr. J.B.) samej siebie" (1985a, s. 319).
Interpretacja statusu obcych terminów inkorporowanych do ideologi

cznych tekstów wydaje się tedy trafna: nie można ich traktować jako po
jęć - raczej jako znaki w tworzonym metatekście. Znów, podobnie jak 
w przypadku eposu ideologicznego, teksty powyższe przypominają kon
strukcje typu bricolage. Materiał innorodny doktryny społecznej staje się 
instrumentem w rękach propagandysty: wyrwany z własnego pierwotne
go kontekstu zostaje włączony w obieg kontekstu nowego. W tym jednak 
przypadku redystrybucja zbioru posiadanych znaków jest dużo bardziej 
widoczna, ponieważ ideologia została zmuszona do gruntownej reorga
nizacji własnych podstaw, a nie tylko do „kosmetyki" historycznej pra
womocności (por. Ideologia i historia). Niegdysiejsze tworzywo (symboli
zowany), a obecny instrument (symbolizujący) posłużył do stworzenia 



82

najnowszej wersji mitu sprawiedliwości społecznej, panaceum wszech
światowej lewicy, do której zaczęła również aspirować i ta rodzima - ra
dykalna, jak się czasem określała.

Socjalistyczna sprawiedliwość społeczna to termin świadczący nie tylko 
o współistnieniu, ale o fuzji dwóch kodów i dwóch tekstów. Oto przykład 
jeszcze bardziej wyrazisty:

PZPR dąży-we współdziałaniu z sojusznikami - do ukształtowania w Pol
sce systemu społeczno-politycznego, którego podstawą jest państwo socjalisty
cznej demokracji parlamentarnej oraz społeczeństwo obywatelskie (Rz 17).

My mówiliśmy, że zmierzamy przy „okrągłym stole" do ustalenia generalnych 
reguł tworzenia socjalistycznej demokracji parlamentarnej opartej o pluralizm po
lityczny i związkowy, osiągnięcia porozumienia wyborczego i poparcia dla reform 
ekonomicznych oraz zrozumienia dla ich społecznych skutków (z wypowiedzi 
rzecznika rządu, Rz 70).
Określenie socjalistyczna demokracja parlamentarna to znak powstały 

wskutek zakodowania za pomocą podwójnego ideologiczno-legalisty- 
cznego metakodu, gdzie - w zależności od punktu widzenia - „ukazuje 
się to jedna, to druga organizacja" (Łotman 1985b, s. 330). Poprzez domie
szkę odrobiny „legalistycznych pyłków" przejrzystość i czystość socjali
stycznej idei miała zostać jeszcze raz przekonywająco podkreślona, opo
zycja i społeczeństwo miały natomiast dowód dobrej woli rządzących. Na 
fundamentalne sensotwórcze znaczenie takich fuzji, jak w rozważanym 
przypadku, tekstu obramowującego (ideologia) i inkorporowanego (in- 
norodna doktryna), wskazał Jurij Łotman:

„Uruchomiona wówczas w tekście gra sensów, ślizganie się między stru
kturalnymi porządkami rozmaitego rodzaju przysparza tekstowi większych 
możliwości sensotwórczych niż te, jakimi dysponuje dowolny język wzięty 
z osobna. A zatem w drugiej jego funkcji nie jest biernym pojemnikiem na - 
z zewnątrz wkładane weń treści lub ich nośnikiem, lecz generatorem. Istota 
zaś procesu generowania polega nie tylko na rozwijaniu, ale też, w znacznej 
mierze, na współoddziaływaniu struktur. Ich współoddziaływanie w za
mkniętym świecie tekstu staje się aktywnym czynnikiem kultury (podkr. 
J.B.) jako pracującego systemu semiotycznego" (tamże).

Magia i ideologia Zniesienie dotychczasowego antagonizmu po
między demokracją socjalistyczną a demokracją 
parlamentarną przyjęte zostało ze zrozumie

niem: demokracji burżuazyjnej'. Oto właśnie ów nowy układ odniesienia, 
„w obrębie którego można będzie scalić przeczące sobie dotąd dane" - 
jak powiadał Lévi-Strauss, charakteryzując oczekiwania człowieka wobec 
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myśli magicznej (1970, s. 259). Magia i retoryka, dwie strony tego samego 
nastawienia, są bowiem sztuką godzenia przeciwieństw, kierującą się lo
giką kontekstu i sytuacji (por. Horton 1993, s. 228), która wymyka się for- 
malnologicznym procedurom i empirycznemu testowaniu (por. Burkę 
1969, s. 44). Zresztą namiastka socjalistycznej demokracji parlamentarnej za
istniała choćby w postaci sejmu kontraktowego i trwała przez czas jakiś. 
Istotnie, miała rację Françoise Thom, gdy pisała o niszczeniu znaczenia 
pojęć poprzez włączanie ich do „ruchu historii" (1990, s. 67): „kontrakto
wy parlamentaryzm" znaczy rzeczywiście co innego niż parlamenta
ryzm. Ważne jest tutaj to, że jednak zaistniał, że w tym przypadku pier
wotne słowo mityczne stało się faktem. Ot, magiczna moc słowa!

Rozważany neosemantyzm, zuchwalstwo semantyczne w dziedzinie 
języka publicznego, jak by powiedział Jean Cohen, jest elementem pewnej 
ideologicznej syntagmy, niewypowiedzianego sloganu: partia - rynek - so
cjalizm - konkurencja - parlamentaryzm lub podobnego. Syntagma ta podle
ga prawom redystrybucji w kategoriach metaforyczno-metonimicznych 
przekształceń, podobnie jak przedstawione w poprzednim rozdziale reto
ryczne konstrukcje nowomowy, i może oczywiście przyjąć dowolny 
kształt, byleby tylko zachowana została ta odkryta idea, ów Straussowski 
„skarb" - remedium na bezwzględną presję rzeczywistości.

Przedstawmy proces tworzenia określenia w postaci następującego 
schematu:

Sfera empiryczna

metafora

system 
polityczny I 
(desygnat)

demokracja 
parlamentarna

konotacja (znaczenie) 
(konotacja I + konotacja II)

(desygnat)
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Mamy z jednej strony proces scalenia konotacji, z drugiej natomiast - 
marginalizacji denotacji. Oto bowiem, z mocy ideologicznego obramowa
nia, na poziomie wtórnego systemu modelującego zostają złączone dwie 
konotacje w jeden - tym razem znaczący - termin, wskazujący pewien 
postulowany system polityczny. System ten - w swej ogólności - jest by
tem raczej podobnym do owego jednorożca, którego termin desygnatu 
nie ma, jednak można by uznać wskazany wcześniej sejm kontraktowy za 
denotatywną namiastkę tego systemu. Demokracja socjalistyczna z relacji 
kontradyktorycznej analogii (metafory) w stosunku do demokracji parla
mentarnej wchodzi z nią, wskutek zabiegu metonimizacji, w stosunek 
synekdochy. Socjalistyczna demokracja parlamentarna staje się po prostu 
podklasą wobec klasy większej - demokracji parlamentarnej. Jest to - na
wiasem mówiąc - klasyczny przypadek procesu symbolizacji (konwersji), 
gdy znak staje się znaczącym w następnym łańcuchu semiotycznym. 
Z drugiej strony, marginalizacja denotacji jest w istocie próbą odwrócenia 
uwagi od realnie istniejących systemów politycznych i różnic pomiędzy 
nimi zachodzących. Zyskują one drugorzędny status podobny konota
cjom, coś w rodzaju Gwiazdy Porannej i Gwiazdy Wieczornej - jak 
w znanym przykładzie nadwyżki znaczenia, i zostają wchłonięte przez 
ideologiczne obramowanie. To samoobjaśnianie odbywać się może tylko 
w granicach ideologicznego obramowania, podobnie zresztą jak ma to 
miejsce w przypadku kulturowego fenomenu znanego etnologom - ma
gii (por. Skorupski 1976, s. 144). Zawsze jest tu pewien „obramowany 
świat" i nigdy nie można mówić o bezpośredniej referencyjności, „przej
rzystości" wypowiedzi: zawsze odnoszą się one do jakichś konotacyjnych 
słowników, które pełne są intensjonalnych obiektów o ekstensjonalnych 
aspiracjach.

Dla tego przykładu językowej magii można z powodzeniem znaleźć 
odpowiednik ze zbioru klasycznych zabiegów magicznych (s. 85).

Użyty w zabiegu nóż i wizerunek osoby mają wspólne znaczenie (sca
lenie konotacji), które na metapoziomie magii staje się znaczącym gestem 
zadawania rany osobie. Marginalizacja denotacji jest, podobnie jak w po
przednim przypadku, odwróceniem uwagi od realnie użytych w zabiegu 
przedmiotów, wchłoniętych przez rytualne obramowanie. Bronisław Ma
linowski skłonny byłby linie przerywane zastąpić w ostatnim przypadku 
liniami ciągłymi - dla podkreślenia mistycznego charakteru relacji po
między symbolem a odniesieniem w zabiegach magii rytualnej. Uwz
ględniając jednak dotychczasowe ustalenia na temat magii, języka i sztuki 
słowa, powstrzymamy się od traktowania tej kwestii w kategoriach jakie
gokolwiek mistycyzmu.
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Na fali zmian końca dekady nie sposób było pominąć sprawy opozy
cji. „Rozmowy okrągłego stołu" z tą właśnie grupą obywateli były wszak
że prowadzone. Słowo „opozycja" nie istniało jednak wcześniej w słow
niku nowomowy: opozycja mogła istnieć tylko w krajach kapitalizmu. 
Jednakże już w latach osiemdziesiątych, a może i wcześniej, istniało w ję
zyku polityki (choć tej niekomunistycznej) określenie opozycja demokraty
czna. Z perspektywy lat wydaje się ono językowym dziwolągiem: dlacze
go demokratyczna?; czy była także opozycja niedemokratyczna?; jakie 
były kryteria określania demokratycznego oblicza opozycji? Nowomowa 
roku 89. zaczęła jednak tym określeniem się posługiwać:

Tylko część opozycji, tej umiarkowanej, opowiada się za demokratyzacją syste
mu. Natomiast jej skrajne skrzydło chciałoby rozegrać kampanię antykomunisty
czną. Trudno bowiem za demokratyczne uznać hasło „komuniści na stosy". Wo
bec tych ugrupoioań przymiotnik „opozycja demokratyczna" nie jest na miejscu 
(z wypowiedzi prof. Jerzego Wiatra, TL 4).
Jednak, kojarzone z politycznym przeciwnikiem, określenie to zostało 

wkrótce wyparte przez twór rodzimy:

Pytania - jak wiadomo - dotyczyły przede wszystkim spraw związanych z ko
niecznością zajęcia wyraźnego, jednoznacznego stanowiska wobec konstruktyw
nej opozycji, tej jej części, która uważa się za spadkobiercę „Solidarności", 
i w ogóle wobec opozycji (z wystąpienia premiera, ŻW 16).



86

Na czym polegała różnica między konstruktywną opozycją a opozycją 
wskazać może taka oto wypowiedź:

(...) przedstawiciele „Solidarności", która zdelegalizowana nie jest, zasiądą przy 
„okrągłym stole" i będą omawiać warunki, kalendarz, tryb i uwarunkowania le
galizacji związku zawodowego „Solidarność" (...). Natomiast KPN jest to organi
zacja nielegalna, ponieważ jawnie kwestionująca konstytucyjny porządek prawny 
i odżegnująca się od zawierania porozumień z obozem władzy, który pragnie 
zwalczyć (z wypowiedzi rzecznika rządu, Rz 28).

Sięgnijmy znów do semiologicznego schematu przekształceń:

Mamy oto proces odwrotny niż w przypadku socjalistycznej demokracji 
parlamentarnej. Przede wszystkim jest to semiotyczny proces rozszczepie
nia denotacji, z drugiej strony natomiast - marginalizaqi konotacji. Na 
metapoziomie ideologii nazwy wywiedzione z dwu konotacji oznaczają 
dwie grupy osób. Grupy te niewątpliwie można wskazać, co uczyniono 
explicite w ostatnim z przytoczonych komentarzy. Z jednej denotacji uczy
niono dwie, by skupić uwagę na osobach, a nie programach - konota
cjach. Te okazać się mogły bowiem bardzo do siebie podobne, co uniemo
żliwiłoby przedsięwzięcie podziału opozycji; to właśnie jest przyczyną 
marginalizacji konotacji. Mamy tutaj również proces odwrotny niż w po
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przednim przypadku - przechodzenia określeń od relacji synekdochy do 
relacji kontradyktorycznej analogii. Wreszcie, poprzez sformułowania, ta
kie jak: Natomiast KPN jest to organizacja nielegalna... dokonuje się separacji 
całego pola semantycznego opozycji, wraz z jej desygnatem i wspólną - 
zmarginalizowaną już - konotacją, czyli pojęciem opozycji. Znika zatem 
pojęcie opozycji jako idei, a zostaje grupa ludzi (bez idei) nazwanych kon
struktywną opozycją. Dzieje się tak dlatego, że w świecie ideologii pojęcie 
opozycji nie istnieje a priori.

A oto i odpowiednik powyższego przykładu z dziedziny „czystej" 
wyobraźni symboliczno-magicznej:

Na metapoziomie wyobraźni magicznej nazwy wywiedzione z dwu 
konotacji oznaczają odpowiednio dwa rodzaje wody. Podobnie margina
lizacja konotacji ma odsunąć uwagę od „treści ideowej" dokonywanych 
następnie za pomocą wody zabiegów, wprowadzić ma natomiast pewien 
skojarzeniowy automatyzm: woda źródlana = woda ożywcza, woda ba
gienna = woda np. malaryczna. Teraz, spacerując po lesie, mamy - zoba
czywszy węża - zareagować strachem i niechęcią, jak również ominąć 
z dala trzęsawisko. Dopiero napotkawszy źródło, możemy zdać się na 
orzeźwiające zalety bijącej z niego wody. Podobnie konstruktywna opozy
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cja, kulturalni, wykształceni panowie zasiadający do rozmów z władzą, 
wzbudza zaufanie i szacunek. Co innego ta opozycja zwykła: rozwydrzo
ne nastolatki plus, ukrywający się za ich plecami, starzy wyjadacze anty- 
komunizmu.

Semiotechnika Określeniem z tej samej klasy, co rozważana
wcześniej socjalistyczna demokracja parlamen
tarna, które lansowano również w tym okre

sie, było sformułowanie socjalistyczna gospodarka rynkowa, będące wyni
kiem semio tycznych zabiegów znoszenia dualizmu systemów politycz
nych, gospodarczych etc. Z drugiej strony, określeniu konstruktywna opo
zycja pokrewne są inne, podobne antynomie semantyczne: konstruktywna 
krytyka czy niekonfrontacyjne wybory, których użycie jest przykładem se- 
miotycznych zabiegów ustanawiania dualizmu. Jak się łatwo domyślić, 
dualizm ten miał być tylko przejściowy. W tej „grze nicestwienia i po
świadczania", jak określił mit Erie Gould (1981, s. 86), docelowym retory- 
czno-magicznym wzorcem miało być, podobnie jak w przypadku opozy
cji, usunięcie ze słownika słów krytyka, wybory etc. W każdym z tych przy
padków było to ustanawianie pewnego ideologicznego tertium datur, tak 
pożądanego w czas zagrożenia, rzucanie semantycznego mostu pomię
dzy przeciwległymi brzegami. Te figuratywne w istocie określenia za nic 
mają - podobnie jak mit - dwuwartościową logikę. Nie poświadczają po
jęć, a więc nie poddają się kryteriom związku logicznego, można nato
miast powiedzieć, że są raczej „sklejane" z sobą (por. Cassirer 1953, s. 64). 
Wskazane powyżej zabiegi określimy mianem - semiotechnika, którą 
rozumiemy jako oznakowe i perswazyjne formy oddziaływania na maso
wego odbiorcę.

Ernst Cassirer podaję w swoim The Myth ofthe Stałe znamienny przy
kład podobnego słowotwórstwa w propagandzie nazistowskiej. Oto np. 
słowa Siegfriede i Siegerfriede (Sieg - zwycięstwo, Friede- pokój) oznaczają 
dwa różne rodzaje pokoju. Pierwszy to pokój osiągnięty dzięki zwycię
stwu Niemiec, drugi natomiast - podyktowany przez alianckich przeciw
ników. Różnica ta była trudno uchwytna nawet dla Niemców, ponieważ 
brzmienie słów jest niemal identyczne (1946a, s. 284). Niewątpliwie oba 
słowa symbolizują wartości istotne z punktu widzenia nazizmu. Takie 
dychotomiczne wartościowanie typowe było również dla słowotwórstwa 
nowomowy (por. Bednarczuk 1981, s. 96; Głowiński 1990, s. 13), choć 
trudno byłoby znaleźć analogiczną relację do tej powyżej, dotyczącą słów 
prawie identycznych w brzmieniu, a równocześnie mających tak różne 
znaczenia, a właściwie różne desygnaty: odmienne stany rzeczy ze 
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względu na to, kto jest zwycięzcą, a kto zwyciężonym - w momencie za
wierania pokoju. Wspomnianemu aksjologicznemu nacechowaniu słów, 
służącemu ukazywaniu manichejskiego charakteru świata (por. Thom 
1990, s. 58-61), nie będziemy poświęcać wiele uwagi. Rzecz ta cieszyła się 
dużym zainteresowanaiem w pracach filologów, którzy wskazywali styli
styczne implikacje tej cechy, jak używanie eufemizmów i hiperbol (por. 
Bralczyk, Nowomowa, s. 39-40; Głowiński 1990, s. 15), unikanie synoni
mów (por. Głowiński 1990, s. 26), idiomatyczność określeń (por. Bednar
czyk 1981, s. 97) itp. Chcemy tylko zauważyć, że wszystkie wskazywane 
zabiegi stylistyczne również można postrzegać w kategoriach manipula
cji na polach semantycznych, podobnie jak we wskazanych wyżej - w po
staci schematów - przypadkach. Popatrzmy na jeden tylko przykład 
z końca dekady:

Teraz, jeśli idzie o przerwy w pracy - są takie przerwy, są też przerwy, które 
można nazywać dzikimi strajkami, są to na ogól przerwy krótkoterminowe (z wy
powiedzi rzecznika rządu, Rz 28).
Jest to fragment wypowiedzi z początku 89. roku, w którym widzimy 

zużyty już wówczas eufemizm przerwy w pracy. Widać wszelako równo
czesną próbę wprowadzenia określenia pośredniego - dzikie strajki: ni to 
przerwy, ni to strajki. Z momentem rozpoczęcia „obrad okrągłego stołu" 
eufemizm ten zniknął bezpowrotnie: rządzący jakby zrzucali z siebie od
powiedzialność za pracownicze protesty. Dla nas istotny jest tutaj ów se
mantyczny mechanizm: marginalizacja konotacji, rozszczepienie denota- 
cji i separacja pola semantycznego terminu strajk, słowem: dekonstru
kcja terminu (pojęcia) strajk. W przypadku wcześniejszym mielibyśmy 
proces odwrotny: konstrukcja terminu (pojęcia?) socjalistyczna demo
kracja parlamentarna. Czy taki konstrukt da się jednak pomyśleć?

O niekonfrontacyjnych wyborach etc. Rudolf Camap powiedziałby, że są 
pojęciowym absurdem. Tak bowiem przedstawiciel Koła Wiedeńskiego wy
powiadał się na temat metafory, którą jest niewątpliwie każdy z rozważa
nych tutaj neosemantyzmów. Mechanizm ich powstawania wskazuje na 
to, że propagandysta chciał uczynić z nich coś na kształt wtórnych deno- 
tatów, które-niczym noga stołowa lub uszko filiżanki - miały wrosnąć 
w całość leksyki. Nowomowa, wprowadzając takie „uszczegółowione" 
określenia, jak konstruktywna opozycja przeciw opozycji upodabniała się do 
tych języków, opisywanych przez Sapira i Whorfa, w których charaktery
styczne było ubóstwo nazw ogólnych (pojęć), natomiast istniało bogac
two terminów sytuacyjnych. Języków, których użytkownicy znali wy
śmienicie np. meandry rzeki, nie potrafili jednak naszkicować jej planu. 
Była to cecha typowa nowomowy całego okresu PRL-u i wielokrotnie 
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zwracano wcześniej uwagę na charakterystyczny przejaw tego językowe
go „ukonkretniania", choćby poprzez dodawanie do słów przymiotnika 
socjalistyczny, np. socjalistyczna sprawiedliwość. Była to de facto walka z języ
kiem zastanym, a poprzez nią-z ideami sprawiedliwości, demokracji 
itd., do których odsyłają terminy ogólne: sprawiedliwość, demokracja itd.

Etnologia zwracała zawsze uwagę na fakt, że świat mitu to świat imion 
własnych i konkretu, a nie abstrakcji. Do tego świata należałoby zaliczyć 
również interpretowane powyżej językowe konstrukty; świata, w którym 
nie było zwykłej i ogólnej demokracji, a tylko ta szczególna, sy tuacyj- 
na-socjalistyczna demokracja parlamentarna. Jednakże określenia te miały 
służyć równocześnie jakiejś formie spekulacji teoretycznych, co z ich uży
ciem stawało się językowym zjawiskiem określanym wówczas przez kry
tyków jako mowa trawa, mowa o niczym, mowa dla samej mowy, słowem 
-językowy rytuał. Było to zwłaszcza widoczne w „mówionej nowomo
wie" (wystąpienia, prelekcje etc.), co uwieczniały prześmiewcze schema
ty logograficzne, ukazujące się w niezależnym obiegu. Oddawały one ów 
jednowymiarowy charakter nowomowy, brak ogólnego układu odniesie
nia, który obecny jest w abstrakcji, w myśleniu pojęciowym, nie ma go 
natomiast w myśleniu konkretnym, myśleniu mitycznym.

Do rytualnej funkcji wszelkiego języka polityki wrócimy w dalszej 
części. Zwróćmy tutaj jeszcze uwagę, że w myśli mitycznej właśnie znak 
pełni taką rolę pośrednika pomiędzy konkretem i ogółem, obrazem i poję
ciem, elementem zmysłowym i kontemplacyjnym (por. Lévi-Strauss 1969, 
s. 32). Podobnie, rozważane figury retoryczne są takimi operatorami reor
ganizacji, służącymi zarzucaniu semantycznych sieci po całym tym reto
rycznym Universum. Ponieważ zaliczyć je można tylko do dziedziny ko- 
notacyjnych słowników, uznać je także należy za stereotypy ideologiczne. 
Jako ogniwo pośrednie pomiędzy obrazem i pojęciem, dzielą one formal
ny charakter również z tym drugim, na co wskazywał Buczkowski:

„Pojęcia mają służyć eksplanacji teoretycznej określonej sfery rzeczy
wistości ujętej w teorię, stereotypy zaś quasi-eksplanacji fragmentów rze
czywistości ujętej w ogólnej doktrynie ideologicznej" (1986, s. 12).
Chciałyby być systemem pojęć, ale muszą pozostać tylko systemem 

znaków: systemem pojęć uwięzionych w obrazach (Lévi-Strauss 1969, 
s. 396). Françoise Thom napisała, że w „drewnianym języku" propagandy 
radzieckiej „słowa mogły na trwałe oderwać się od rzeczy, nie stając się 
jednak pojęciami" (1990, s. 114). Wskazała również tym samym pośredni 
charakter tych „nieeksplikowalnych pojęć", jak się je czasem określa: po
między imionami własnymi a nazwami ogólnymi.

Potraktujmy na koniec wskazane tutaj inkorporacyjne zabiegi jako 
przykład swoistego opadu kulturowego. A więc np. opad koncepcji trój
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podziału władz do kultury socjalizmu, podobnie jak - dajmy na to - opad 
zdobniczego motywu munduru armii CK Monarchii Austriackiej do kul
tury Podhala w postaci parzenic haftowanych na góralskich portkach. 
Okazuje się mianowicie, że wędrówka rozmaitych treści kultury (czy to 
koncepcji władzy, czy wzorów zdobnictwa) wykazuje, na pewnym pozio
mie ogólności, pewne stałe cechy. Przemieszczane treści nie tylko ulegają 
przekształceniom, ale powodują również strukturalne zmiany wewnątrz 
systemu, do którego zostały przemieszczone, co znamy już pod pojęciem 
mityzacji. Stało się tak na przykład w przypadku schyłkowym ideologii 
marksizmu-leninizmu, gdzie, jak to widzieliśmy, inkorporacja pewnych 
treści i pojęć z zakresu idei liberalnej demokracji, wprowadziła znaczną 
dezorganizację dotychczasowej wykładni, a w konsekwencji przyczyniła 
się do upadku systemu. Z drugiej jednak strony, pomogło to niegdysiej
szym komunistom zbudować nowy wizerunek na miarę nowych czasów 
-wizerunek rodzimych socjaldemokratów. To plus członkostwo w mię
dzynarodówce socjaldemokratycznej stało się doskonałym punktem star
towym do zaistnienia na politycznej scenie w dekadzie następnej.

Owo tertium datur, jak w przypadku socjalistycznej gospodarki rynkowej 
czy innych rozważanych w tym szkicu przykładach takiego pojęcio-, 
a może lepiej mito-twórstwa, obserwować można i dziś. Third way Blaira 
czy neue Mitte Schroedera, czy też rodzime odpowiedniki rozmaitych 
trzecich dróg tyleż samo mają z politycznego projektu, co z mito-magicz- 
nej logiki. To w jej myśl właśnie łączyć można kontradyktoryczne poglą
dy, koncepcje, wartości - i nic dziwnego. Wszak sztuka polityki to sztuka 
godzenia sprzeczności, sztuka wskazania takiej formuły opisania świata, 
która zadowoliłaby potencjalnie wszystkich zainteresowanych. W anali
zowanych przykładach chodziło wprawdzie o dostarczenie legitymizują
cych argumentów, które pozwoliłyby przetrwać reżimowi w innym nieco 
przebraniu, natomiast w społeczeństwach demokratycznych umiejętność 
godzenia sprzeczności zdaje dużo trudniejszą próbę na ringu różnych po
litycznych idei. Jedno jest pewne: im większa w tym względzie umiejęt
ność, tym bardziej wyczerpująca interpretacja spraw publicznych w kate
goriach nieredukowalnych jakości, a więc w kategoriach mitu (zob. Koła
kowski 1986). Tego właśnie oczekuje audytorium, potencjalni wyborcy, 
którzy - bardziej lub mniej - łakną takiego wyjaśnienia świata, by nie by
ło już miejsca dla pytań pozostających bez odpowiedzi.





Czy metafora może być bajką 
albo magia reklamy

Wraz z poniższym tematem wkraczamy także w nową epokę, w której 
pojawiły się nowe formy masowej perswazji, nie usuwając bynajmniej 
tych charakterystycznych dla okresu poprzedniego. Jest rok 1993, a słowo 
propagandy politycznej dzielić musi już miejsce ze słowem propagandy 
rynkowej - reklamy. Co więcej, wszelkie propagandowe słowo wysyłane 
zostaje w świat przez rozmaite ośrodki, inaczej niż to było jeszcze kilka lat 
wcześniej. Ponadto, ponieważ mamy już względną swobodę obiegu roz
maitych wizji świata i sposobów na życie, wolny rynek nie tylko dóbr 
oraz gospodarczych podmiotów, ale także idei, to również propaganda 
polityczna sięga do narzędzi oddziaływania bardziej typowych dla rekla
my i vice versa: reklama posługuje się narzędziami znamiennymi dla poli
tyki. Epos, analizowany wcześniej, i bajka z tych samych wyrastają korze
ni, komu i czemu służą, to rzecz zgoła drugorzędna. Albowiem to bajka 
właśnie stanie się pożywką dla propagandowego słowa, tym razem rekla
my. Nie znaczy to, że ów mitologiczny wymiar jest jedynym wspólnym 
mianownikiem polityki i reklamy. W poniższym szkicu pojawi się jeszcze 
przynajmniej jedna forma sztuki słowa charakterystyczna dla obu dzie
dzin - slogan. Okazuje się bowiem, że nie tak daleko od sformułowań So
cjalizm - partia - naród do takich sloganów, jak Mentos pełnią życia jest i ca
łego legionu podobnych, znanych wszystkim zawołań. Ta znaczeniowa 
kapsułka jest i będzie zapewne zawsze najdoskonalszą formą ready-made 
expression, dostarczającą natychmiastowego, skondensowanego opisu 
i wartościowania jakiegoś fragmentu otaczającego nas świata, dostarcza
jącą jakiejś niepowątpiewalnej wiedzy. Realizuje tym samym fundamen
talną potrzebę wyjaśniania mitycznego, a więc wyjaśniania niepozosta- 
wiającego pytań bez odpowiedzi.

Reklama jako bajka Giambattista Vico, piewca wiary i czucia 
w dobie kultu rozumu - oświecenia, tak oto 
pisał dwa i pół wieku temu o interesującym 
nas tropie:

„Z logiki poetyckiej wynikają wszystkie podstawowe tropy, z których 
najjaśniejszym, a przez to samo najbardziej potrzebnym i najczęściej uży
wanym jest metafora; jest również najbardziej podziwiana, ponieważ
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dzięki metafizyce, poprzednio tu rozważanej, użycza rzeczom nieożywio
nym uczuć i namiętności. Pierwsi bowiem poeci nadali przedmiotom byt 
substancji ożywionych, zdolnych do tego wszystkiego, do czego sami byli 
zdolni, to znaczy do uczuć i namiętności i w ten sposób stworzyli baśnie. 
Tak więc każdą metaforę można uważać za krótką bajkę" 
(Vico 1966, s. 186; podkr. - J.B.).

Nie mylą się ci, którzy stwierdzą, że ostatnie, kluczowe zdanie nie wy
nika bynajmniej z poprzednich z apodyktyczną oczywistością. Nie moż
na - z drugiej strony - przypisać filozofowi uprawiania logiki, którą uwa
żał on skądinąd za powszechną w twórczym dziele owych „pierwszych 
poetów", logiki opartej na analogii i oboczności. Jeśli bowiem metafora 
była w powszechnym użyciu przy tworzeniu bajek, nie prowadzi to prze
cież do wniosku, że można ją do bajki sprowadzić. A jednak to utożsa
mienie metafory i bajki należy rozumieć nader przenośnie, żeby nie po
wiedzieć - metaforycznie właśnie, zdaje się sugerować autor w komenta
rzu. Oto bowiem - twierdzi filozof - dzięki metaforze, która „użycza rze
czom nieożywionym uczuć i namiętności", powstaje świat bajki pełen 
„gwizdu" wiatru, „szemrania" morskich fal, ukrytych wodnych i skal
nych „żył", „uśmiechu" nieba, ożywczego wina - „krwi winorośli" (tam
że, s. 187). Takie wyjaśnienie owej metafizyki uczucia i wyobraźni należy 
przyjąć z dobrą wiarą, choć drażni kontrast pomiędzy bezwzględną 
kwantyfikacją, zastosowaną w formule, a niejasną eksplikacją. Zachęca to 
wręcz do sproblematyzowania tak sformułowanej definicji metafory. Ma
teriał podsuwa „retoryka naszych czasów" - jak powiada Gui Bonsiepe 
(1985, s. 303) - reklama.

Spójrzmy zatem na taki choćby slogan: Kodak - złodziej kolorów. To pre- 
dykatywne określenie zbudowane według zasady klasycznej analogii, 
której do dziś obowiązującą regułę podał Arystoteles, wywodzi się z ukła
du korelacji i inwersji o postaci:

Kodak: kolory:: złodziej: rabowanie dobra

Treść sloganu zyskuje swą formę wskutek zestawienia obu członów 
korelacji, gdzie ich składowe pozostają w relacji metonimicznej przyległo- 
ści, zestawienia osiągniętego wyłącznie za pomocą stosownej wizualnej 
retoryki obrazu. Kolory są tutaj zatem dobrem zdobytym w sposób w naj
wyższym stopniu nietypowy - poprzez kradzież. Czy to wszystko, co 
można o rzeczonym sloganie i jego fabularnym przedstawieniu powie
dzieć? Jeśli uznalibyśmy go za wyjątkowo oryginalną metaforę, coś na 
kształt odkrycia nowego, śmiałego tropu, wówczas moglibyśmy uznać go 
za wytwór wyłącznie indywidualnej fantazji. Jest tu jednak coś, co nasu-
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wa podejrzenie istnienia związku z pewnym, pozornie być może odle
głym gatunkiem folkloru.

Włodzimierz Propp w swoim dziele o bajce, pośród jej XXXI funkcji na 
miejscu XIX umieszcza: „Likwidacja początkowej szkody lub braku" - 
„Poprzez tę funkcję opowieść sięga swego apogeum". Głównym sposo
bem likwidacji owego początkowego niedostatku jest „porwanie obiektu 
poszukiwań przemocą lub sprytem" (Propp 1976, s. 105). Autor wymie
nia jeszcze kilka innych sposobów, których skutkiem jest zdobycie poszu
kiwanego obiektu, np. czarodziejskiego pierścienia, utraconego wzroku, 
złotorogiego jelenia itd. (tamże, s. 106-109). Niech punktem wyjścia po
niższych rozważań będzie uznanie metafory Kodak - złodziej kolorów za ta
ką bajkę magiczną w pigułce, gdzie trzech sympatycznych chłopców wy
krada paru odrażającym postaciom (podkreślone to zostaje poprzez od
powiednie do sytuacji ich przedstawienie) przedmiot pożądania - kolor. 
Historyjce tej nie szkodzi już fakt, że chłopcy zostali ujęci przez policję: 
początkowy brak został usunięty.

Przykład jednego reklamowego sloganu nie może być oczywiście do
wodem na to, że fabuła bajki magicznej jest metatekstem wszelkich rekla
mowych ewokacji. Każdy adresat reklamy - pani domu, prawdziwy mężczy
zna czy doświadczony hodowca - stwierdzi, że to tylko bardziej lub mniej 
udane chwyty stylistyczne, które nie muszą mieć nic wspólnego z jako
ścią zachwalanego proszku, płynu po goleniu czy karmy dla kocinki. Nie 
jest to jednak tylko sprawa stylu, swoistej poetyki, lecz mito-poetyki, po
nieważ wiele reklamowych przedstawień ukazuje fabułę bajki magicznej, 
a większość „ociera się" o zbiór typowych dla tego gatunku mityczno- 
rytualnych odniesień

Włodzimierz Propp wyodrębnił-jak się rzekło-XXXI funkcji bajki 
magicznej. Byłoby tyleż niemożliwe, co i bezzasadne usiłowanie wykaza
nia, że istnieje transpozycja wszystkich z nich w przedstawieniach rekla
mowych. W sposób zmniejszający możliwość pomyłki do minimum 
można wykazać obecność tylko pięciu z nich, jednak tych, które są klu
czowe dla fabuły bajki. Jeśli jednak czas reklamowy nie przekracza kilku 
sekund, co zdarza się bardzo często, wówczas można wyodrębnić tylko 
dwie - otwierającą i zamykającą tę bajkową mikrofabulację lub tylko jed
ną - ostatnią. Są to zatem następujące funkcje:

(1) „VIII. Antagonista wyrządza krzywdę lub szkodę członkowi rodzi
ny. Określenie: szkodzenie" (tamże, s. 74).

„Jednakże bynajmniej nie wszystkie bajki rozpoczynają się od wyrzą
dzenia szkody. Istnieją inne początki bajek, często nadające taki sam kie
runek rozwojowi wydarzeń, jak w bajkach rozpoczynających się od fun
kcji szkodzenia. Przyglądając się baczniej temu zjawisku, możemy zaob
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serwować, że w bajkach tych momentem wyjściowym jest sytuacja braku 
czegoś" (tamże, s. 78-79).

(2) „XIV. Bohater wchodzi w posiadanie magicznego środka. Określe
nie: przekazanie, otrzymanie magicznego środka (...).

Jako środki magiczne mogą służyć:
1. Zwierzęta: koń, orzeł i inne.
2. Przedmioty, z których wyłaniają się magiczni pomocnicy, np. krzesi

wo z koniem lub pierścień z junakami.
3. Przedmioty o magicznej właściwości, jak np. kije, gęśle czy kule" 

(tamże, s. 92).
(3) „XVI. Bohater i jego antagonista przystępują do bezpośredniej wal

ki. Określenie: walka" (tamże, s. 103).
(4) „XIX. Likwidacja początkowej szkody lub braku. Określenie: likwi

dacja nieszczęścia lub braku (...).
Dana funkcja tworzy parę z wyrządzeniem szkody lub z nieszczę

ściem występującym w zawiązaniu. Poprzez te funkcje opowieść sięga 
swego apogeum" (tamże, s. 105).

(5) „XXXI. Bohater zawiera małżeństwo i zostaje carem. Określenie: 
wesele" (tamże, s. 120).

„Czasami zamiast ręki królewny bohater otrzymuje kompensatę pie
niężną lub nagrodę w innej formie" (tamże, s. 121).

Tak oto przygotowani przez słynnego folklorystę możemy przystąpić 
do przeglądu reklam. Jest to zbiór siedemdziesięciu reklam telewizyj
nych, dotyczących różnych produktów, w jednym tylko przypadku pro
duktu tego samego, choć przedstawionego przez dwie różne reklamy. Re
jestracja reklam miała miejsce w przeciągu kilku tygodni w porze najwię
kszej oglądalności telewizji. Z tego zbioru około jedna trzecia to: reklamy, 
które mają kompletną strukturę inwariantu bądź są niekompletne jeśli 
chodzi o funkcje „środkowe", następnie te, które mają tylko funkcje 
„otwarcia" i „zamknięcia" i na koniec najliczniejsze - te, które mają wyłą
cznie funkcję ostatnią, którą Propp określił jako wesele. Funkcja ta jest jed
nak w naszym przypadku chyba nadzwyczaj ważna, skoro pojawia się 
nawet w reklamie środków do utrzymania czystości... toalety. Zacznijmy 
jednak od reklam, które wprawdzie nie kończą się ślubem, są jednak dość 
kompletne jeśli chodzi o pozostałe funkcje. Fabuła ich niemal zupełnie 
pokrywa się z zaproponowanym tu zredukowanym inwariantem, ponad
to środki wyrazu nie pozostawiają wątpliwości co do konotacji poszcze
gólnych sekwencji.

Colgate Tartar Control

Na powierzchni gigantycznych zębów robotnicy, noszący stosowne 
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uniformy i używający odpowiednich narzędzi, (1) wznoszą kamienny 
mur; wtem (2) pojawia się olbrzymia pasta do zębów w opakowaniu, za
wieszona jak wahadło, i niczym taran (3) rozprasza robotników; dzieła 
zwycięstwa dopełniają strugi wody i zgłębnik dentystyczny, które usu
wają resztki złowrogiego muru i odsłaniają do końca (4) czyste zęby.

SC Johnson

Muszle klozetową beztrosko okupuje (1) silna grupa zarazków, ukry
wając się w najbardziej niedostępnym miejscu; kiedy jednak (2) nadlatuje ka
czor na dwupłatowcu wyposażonym w pokładowy karabin maszynowy, 
zarazki tracą rezon i piskliwymi głosami, tudzież trzęsieniem się, dają wy
raz strachu; i mają rację: kaczor (3) wybija wszystkie celnymi seriami, do
prowadzając (4) muszlę klozetową do połysku; Dziękujemy ci SC Johnson - 
słyszymy z ust chóru zadowolonych, choć niepokazanych, pań domu.

W jednej z następnych reklam notujemy już brak funkcji drugiej: nie- 
ukazany został mianowicie moment przybycia bohatera mającego usunąć 
szkodę.

Old Spice Sensitive

Golący się młodzian doznaje przykrego wrażenia pieczenia wskutek 
dokonanego zabiegu kosmetycznego, co ukazane zostało przez (1) pło
mień ogarniający jego szyję; jednak strugi płynu (3) gaszą ogień, przyno
sząc (4) ulgę podrażnionemu ciału.

Po co się męczyć - Old Spice Sensitive zgasi płomień na twej twarzy głosi 
slogan, i już wyłącznie za pomocą wizualnych środków firma zachęca do 
stosowania jeszcze innych jej produktów, prezentujących się rzędem 
w morskiej fali.

W następnej reklamie brak wprawdzie funkcji trzeciej, a ściślej sym
bolicznego przedstawienia walki - usuwania szkody, mamy natomiast 
kolejną personifikację włączającego się do akcji środka.

Cillit

(1) Ależ tu brudno - zauważa z przerażeniem pani domu, otwierając 
drzwi domku działkowego, w którym kuchnia jest wielkości małej sali ta
necznej, a podłoga wyłożona nieco zmatowiałymi rzeczywiście kafelka
mi; pani domu słyszy - zaskoczona - jakiś zbliżający się głos: Tułaj może 
pomóc tylko Cillit, spróbuj tylko; to mówi - nazwijmy ją - (2) mała czaro
dziejka, nadlatująca właśnie na butelce firmowego płynu; dzięki jego za
stosowaniu kafelki podłogi (4) błyszczą już nieskazitelnie.

Mamy wreszcie inną kategorię. Tutaj pani domu sama stała sięboha- 
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terką bajki zakończonej happy endem - trwałym związkiem-w-dziele- 
u trzymania-czy  s tości.

Sunlichł

Mówi pani domu: Dawno, dawno temu żyła sobie księżniczka, która musia
ła pozmywać górę (1) brudnych naczyń. I (2) zawołała przyjaciela Sunlichta: mój 
przyjacielu, proszę pomóż mi; To ty jesteś tą księżniczką, mamo! - zgaduje córka 
pani domu; Ale tylko (5) z tym czarodziejem - zgadza się z uśmiechem pani 
domu, zanurzając talerz w pachnącej pianie.

Związek bohaterki z osobą płci odmiennej - czarodziejem Sunlichtem 
- ma tu zatem charakter przenośny w czystej postaci. Można potraktować 
tę reklamę jako stopień pośredni pomiędzy reklamami erotycznie niena- 
cechowanymi a erotycznie nacechowanymi. Użycie terminu „erotyczny" 
podyktowane jest tym, że w przedstawionych poniżej reklamach mamy 
do czynienia z bardzo różnymi odmianami owej funkcji ostatniej - mito- 
logemu wesela. Może to być istotnie ślub, częściej jednak chodzi o ro
mans, randkę czy choćby tylko powodzenie u przedstawicieli płci od
miennej. Tak tedy następna reklama ilustruje nie tylko uzdrowienie, ale 
i rzeczone wesele.

Clearasil

Tomek i Jacek mają (1) pryszcze; Tomek używa mydła, Jacek - żelu 
Clearasil (na dole ekranu widzimy napis: nr 1 na świecie); dalej widać 
Tomka i jego pryszcze pulsujące bólem i otoczone przez autora reklamy 
obwódkami; Jacek natomiast po zastosowaniu żelu ukazuje (4) gładką 
twarz; Tomek chodzi w kasku na głowie, Jacek (5) chodzi z Karoliną - komentu
je narrator.

Tak oto doszliśmy do grupy reklam najliczniej reprezentowanych 
w naszej „bajkowej" klasie, które można by uznać za przykład wariantu 
najuboższego, choć z pewnego punktu widzenia bardzo istotnego. Pra
wie wyłącznie jedyną funkcją wyrażoną - chciałoby się rzec - expressis 
signis jest tu owo wesele w różnych jego odmianach. Przyjrzyjmy się kilku 
przykładom.

Tchibo

(5) Młoda para stąpająca po schodach świątyni, wokół radosne twarze, 
cały ich tłum, falujący w rytm falowania przesypującej się kawy pokazy
wanej przemiennie z obrazem ślubu; sypiące się ziarna kawy i ziarna ry
żu, którymi rzuca w kierunku nowożeńców śmiejąca się dziewczynka; 
chwile czułych spojrzeń panny młodej i starszego pana popijających z fili
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żanek gorący płyn; Dajesz innym to, co w życiu najlepsze, kiedy jesteś radosny, 
zakochany, szczęśliwy - puentuje te wzruszające obrazy slogan.

Stimorol

W pustynnym i ekscytującym krajobrazie Arizony lub New Mexico 
widzimy młodzieńca na motocyklu w stylu Harley Davidson ściganego 
przez policyjny wóz; młodzieniec zatrzymuje się, z oczywistą obojętno
ścią pozwala się obszukać policjantowi, opierając się na masce wozu 
w sposób przewidziany wymogami sytuacji, przepisów i dramatycznego 
zacięcia autorów reklamy; jest czysty: policjant znajduje tylko paczkę gu
my; okazuje się, że jest to natomiast wyzwanie dla drugiego funkcjonariu
sza, którym jest atrakcyjna dziewczyna; do rzuconych jej przez kolegę do
kumentów młodzieńca wkłada kartkę z numerem telefonu i nazwiskiem 
-Johnson i zapewnia wymownym spojrzeniem, że (5) wspólna chwila 
będzie słodka.

Palmolive

W malowniczej scenerii tym razem jakiegoś północnego kraju, gdzie 
sąsiedztwo stromych zboczy i morza przypomina fiord, dwie osoby- 
matka i kilkuletnia córka - oczekują przybicia promu do długiego drew
nianego molo; mężczyzną, który prom opuszcza, okazuje się mąż i ojciec 
- wraca (5) na łono rodziny; wita się czule z żoną i córką, a ze szczegól
nym upodobaniem zanurza swe dłonie w niewątpliwie puszystych 
i lśniących włosach pań swego serca; Palmolive to naturalne piękno - zdają 
się krzyczeć nadmorskie skały; w przyboju morskiej fali stoją na brzegu 
dwie butelki szamponu.

Elseve

Piękno według mnie to przede wszystkim piękne włosy - siła protein, energia 
witamin, połysk jojoby - zachwala z przekonaniem kosmetyki do pielęgna
cji włosów młoda dama, wcierając perlisty płyn w swe długie, ciemne 
włosy; widzimy ją za chwilę w biurze, w otoczeniu samych mężczyzn, 
słuchających jej z zapartym tchem i wpatrujących się w nią z zachwytem; 
jest świadoma swej atrakcyjności: z równą nonszalancją wygłasza istotne 
racje, jak odgarnia pukle włosów; wie, że (5) ma szalone powodzenie.

Domestos

Nawet, gdy wszystko wydaje się czyste, groźne zarazki mogą się czaić tam, 
gdzie wzrok nie sięga; ale teraz mamy nowy środek - Domestos; w tym oto la
konicznym stylu producent zachwala środek czystości i demonstruje jego 
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zastosowanie w łazience rękoma młodej pani domu; ta opuszcza ją zamy
kając drzwi, ale unosi stamtąd (5) małe dziecko na rękach, całując je czule 
w zbliżeniu kamery.

We wszystkich przedstawionych przypadkach każda z sekwencji koń
czy się ślubem (Tchibo) lub prefiguracją owego mitologemu wesela, pozo
stającą do funkcji wzorcowej w metonimicznym pokrewieństwie. Mamy 
zatem zapowiedź randki (Stimorol), obrazy rodziny (Palmolive), powo
dzenia (Elseve), wreszcie macierzyństwa (Domestos). Przykład ostatniej 
ze zbioru tych reklam jest szczególnie intrygujący. Oto, by uczynić zadość 
„bajkowym" oczekiwaniom odbiorcy reklamy, jej autorzy nadają obrazo
wi fabułę z rozwijającym się łańcuchem symbolizacji opartych na zasa
dzie opozycji i korelacji:

Domestos : Brak Domestosa : : czystość : brud : : doskonałe macierzyństwo : 
niedoskonałe macierzyństwo

Wskutek takiego oto zabiegu, za pomocą szczególnego higieniczno- 
prokreacyjnego metakodu, ustanowiono symboliczną ekwiwalencję środ
ka czystości i macierzyństwa. Szczęśliwą matką będzie ta, która używa 
Domestosa. Ta natomiast, która go nie używa, może dobrodziejstwa ma
cierzyństwa w ogóle nie zaznać. Końcowy obraz można zresztą osobno 
potraktować jako ikonogram konotujący wiele pozytywnych przekonań 
na temat rodziny i macierzyństwa.

Odczytanie podobnych symbolicznych argumentacji, mających prze
konać klienta do kupienia danego produktu, jest już teraz rzeczą prostą, 
choćby na przykład w reklamie poprzedniej - Elseve, gdzie - zapożycza
jąc się u Umberto Eco (1972, s. 245-246) - możemy wskazać taką oto enty- 
mematyczną serię: Każda pani chce mieć powodzenie - mycie włosów 
szamponem Elseve daje powodzenie - kto myje włosy szamponem Elseve, 
ten będzie miał powodzenie. Przy czym wnioskowanie to może być „nie
zawodne", jeśli na mocy milczącej antonomazji przedstawioną w reklamie 
panią interpretuje się jako „każdą panią". Chwyt ten stosowany jest we 
wszystkich reklamach „weselnych", co z łatwością można sprawdzić, apli
kując powyższą zasadę deszyfracji do pozostałych przykładów, jak rów
nież w wielu obrazach, w których ta funkcja nie występuje.

Statystyka naszego skromnego zestawienia wskazuje, że funkcja wese
la jest elementem najbardziej konsekwentnie pojawiającym się w rozwa
żanych tu dwudziestu trzech bajkowych tabulacjach. Jest ona nieobecna 
tylko w czterech przypadkach, choć - jak sam Propp stwierdza - „czasem 
zamiast ręki królewny bohater otrzymuje kompensatę pieniężną lub na
grodę w innej formie", o czym nieco szerzej w dalszej części. Dodać wy
pada tylko, że jeśli zgodzimy się z poglądem, iż obrzęd weselny to ekwi



101

walent rozwiniętej bajki magicznej (Mieletinski 1981, s. 329), w której mał
żeństwo jest ostatecznym celem rozwoju całej akcji, to będzie to jeszcze 
jeden argument przemawiający za postawioną tu hipotezą. Bez przesady 
można w każdym razie stwierdzić, że telewizja kontynuuje starą oracyjną 
tradycję i „opowiada bajki" (por. Scott, s. 262-263).

Oto pełna lista wybranych reklam o fabule i/lub zakończeniu bajki 
magicznej:

(D 
Szkodzenie

(2) 
Otrzymanie 

środka

(3) 
Walka

(4) 
Likwidacja 

szkody

(5) 
Wesele

Camay X X
Elseve X
Sunlicht X X X
Clearasil X X X
Fuji Super X
Tchibo 1 X
Tchibo 2 X
Domestos X X
Colgate Tartar 
Control X X X X
Wrigley 
Spermint X X X
Stimorol X
Lenor X X
Mars 
Margaret Astor X X X
SC Johnson X X X X X
Impuls 
Old Spice 
Sensitive X X X

X

Head & Shoulders 
Palmolive

X X X
X

Renault Clio X
Sunsilk 
Bounty

X
X

X X X

W powyższym zestawieniu uwzględniono tylko te funkcje, których 
obecność zaznaczona została w odpowiedni figuratywny sposób, jak 
w analizowanych przykładach. Stosowne figury pojawiają się oczywiście 
także w pozostałych przypadkach: „molekuły" protein wnikające we 
włosy (Sunsilk), mikroskopijne buciki, jak dla niemowlęcia, które wręcza 
przejęta młoda dama swemu mężowi (Tchibo 2), czy cała sekwencja rekla
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my kosmetyków znanej firmy, w której stworzone topiczne pole przywo
łuje historię brzydkiego kaczątka przemienionego w pięknego łabędzia 
(Margaret Astor). Nie wystarcza nam zatem sama czysto referencyjna 
konstatacja w rodzaju Tutaj pomóc może tylko Cillit. Za kryterium uznania 
danego sekwensu jako bajkowej funkcji przyjęliśmy bowiem użycie sto
sownego obrazu lub słowa, pozostających w tropicznej relacji do tejże 
funkcji. Taka bowiem specyficzna poetyka jest nieodzownym elementem 
tej „bajki naszych czasów".

Wróćmy teraz do formy pierwotnej, od której zaczęliśmy te rozważa
nia, sloganu. Takie oto figuratywne równoważniki zdań typu: Bounty - 
smak raju, Lenor - miłość od pierwszego dotyku, Kawa Sati - szczęśliwe chwile 
czy wreszcie Kodak - złodziej kolorów to już tylko streszczenia przedstawia
nych bajek, których pełnej treści odbiorca nie musi zapamiętywać. Napię
cie semantyczne pomiędzy członami tych szczególnych zawołań wypeł
nione zostało bowiem pierwotnie dramatyczną czy wzruszającą historią 
o odkrywaniu, walce, zdobywaniu. Dzięki ciągłej obecności takich „rodo
wych okrzyków" w tekstach reklamy, znawcy tej współczesnej poezji, 
która rzeczywiście zawitała pod strzechy, na hasło Renault Clio odpowie
dzą niechybnie prosto z raju, a nie zmysłowe i ekstrawaganckie. Mechanizm 
ten został ukazany explicite w znanej reklamie: wykład w uniwersyteckiej 
auli; wyrwany z drzemki student na słowa „Pollena 2000" bez wahania 
odpowiada - Ociec prać! Zresztą często, jak już wiemy, poszczególne skła
dowe opowieści mają charakter domyślny, a slogan jest taką właśnie peł
ną znaczeń i treści kapsułką (ponadto autorzy reklam skracają nieraz sto
pniowo długość ich emisji nie tylko z finansowych, ale także psychote
chnicznych powodów wskazanych powyżej). Rzecz to wszakże znana 
przynajmniej od czasów Ernsta Cassirera, że istnieje pewna potrzeba wy
jaśniania, która zadowala się wyróżnieniem początku i końca procesu. 
Chodzi o głód wyjaśniania typu mitycznego (Cassirer 1953, s. 54).

Reklama jako mit
Na początku tej części rozważań Przypomnij
my fundamentalną zasadę, dotyczącą również 
problematyki reklamy, że

„bajka - mit - rytuał stanowią trzy wierzchoł
ki trójkąta połączone z sobą związkami odpowiedniości. Bajka relacjonuje 
(choć w sposób przekształcony) przebieg rytuału, który odbywa się we
dług scenariusza dostarczanego przez mit, stąd też wynika uzależnienie 
bajki od mitu" (Wasilewski 1979, s. 218).
Northrop Frye, jeden z badaczy literatury podążający szlakiem wyty

czonym przez Vico, wskazuje na kolejny słup milowy, który będzie wy
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znaczał sposób rozważania obecnej tu problematyki. „Świat mitu 
jest światem totalnej metafory" (podkr. J.B.)-napisał w aktual
nym do dziś dziele Anatomy of Criticism (1957, s. 136). Ten przedstawiciel 
krytyki mitograficznej dzieli pogląd wielu innych orędowników łączenia 
badań nad mitem i literaturą: od Potiebni i Маха Mullera po współczes
nych mu Bachtina czy Maud Bodkin. Postulat badania literatury w ra
mach tradycji mitologicznych i z uwzględnieniem logiki mitotwórstwa 
jest w naszym wąskim zakresie szczególnie odporny na zarzuty ignoro
wania historyczno-społecznego kontekstu dzieła i biografii autora. Wy
mogi konwencji gatunku pozwalają bowiem na niewielką inwencję włas
ną w tworzeniu reklamowych tekstów i obrazów, co już wstępnie zostało 
wykazane.

Podążając tropem poszukiwań Frye'a, zwróćmy uwagę, że nasze ready 
made expressions mieszczą się w zakresie oddziaływania obrazów i gatun
ków z rodzaju „mitu apoteozy, świętych zaślubin, odwiedzin w raju" 
(Mieletinski 1981, s. 138). Niezwykłe nagromadzenie obrazowych i słow
nych ewokacji, opisujących zwycięstwo nad niedoskonałością, rajskie 
krainy czy spełnienie w miłości, to oczywista poetyka mitologizowania, 
której najbliższe analogie można by zapewne znaleźć w klasycznych 
utworach poezji arkadyjskiej.

Tak tedy przytoczony już wcześniej slogan kawy Sań pojawia się oczy
wiście w większej całości, w której dramatis persona, słynna niegdyś aktor
ka, występuje w podwójnym poniekąd charakterze. Z jednej bowiem 
strony jest odtwórczynią reklamowej roli, w której wspomina siebie jako 
małą dziewczynkę, z drugiej natomiast wywołuje niewątpliwie u odbior
ców reklamy, na przykład pań domu, nostalgiczne wspomnienie ich sa
mych jako dziewczynek, obdarzonych w czasie podwórkowych zabaw 
pogardzaną wówczas rolą psa Szarika. Pani domu wzięta zostaje zatem 
w krzyżowy ogień perswazji: Pola Raksa wprawia w drżenie indywidu
alne biografie i epatuje tchnącymi niezwykłością zwierzeniami. Nigdy nie 
zapomnę tych wspaniałych chwil, kiedy ojciec wracał z dalekich podróży; dziew
czynka zagląda do zdobionej metalowymi okuciami drewnianej skrzynki 
z napisem „Sań"; Ojciec mówił, że kryje w sobie wszystkie tajemnice Arabii - 
wspomina aktorka. Umberto Eco takie oto konotacje przypisałby tej suge
stywnej wypowiedzi:

„Baśnie z tysiąca i jednej nocy, egzotyka, tajemniczość, magia, haszysz, 
senne rozleniwienie, przypowieści kalifów, dźwięki wschodnich instru
mentów, słowem: podróż - archetyp" (Eco 1972, s. 68-69).

W taką podróż do cudownych rajskich krain zapraszają również rekla
my: Bounty - wyspy szczęśliwe na morzach południowych, Wrigley Sper- 
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mint - plaże Florydy lub Kalifornii, czy Renault Clio, gdzie współcześni 
Adam i Ewa zostają skuszeni do wzięcia auta, a nie złowrogiego jabłka. Tu 
został odwrócony znany porządek - rajski „owoc" staje sie źródłem rado
ści i spełnienia, jak przystało na ideologię kultury analgetyków.

W tym symbolicznym modelu świata osiąga się rajską kondycję i rajski 
czas, co uosabia również poprzez swą polimorficzność Proppowski mito- 
logem wesela bądź owa „kompensata pieniężna lub nagroda w innej for
mie" - bogactwo, światowość, powodzenie. Wydaje się, że nie ma racji 
Gillo Dorfles, który powiada, iż reklama: „Dzieli na kapsułki, kropelki, 
puszki, nadając określone wyróżniki, czyli przede wszystkim zamieniając 
w towar wszelki produkt natury, odkryty lub stworzony przez człowieka 
w sposób przypadkowy" (Dorfles 1973, s. 235). Rzecz jest chyba jednak 
bardziej złożona i nie da się sprowadzić do takiego jednostronnego eks
ploracyjnego aspektu. Afirmaga szczególnej utopii rajskiego „stanu natu
ralnego" jest tak silna, czego dowodem szereg powyższych przykładów, 
że skłania do poszukania innego wyjaśnienia.

Spójrzmy najpierw na charakterystyczną cechę wielu reklam, miano
wicie tendencje do zaznaczania od jak dawna istnieje firma, o ile - rzecz 
jasna - istnieje dłużej niż kilka dziesiątków lat. Dowiadujemy się więc, że 
PZU-rok zał. 1803, a wieczno trwałość firmy zobrazowano dodatkowo 
zmiennymi konturami Polski (w tym Księstwa Warszawskiego i Króle
stwa Polskiego), z niejaką - chciałoby się rzec - nerwowością przemiesz
czającej się po mapie Europy Środkowej w ciągu tych niemalże dwustu 
lat, w odróżnieniu od nienaruszonego PZU. Mamy także Wedel - od 1851 
r., który przestał już być napiętnowany tymczasowością 22 lipca. Jeszcze 
inaczej do odległych czasów nawiązuje Pollena 2000: za pomocą history
cznej kodyfikacji usiłuje nadać sobie owąż historyczność, a robi to - trze
ba przyznać - z dużym rozmachem i ponadto poczuciem autoironii. Wre
szcie skromny Proszek E, gdzie autor reklamy podejmuje próbę intensyfi- 
kagi historii tego środka czystości, sięgając - podobnie jak w przypadku 
PZU - do figury wiecznotrwałości i zestawia jego niezmienne walory ze 
zmianami mody, muzyki itd., właśnie w ciągu ostatnich kilku dziesiąt
ków lat. Zabieg jest na tyle udany, iż stylizowana na lata 70. scena prania 
„dzwonów" wygląda w czarno-białym kadrze tak odlegle, że - jako ży
wo - w pierwszej chwili skłonni bylibyśmy jej realizacje przypisać bra
ciom Lumiere.

Ta kolejna odmiana poetyki mitologizowania to nie tylko-jak się 
rzekło - figury trwałości, ale i odwieczności. W perspektywie ściśle histo
rycznej ta odwieczność jest wprawdzie mocno naciągana, jednak szcze
gólna stylizacja obrazu i słowa może z powodzeniem doprowadzić od
biorcę reklamy, np. panią domu, do uznania, iż czasy Księstwa Warsza
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wskiego, nie mówiąc już o czasach Kiemliczów, to niemalże owe mitycz
ne praczasy. Dodajmy, że jedną z cech mitu jest wszakże wyjaśnianie isto
ty przedmiotów poprzez wskazanie ich początków, czasu pratworzenia. 
Punkt dojścia jest więc również punktem wyjścia: firma nie tylko wiedzie 
do osiągnięcia arkadyjskiej pełni, ale i pochodzenia jej produktów należy 
szukać w ogrodzie Edenu.

Aczasowość to jedna z cech rajskiej kondycji. W powyższych przykła
dach nie tylko firma-demiurg odziana zostaje w szatę odwieczności, ale 
i same produkty są tak trwale, że można je uznać za znaki tego, co nie
zmienne w świecie zmienności. W przywołanej już wcześniej reklamie 
kawy Sati narratorka obejmuje klamrą wspomnień okres od czasu dzie
ciństwa do starości; przypominając sobie czas ojcowskich podróży, już ja
ko starsza pani w fotelu, przy kominku, może - podnosząc filiżankę do 
ust - stwierdzić z przekonaniem: Hm, zapach, smak wciąż ten sam. Inny ob
raz to reklama Renault 19, w której pojazd ten staje się niemalże inkama- 
cją trwałości i niezmienności. Oto jego właściciel podjeżdża - w kolejnych 
ujęciach-pod urząd stanu cywilnego z kolejnymi partnerkami; w każ
dym przypadku towarzyszy temu komentarz: Karol kilka lat później; widać 
zarówno oznaki starzenia się Karola, jak i panie jego serca wydają się co
raz bardziej dojrzałe; ale nie wóz: Nowy Renault 19-nowy na wiele lat. 
Symboliczna niezmienność jest tu w sposób ukryty wzmocniona poprzez 
kolejne związki małżeńskie, które kojarzą się zwykle ze zmianami poko
leniowymi idącymi już w setki lat.

Rajska rzeczywistość to również harmonia w rozumieniu braku po
działów na to, co naturalne i to, co społeczne, to, co wytworzone i to, co 
otrzymane. Mit, ta - parafrazując określenie Lévi-Straussa - maszyna do 
niszczenia sprzeczności, dąży wciąż do odtworzenia owej doskonałości: 
każę jednym mówić, że są arami, innym natomiast wierzyć, że ich życie 
zależy od konstelacji ciał niebieskich. Kronikarzem podobnych poszuki
wań, i to wieńczonych powodzeniem, jest reklama. Opisuje ona bowiem 
wysiłki przezwyciężenia dychotomii natury i kultury zarówno poprzez 
„naturalizację działań ludzkich", jak i „uczłowieczenie praw natury" 
(Lévi-Strauss 1969, s. 332).

Oto w myśl pierwszej zasady następuje transfer atrybutów świata na
tury do świata ludzkich wytworów. Zwolenniczka szamponu Ultra Doux 
mówi: Moje włosy potrzebują roślin; chrupki Balsen są z darów natury; dzięki 
stosowaniu proszku Persil woda staje się miękka jak deszczówka; krem Ka
mille to naturalna uzdrawiająca moc rumianku. Naturalistyczna ewokaqa te
go ostatniego wzmożona zostaje jeszcze sensualistycznym obrazem kwia
tów rumianku zanurzających się w kremie. Identyczną wizualną figurę 
zastosowano w przypadku jogurtu Danone: świeże owoce wpadają do 
gęstego białego płynu.
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Uczłowieczenie praw natury to z kolei przypisanie cech ludzkich wła
ściwościom produktów, które poprzez te prawa realizują swe funkcje. 
Szczoteczka do zębów Aquafresh tak doskonale wypełnia prawa mecha
niki, że mówi się o niej - najsprytniejsza wśród szczoteczek; kotom natura 
każę miauczeć, jednak koty Whiskas doskonale wiedzy czego chcą i mają swoje 
sposoby żeby, ci o tym powiedzieć; Fiat Tempra to silna osobowość, Persilowi 
możesz zaufać, a Toster grill firmy Tefal to jedyny toster, który potrafi dobrze 
opiekać. Nic więc dziwnego w tym, że zwracamy się czasem do produ
któw słowami apostrofy: Drogie Orno czy Dziękujemy ci SC Johnson.

Istotnie, niełatwo przezwyciężyć tę etiologiczną schizofrenię. Claude 
Lévi-Strauss tak oto pisał o systemach kastowym i totemicznym również 
przenikniętych totalizmem myśli nieoswojonej:

„...należy uznać w systemie gatunków przyrodniczych i w systemie 
przedmiotów wytwarzanych dwa zespoły pośredniczące, którymi czło
wiek się posługuje, by pokonać opozycje między naturą a kulturą i ująć je 
obie jako całość" (tamże, s. 193).

Podobnie wypowiadał się wcześniej Cassirer, według którego istnieje 
fundamentalna potrzeba człowieka do zjednoczenia się z naturą, uwol
nienia się od kulturowych ograniczeń, rozpłynięcia się w nurtach uniwer
salnego życia, wchłonięcia przez całość natury (Cassirer 1953, s. 188-189).

Jeden z produktów, ukazany w obrazie rozważanego tu gatunku, zbli
żył się do ideału w stopniu niemal doskonałym. Oto widzimy dwie sceny: 
jedna rozgrywa się w pustynnym krajobrazie, druga w górskiej grocie; łą
czy je obiekt, którego niezwykłe stwarzanie odbywa się równocześnie 
w obu miejscach; na pustyni, w miejscu uderzenia pioruna, pojawia się 
karoseria pojazdu, natomiast w grocie z zasłony iskier wyłania się rama 
konstrukcyjna z pomieszczonym w niej silnikiem; oba zespoły zaczynają 
się przemieszczać po dwóch dzikich, pustynnych drogach, które łączą się 
w pewnym miejscu, doprowadzając także do złączenia się w jedną część 
stworzonego pojazdu; to Ford Mondeo - piękno i wewnętrzna siła. Oto na 
naszych oczach dokonuje się prawdziwy akt kreacji, stwórcze działanie 
zapładniającej niebiańskiej mocy (piorun) i ziemskiego łona (grota). Mon
deo zrodzony z tego kosmicznego związku jest kompletnym wcieleniem 
żywiołów natury: piękna ziemi i siły niebios; Mondeo znaczy świat.

Mamy więc zupełnie nową jakość. Firma przeprowadza konsekwen
tnie ideę status naturae integrae tylko na poziomie jakościowo odmiennym 
i doskonalszym, na poziomie nowej naturalności, która jest dziełem czło
wieka. Nie ma już podziału na man-made i nature-made; jest man-made-na- 
ture. Natura - niezróżnicowany byt - zostaje przetworzona przez czło
wieka i uszlachetniona w twórczym wysiłku dążenia do ukonstytuowa- 
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nia owego „bytu niewarunkowego". Jean Baudrillard, wnikliwy obserwa
tor takich zjawisk kultury współczesnej, jak reklama, sprowadziłby za
pewne ów proces doskonalenia natury do jednego z objawów symulacji 
(1998, s. 101).

Reklama przyczynia się do powstania takiego oto ogólnego i symboli
cznie nacechowanego obrazu: współcześni szamani w białych kitlach do
konują najpierw dezintegracji owoców natury (od roślinnych alkaloidów 
i nieorganicznych kwasów po aromatyczne węglowodory i zonalne kry
ształy), pokazując je w formie łańcuchów, pierścieni i kul oniemiałej wi
downi, by je następnie zreintegrować w jakościowo doskonałą formę. 
„Kuleczki" protein czy lipolazy w dziełach tej naszej Gebrauchskunst to ni
czym owe zakrwawione kulki pierza, które czarownicy z Północno-Za
chodniego Wybrzeża wypluwają po „wyssaniu" ich - jako wcielenia cho
roby - z ciał chorych (Lévi-Strauss 1970, s. 249). Warto może w tym miej
scu przypomnieć, że „pierwszymi ogłoszeniami, które zaczęły się poja
wiać regularnie w prasie amerykańskiej (w połowie XIX wieku), były re
klamy patentowanych i, jak twierdzili producenci, cudownie skutecznych 
środków medycznych" (Spitzer 1980, s. 381).

Strategia reklamy końca XX wieku ma bardziej totalizujący - podob
nie jak myśl nieoswojona - charakter. Cudowne są nie tylko środki leczni
cze; cudowność i niezwykłość to atrybuty przynależne wszystkiemu, co 
wydostało się z ograniczeń niegdysiejszej natury lub niegdysiejszej kultu
ry. Expressis verbis wyrażona niedoskonałość zwykłego proszku czy zwykłej 
karmy pozwala na relacyjne ustanowienie niezwykłości. Nowy Ajax to ist
ny cud, Cliff jest doskonały, karma Pedigree-Pal jest kompletna. Niezwykłość 
właściwości produktów ukazana może być ponadto poprzez użycie sto
sownego oksymoronu: czystość naczyń uzyskaną za pomocą Kop Ultra 
widać i słychać, natomiast producent kawy Jacobs pyta klienta - Czy wi
dzisz ten aromat? Trzeba wszelako przyznać, że jeśli ma się możliwość sul
fonowania lub przeprowadzania procesu alkilowania, co oferują nowo
czesne technologie, i uzyskiwania wskutek tego związków heterocyklicz
nych o pięcio- czy sześcioczłonowych pierścieniach, to zapewnienia 
o właściwościach produktów przytoczone powyżej nie powinny budzić 
podejrzeń. Tylko producenci soków spod znaku kaczora Donalda dekla
rują otwarcie, mając zapewne na uwadze również dekonspirację konku
rencji: Donald Duck - my nie poprawiamy natury!

Reklama - podobnie do mitu - jako ta „mowa, która mówi samą sie
bie" (Vergote 1968, s. 1269), opisuje zatem świat rzeczy nadnaturalnych. 
Określenie to, według Richarda Chase'a, innego obecnego w tych rozwa
żaniach literaturoznawcy mitografa, może być synonimem znanego poli
nezyjskiego terminu mana, który oznacza wszystko to, co ma bezosobową 
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magiczną moc i jest dlatego wyjątkowo silne, skuteczne i groźne zarazem 
(Chase 1966, s. 70). Nadnaturalne produkty kultury analgetyków mogą 
tylko wzbudzać grozę regularnością, z jaką głosi się ich magiczną moc: 
Dixan to czysta siła, Pan Proper - siła i delikatność, Kamili to uzdrawiająca 
moc, Elseve - dobroczynna moc, wreszcie Orion wyróżnia się gigantyczną 
skutecznością, natomiast Kop Ultra jest oczywiście ułtraskuteczny.

„Mana jest par exellence siłą, prawdziwą skutecznością rzeczy, która 
nie niweczy, ale wzmacnia jej mechaniczne działanie. Ona sprawia, że sieć 
jest pełna, że dom jest solidny, że czółno dobrze się trzyma na morzu. Na 
polu jest ona urodzajnością, w medycynie tym, co uzdrawia lub zabija" - 
piszę Marcel Mauss (1973, s. 150-151).
Moc mana pojmowana jest jako jądro rzeczywistości, które pragnie się 

osiągnąć (Wheelwright 1954, s. 179), które zapewni dostatek, zdrowie, po
wodzenie. O ile - rzecz jasna - nabędzie się dobra, których udziałem jest 
partycypacja w wyliczanych przez reklamę mocach, jakich doznać może 
wówczas także nabywca. Taka natomiast postawa jest nadzwyczaj waż
na, ponieważ „pozycja społeczna jednostek jest bezpośrednio uzależnio
na od ważności ich mana" (Mauss 1973, s. 147).

Reklama jako rytuał Retoryka reklamy, ten system analogii 
międzykontekstowych, nie omija konte
kstów społecznych, odciskając swoje pięt

no na ideach, obyczajach, wartościach, słowem - na światopoglądzie ca
łych grup. Czerpie również z tradycji tych grup, dość wspomnieć history
czno-literacką kodyfikację Polleny 2000. Inscenizowana psychodrama po
rusza również egzystencjonalno-symboliczne doświadczenie jednostek, 
którym obiecuje wstęp do klubu pięknych, młodych i bogatych. Przy tym 
wtajemniczanie to ma cechy inicjacyjnego rytuału, ekwiwalentu mitu 
sporządzonego według mitycznego scenariusza.

Przypomnijmy zatem, że postaci pojawiające się w większości reklam 
przyjmują wartość antonomastyczną, są uosobieniem członków wymie
nionego powyżej klubu, a przynajmniej znajdują się w procesie stawania 
się nimi (por. Eco 1972, s. 248). Wówczas następujące konatywne wypo
wiedzi w formie: imperatywu - Podaruj sobie odrobinę luksusu (Fa), konsta
tacji - Dajesz innym to, co w życiu najlepsze (Tchibo) czy zapowiedzi - Nowy 
szampon nadający puszystość odkryje piękno twoich włosów (Sunsilk), obejmu
ją dużym kwantyfikatorem obie strony szklanego ekranu i mocą totum ex 
parte rozdzielają towarzyszące produktom atrybuty pomiędzy wszy
stkich partycypantów. Dzięki swej perswazyjności te samofundujące się 



109

wypowiedzi mogą uczynić z zalecanego produktu kontagialny łącznik 
z nadnaturalnym światem ukazywanym przez reklamę. Czyż nierzadko 
dostrzegamy zmianę u osób dosiadających nowego auta czy choćby uży
wających renomowanych kosmetyków? W tak zwanych kulturach trady
cyjnych przejście z jednej kondycji społecznej do innej idzie zwykle w pa
rze z uzyskaniem nowej duszy (Cassirer 1953, s. 165). Odbywa się to zwy
kle w sposób usankcjonowany rytualną konwencją.

Wróćmy w tym miejscu ponownie do sloganu, zjawiska językowego 
wydawałoby się nieskomplikowanego, a jednak ważnego i wciąż obecne
go w tych rozważaniach. Określony już został mianem „bajki w pigułce" 
i zwrócono uwagę na automatyzm, z jakim się go używa oraz percypuje. 
Tę bajkowość sloganu w zgoła odmiennej źródłowej i teoretycznej per
spektywie dostrzega Olivier Reboul, gdy piszę, że slogan, ignorując po
działy na język mówiony i pisany, poezję i prozę itd., cofa nas ku „bardzo 
dawnemu stadium języka - stadium przysłów, porzekadeł, refrenów, kie
dy to, co mówione, co pisane, i proza, stanowiły jedność" (Reboul 1980, 
s. 312). I dodaje ponadto, że „slogan nigdy nie jest czytany, jest widziany; 
nie jest słuchany, jest słyszany". Podobny automatyzm ma również miej
sce, gdy slogan wykrzykuje tłum: „Wiadomo, że tłum nie myśli i że wy
gasza myślenie u wszystkich istot, które się nań składają" (tamże, s. 318). 
Oto, kontynuując rozważania w perspektywie rytualno-mitycznych od
niesień, chcemy wykazać, że slogan, mieszcząc się w owym trójkącie baj
ka - mit - rytuał, pełni rolę językowego ekwiwalentu rytuału.

Niewątpliwie, pewną cechą archaizującą reklamowych sloganów jest 
równolegle werbalne i wizualne ich występowanie - bywają wypowiada
ne i napisane równocześnie. Oto dychotomia pisma i mowy ma zostać tu 
zniesiona: mowa ma udzielić pismu szczyptę osobowości tego, kto ją wy
głasza. Pismo ma tym samym uzyskać samoistną moc niczym tajemna 
formuła magii, mająca siłę sprawczą po jej zapisaniu. Nawet tak długie 
slogany, jak: Twój kot kupowałby Whiskas, Dzieci także wiedzy, co jest dla nich 
dobre (Milky Way) czy Zdrowe włosy sy tak piękne i łśniyce (Pantene Pro-V) 
towarzyszą swym niewerbalnym odpowiednikom, a ich zadaniem jest 
odciśnięcie się w plastycznym tworzywie indywidualnej i zbiorowej 
wyobraźni.

Wyobraźmy sobie zatem młodziana (młodą damę) w kręgu świadków 
i uczestników ceremonii (zabiegi wprowadzające do tajnego stowarzy
szenia wojowników, grupy mężatek etc.). Współplemieńcy krążą dookoła 
bohatera obrzędu, intonują przewidziane pieśni, wznoszą stosowne 
okrzyki i czynią odpowiednie gesty. Mistrz (mistrzyni) ceremonii robi 
młodzianowi usankcjonowany tradycją tatuaż, przywdziewa młodej da
mie czepiec, etc. Daje się słyszeć rytm wypowiadanych zaklęć, mających 
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słowem wspomóc zabiegi przeniesienia w stan odmiennej społecznej ja
kości, czasem monotonny akompaniament bębnów, basetli etc.

Przypomnijmy teraz taki choćby obraz. Telewizyjny obraz denotuje 
młodziana oddającego sie kąpieli pod prysznicem. Komunikat słowny 
denotuje żel pod prysznic: Oto Cliff po raz pierwszy; ten Cliff jest nowy, jest 
doskonały; gdy pieni się na skórze, czujesz orzeźwiający chłód; bierzesz więcej, 
orzeźwia jeszcze bardziej; i wtedy czujesz go, czujesz chłód morza. Teraz poja
wia się drugi ikon: młodzieniec skacze z wysokiego klifu w bijące o skały 
fale. Współdziałanie obu ikonów i komentarza wiedzie do takiej oto ko
notacji: analogia metaforyczna (metafora zewnętrzna)

młodzian pod prysznicem : żel:: młodzian na klifie: morze 

przekształca się dzięki całościowej obrazowej syntagmie w metonimiczne 
utożsamienie

żel: morze:: młodzian pod prysznicem : młodzian na klifie

Oba związki dopełnienia są istotne. Z pierwszego związku slogan- 
Cliff to orzeźwiający chłód spienionego morza - czyni na powrót metaforę, ale 
wewnętrzną, w której żel dzieli z morzem wspólną cechę (por. Crocker 
1977, s. 558). Z drugiego związku - figurę identyczną, w której młodzian 
pod prysznicem ma w sobie coś z młodziana na klifie, co więcej, ma też 
w udziale to, czego jego odpowiednik doznaje - przyroda, wyspy połu
dniowe, spienione fale. Na mocy wyrażonych expressis verbis antonoma- 
stycznych zwrotów - czujesz wiejący chłód, bierzesz więcej, orzeźwia jeszcze 
bardziej - w pole tego topicznego oddziaływania dostaje się też młodzian 
przed telewizorem. Nie ma tu wprawdzie owego monotonnego rytmu, 
dudnienia bębnów, choć jest zaklęcie, dzięki któremu łatwiej zanurzyć się 
w inny świat. Wystarczy jeszcze tylko udać się do najbliższej drogerii, od
kręcić kurek i...

Wiele reklam opiera się jednak na wspomnianej rytmiczności wypo
wiadanych fraz i sloganów, z zastosowaniem odpowiedniego tła muzycz
nego. Stu- Stu-, Stu-, Stu-, Stu-, Studio Life: L'Oreal - słyszymy z ust tańczą
cej grupy młodych ludzi o dziwnych fryzurach utrwalonych żelem do 
włosów; Boom-, Boom-, Boomer - super guma - intonują dzieci przyglądają
ce się niejakiemu Boomerowi, który rozciąga się tak, że staje się większy 
od diabelskiego młyna w wesołym miasteczku; wreszcie niepozorne- 
Mentos to świeżość, Mentos to oddech, Mentos to siła, bo Mentós pełnią życia 
jest!; ten zmultiplikowany slogan również wykazuje cechy rytualnych po
wtórzeń.
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Tak pisał o rytuale Ernesto de Martino:
„Otóż już sam tylko jego charakter powtarzalny, cykliczny, przewi

dziany w swoim przebiegu, wprowadza u sprawców i uczestników stan 
polegający na ograniczeniu poczucia czujności i jest warunkiem sprzyjają
cym kontaktowi ze sferą nieświadomości. Ten aspekt aktywnej dehistory- 
fikacji obecności indywidualnej występuje w rytuale tak dobitnie, że czę
sto technika ograniczenia świadomości działa sama przez się, nie mając 
koniecznie odpowiedników mitycznych; należy tu wyznaczenie jakiegoś 
punktu olśniewającego i oślepiającego, monotonne powtarzanie słów lub 
zgłosek, dźwięk bębna lub jakakolwiek inna postać zewnętrznej aprobaty 
techniki mistycznej wszystkich czasów i wszelkich możliwych zakątków 
globu ziemskiego" (1959, s. 154).

W naszym przypadku należy raczej mówić o aparaturze techniki au
diowizualnej, choć niewątpliwie mamy do czynienia z „ograniczeniem 
świadomości": według statystyk, sprzedaż reklamowanego produktu 
znacznie wzrasta.

Na zjawisko powtarzania słów, wersów, strof w folklorze zwraca uwa
gę Jerzy Bartmiński (1983, s. 260), upatrując w tym potrzeby rytualnego 
zatrzymania czasu. Jest to konstytutywna cecha mitu i zjawisk z nim 
związanych, co już na rozważanych tu przykładach reklamowego folklo
ru wykazywaliśmy. Co więcej, rytm, powtórzenie, rym, aliteracja ucho
dzą za cechy wypowiedzi magicznej (Weiner 1983, s. 703). Pora więc 
przyjrzeć się z tej perspektywy bohaterowi niniejszych rozważań - sloga
nowi.

To nie wizja, to Vizir - recytuje tę frazę menedżer firmy demonstrujący 
skuteczność sprawdzanego właśnie środka-i czyni równocześnie gest 
wskazania pudełka z proszkiem. W magii słowa i działania zwykle po
krywają się, stanowi to o jej performatywnym charakterze.

„Sądy magiczne zawsze poprzedzają doświadczenie magiczne, są to 
przepisy obrzędów czy też łańcuchy wyobrażeń. Doświadczenia są prze
prowadzane tylko po to, by je potwierdzić: niemal nigdy ich nie osłabiają" 
- piszę Marcel Mauss (1973, s. 169).
Wspomniany menedżer zadaje więc najpierw pytanie: Czy to możliwe, 

aby pranie było jeszcze bielsze niż po użyciu zwykłych proszków? Następnie 
związana na supeł chusteczka zostaje włożona do kieszeni koszuli, ta zaś 
do pralki - wydaje się, że to wystarczający próg trudności dla testowanego 
proszku. Jak łatwo się domyślić, odwrotna kolejność czynności ma miejsce 
po zakończeniu prania - chusteczka okazuje się biała. I tutaj dopiero nastę
puje owa ekspresywno-impresywna fraza przytoczona na początku.

Identyczny w swej performatywnej strukturze jest test płynu do zmy
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wania naczyń. Po zapewnieniu, że Nowy Kop Ultra zmywa każde naczynie 
do ultra czysta, następuję demonstracja zmywania rękoma pani domu 
i oczywista konstatacja połączona z prezentacją: Doskonale czyste, co wi
dać... (tu błysk gładkiej powierzchni talerza) ...i słychać (odgłos pisku spod 
palca pani domu pocierającej tymże po tejże powierzchni). Wreszcie dzia
łanie odżywki Slim Fast zaprezentowane zostaje ukazaniem szczupłych 
postaci, co również widać i słychać: Ja, Patrick Warwick wypróbowałem..., Ja, 
Isabelle Silverstone wypróbowałam i zobaczcie!

Nasz początkowy Kodak - złodziej kolorów oraz wiele innych sloganów, 
które przewijały się w tych rozważaniach, czy takie, które tu jeszcze nie 
zagościły: Fa - uczucie delikatnej świeżości, Camay - ekscytujący powiew Pary
ża, Z Wartą bez obaw! to sui generis zaklęcia. Nie można im bowiem przypi
sać cech zdań w sensie logicznym: nie spełniają wymogów budowy zda
nia, a więc nie orzekają o prawdzie lub fałszu. Eksploatują natomiast fi
guratywne użycie języka i na mocy - wskazanych wcześniej - metafory- 
czno-metonimicznych przekształceń (podobieństwo - przyległość) doko
nują werbalnie i mentalnie przemieszczeń atrybutów (por. Tambiah 1973, 
s. 189). Ich nieasertoryczność wyraża się w zacieraniu granicy pomiędzy 
tym, co jest, a co być powinno.

„Prawdziwy slogan to taki, który nie daje przeciwnikowi szansy repli
ki, który wyklucza możliwość jakiejkolwiek odpowiedzi, jakiegokolwiek 
dialogu i stawia przed alternatywą - milczeć albo powtarzać go. Taka jest 
jego podstawowa funkcja »fatyczna«: nie tylko ściągnąć uwagę, ale koń
czyć komunikacje na niej samej, uniemożliwić jakąkolwiek interferencje" 
(Reboul 1980, s. 309).

Olivier Reboul zauważa, że slogan ma tylko postać syntagmy (tamże, 
s. 307) i ma na myśli oczywiście slogan werbalny. Wydaje się jednak, że 
możemy uznać istnienie również sloganu wizualnego, a zatem nie tylko 
ów Schlagwort, ale i Schlagbild. Wobec tak rozumianej syntagmy nie moż
na stosować klasycznych kryteriów prawdziwości, jak i wobec mitu, co 
niejednokrotnie było podnoszone przez teoretyków. Istnieje także w mi
cie podobne pomieszanie i intensyfikacja kodów, rozległość konotacyj- 
nych słowników, swoista „momentalność" myśli mitycznej odmienna od 
„dialektycznego ruchu myśli" w dyskursie teoretycznym. Świadomość 
mityczna

„...żyje bezpośrednim wrażeniem, które przyjmuje bez porównywania 
z czymkolwiek innym; dla świadomości mitycznej wrażenie nie jest bynaj
mniej czymś względnym, jest czymś absolutnym; wrażenie nie jest pra
wdziwe dzięki czemuś innemu i nie zależy od czegoś innego jako swego 
warunku; wręcz przeciwnie: przejawia się i potwierdza poprzez prostą in- 
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tensywność swej obecności, poprzez nieodpartą siłę, dzięki której zako
rzenia się w świadomości".

Te słowa Cassirera (1953, s. 73-74) nie straciły bynajmniej na aktualno
ści. To właśnie ta świadomość uruchamiana zostaje w obcowaniu ze slo
ganem, który jawi się jako jej izomorficzny odpowiednik. Co więcej, uru
chamiana zostaje w obcowaniu z całą reklamową słowno-obrazową syn- 
tagmą, w której ogłoszone podobieństwo staje się wyrazem identyczności 
istoty w myśl prawa „jedności elementów relacji w myśli mitycznej" 
(tamże, s. 64).

Autorzy reklam nie poprzestają na wskazanych powyżej technikach 
perswazji pożywiających się fundamentalną ponadhistoryczną potrzebą 
mitu. Jeszcze jedną cechą, którą reklama z tymże mitem dzieli, jest bo
wiem nieusuwalna nadwyżka znaczenia czy inaczej - niedobór denotacji. 
Pojawiają się więc postaci realne: Dusty Fleming - stylista o międzynarodo
wej sławie (Sunsilk), Connie Selecca - amerykańska aktorka (Pantene Pro-V) 
czy wspomniana już wcześniej para szczęśliwych kuracjuszy z otyłości. 
Aron Guriewicz zauważa w pracy o kulturze ludowej średniowiecza:

„Zwyczajową i najbardziej przekonywającą podstawą prawdziwości 
informacyjnego faktu w tej epoce było powoływanie się na naocznego 
świadka, na kogoś, kto zaświadczał o tym, lub na przedmiot, z którym 
związane było dane wydarzenie" (Guriewicz 1987, s. 335).
Ta ponadhistoryczną potrzeba mitu nie jest więc stwierdzeniem na 

wyrost: trzeba było w średniowieczu, trzeba także i teraz potrząsać nie
dowiarkami, którzy są zawsze i którzy skłonni są podejrzewać, czy aby 
pokazywany im świat nie jest światem jednorożców i syren.

Reklama jako kod Jurij Łotman zauważył, że:
„Charakterystyczny rys kultury o orientacji 

mitologicznej stanowi powstanie między językiem a tekstami ogniwa po
średniego - tekstu-kodu" (1985b, s. 328).

Nie musi on jednak mieć postaci jawnej i uświadamianej,
„...może on pozostawać w obrębie mechanizmów subiektywnych, nie- 
uświadamianych, mechanizmów, które nie uzyskują wyrazu bezpośred
niego, lecz realizują się w hierarchicznym układzie kultury - w postaci 
wariantów w tekstach niższego poziomu (...). Nie jest on jakimś abstra
kcyjnym zespołem reguł konstruowania tekstu, lecz syntagma tycznie 
zbudowaną całostką, zorganizowaną strukturą znaków" (tamże).
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Dla obserwatora zewnętrznego (w tym badacza) może sie on wydać 
czymś niejednorodnym, dyfuzyjnym, poliwalentnym,

„...»dla siebie« jest on monolityczny, zwięzły, jednoznaczny. Wchodząc 
w związki strukturalne z elementami własnego poziomu, tworzy on tekst 
posiadający wszystkie oznaki rzeczywistości tekstowej, nawet, jeżeli nig
dzie nie jest upostaciowany i istnieje jedynie w sposób nieuświadomiony 
w głowie gawędziarza, ludowego improwizatora, organizując jego pa
mięć i podpowiadając mu granice możliwych wariacji tekstu. Taką właś
nie realność opisuje model bajki czarodziejskiej Proppa" (tamże).

Do formuły takiego tekstu-kodu sprowadzić można analizowane 
wcześniej przykłady reklamowego mitotwórstwa, czyli działalności ma
jącej zaspokoić kosmologiczne aspiracje zarówno reklamodawcy, jak i od
biorcy reklamy. I tutaj realizuje się reguła kulturowej transmisji: inwariant 
- szereg wariantów realizujących się na różnych poziomach. Taka we- 
wnątrzkulturowa transmisja służy strukturowaniu pewnej ogólnej wizji 
świata. W tzw. kulturach pierwotnych inwariantem był mit kosmogonicz- 
ny, realizowany dalej na różnych poziomach w sferze rytualno-magicz- 
nej, permanentnie obecnej w społecznej rzeczywistości. Poprzez te dyna
miczne warianty pierwotnego mitu przetransformowanego na język sym
bolu, mitu obecnego w osobliwej kosmogonicznej kapsułce - przysłowiu, 
w bardziej rozbudowanych tekstach folkloru czy w plastyce, realizował 
się kosmologiczny system regulujący stosunek człowieka do człowieka, 
do przyrody czy do spraw nadprzyrodzonych.

Łotman zauważył, że:
„...w opisie Proppa tekst ciąży w stronę równowagi panchronicznej: właś
nie dlatego, że się rozpatruje teksty narracyjne, widać szczególnie 
wyraźnie, że dynamiki w istocie tu nie ma - ma tu miejsce jedynie oscylo
wanie wokół pewnej normy homeostatycznej (równowaga - zachwianie 
równowagi - przywrócenie równowagi)" (tamże, s. 330-331).
Do tych właśnie trzech elementów można rzeczywiście zredukować 

fabułę bajki magicznej, chociaż Propp wyodrębnił trzydzieści jeden jej 
funkcji. Prawdopodobnie nie jest możliwe wyodrębnienie podobnego 
zbioru wszystkich konstytutywnych cech organizujących ramy reklamo
wego przekazu, jak również trudno często mówić o jakiejś fabule, choć 
można, podobnie jak w przypadku bajki magicznej, mówić o pewnym re
torycznym tekście kultury. Współczesny folklor - kultura masowa - słu
ży w ten sposób dziełu stanowienia sensu.

Przedstawiona powyżej analiza reklamy może zostać uznana co naj
wyżej za nominalny model problemu. Ale też prawdopodobnie inna być 
nie może, nieuleczalnie chora na wszelkie, znane przynajmniej od czasu 
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kopenhaskiej interpretacji mechaniki kwantowej, przypadłości. Jest bo
wiem tak, że reklamowa prakseologia podpowiada wciąż konieczność 
włączenia różnych dyskursów, potrzebie ich dialogu i wzajemnej prze- 
mienności. Dyskurs bajkowo-mityczno-rytualny jest tylko jednym z wie
lu, zredukowany i wyabstrahowany z rozważanej tu kulturowej materii.

Pomimo tych zastrzeżeń w mocy pozostaje pogląd, iż reklama oferuje 
udział w opowiadanej przez siebie bajce: ona to „relacjonuje przebieg ry
tuału, który odbywa się według scenariusza dostarczanego przez mit". 
Spotyka sie wprawdzie z częstym przymrużaniem oka, które jest jednak 
stopniowane, wprost proporcjonalne do „poziomu nasycenia", jaki obraz 
reklamowy osiągnął. Reklamodawca, który chce uzyskać sukces, musi 
wciąż przed groźbą pełnego nasycenia uciekać. Bajkowa akcja trwa 
wszakże nieustannie: wielu z tych, którzy biorą w niej udział, może wy
grać brylant, zagraniczną wycieczkę, a nawet samochód. Johan Huizinga 
zauważa istotną ceche typową dla rytuału i magii: „Obojętne, czy jest sie 
czarownikiem, czy zaczarowanym - jest się zarazem i wiedzącym, i oszu
kanym" (Huizinga 1985, s. 43). Tak też jest w obcowaniu z reklamowym 
słowem: stosunek do niego zawiera pewien element make-believe również 
dlatego, iż powstaje ono na mocy reguły mitotwórstwa. Parafrazując 
wypowiedź znawcy współczesnego mitotwórstwa, można stwierdzić, że 
przyczyna, która kazała wygłosić słowo reklamowe, „jest doskonale jas
na, ale została natychmiast przemieszczona w naturę: nie zostanie więc 
odczytana jako interesowna pobudka, lecz racjonalny powód" (Barthes 
1970, s. 48-19).





Pluralis non maiestaticus 
albo językowy rytuał

Tytułowy pluralis to językowy chwyt, który - wydawałoby się - odszedł 
na dobre z naszego publicznego języka wraz z upadkiem minionego 
ustroju. Jeszcze nie tak dawno na naszą codzienną gazetową strawę skła
dały się wypowiedzi, w których również z pomocą tego zabiegu objaśnia
no, w jakich czasach przyszło nam żyć:

...nadszedł czas Kuroniów, Blumsztajnów, Michników i całej reszty (ŻW 36/82); 
Ci wszyscy wasser-Polacy, owi Najderowie, Brandy sowie, Wirpszowie, Kołakows
cy, owi usiłujący ogłupić innych i siebie Lipscy, ci reprezentanci i agenci obcej 
nam sprawy (ŻW 109/85)...
A więc: czy zniknęli oni wraz z rewolucją 89. roku, wraz z ciszą, która 

zapadła nad nieodżałowanym „Żołnierzem Wolności" czy „Trybuną Lu
du"?

Naiwni sądzą, że tak, że wraz z wolnym rynkiem i praworządnością 
wszyscy zaczęli posługiwać się i prawym językiem - porzucając ten 
spodlony. Tymczasem w Rzeczypospolitej Anno Domini 98 nie należały 
bynajmniej do rzadkości wypowiedzi, wszelako mniej ostentacyjne, cza
sem mocno zawoalowane, które z powodzeniem mogą jednak sprostać 
tym sprzed lat kilkunastu i kilkudziesięciu. Choć częściej słychać je na 
rozmaitych wiecach, pojawiają się jednak i w prasie, przy czym gama ty
tułów nie jest tu wcale skromna.

Pluralis dzisiaj Weźmy więc na początek ogólnopolskie 
dzienniki i zacznijmy od gazety, od której - 
z przyczyn tak logicznych, jak i historycznych 
- wypadałoby zacząć:

Osobiście wolę, aby mnie traktowano jako przestępcę przeciwko Niesioło
wskim i Krzaklewskim niż miano by mnie uważać za moralnego czyścioszka w łą
czności z nimi („Trybuna" 65/98).

A obecnie rzućmy okiem na barykadę, która wznosi się na przeciw
nym końcu:

Teraz wiesza (prezydent daje odznaczenia - przyp. J.B.) Wiatrom i nie 
Wiatrom, to Kuroniom i całej tej spółce („Nasz Dziennik" 50/98).
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Odmiana zawoalowana tego przypadku pojawia się w innym dzienni
ku o ogólnokrajowym zasięgu - i być taka zapewne musi:

...w Polsce zawsze się znajdzie jakiś ks. Jankowski, Wrzodak czy ks. Rydzyk, który 
przy sporym społecznym aplauzie polskiemu ministrowi czy byłemu dysydentowi 
przypomni, skąd się wywodzi („Gazeta Wyborcza" 85/98).

Istotnie, taka być musi: nie Jankowscy, Wrzodaki, Rydzyki - to uwłacza
łoby gazecie ludzi światłych; ale choćby ów jakiś wystarczy za wszystkich 
Jankowskich, Wrzodaków... - domyślnie jest ich przecież wielu.

Mamy wreszcie ogólnopolskie tygodniki:
WybGaz ma na myśli taką niezależność, której główni} cechą jest stadność, 

niezależność Michników, Szczypiorskich czy innych Zagozd („Gazeta Polska" 
1/98);

Być może panów Grabków jest więcej i te wspaniałe rezidtaty naszej gospo
darki nie są zasługą polityków („Wiadomości Kulturalne" 8/98).

W wypowiedzi ostatniej istnieje zapewne świadome nawiązanie do li
terackich „panów Pasków" czy „panów Radziwiłłów", w kontekście ga
zetowej semantyki odnieść ten przypadek można jednak tylko do oma
wianego tu szczególnego użycia pluralisu.

Czy jest to dobitny znak powierzchowności zmian (co na języku, to 
i w głowie, to i w życiu publicznym), czy też wyraz trwałości pewnych 
językowych nawyków, to - na użytek tego szkicu - sprawa drugorzędna. 
Zapewne wchodzi w grę i jedno, i drugie. Ważna natomiast, bo-jak to 
mamy nadzieję wykazać - zaskakująco egzotyczna, wydaje się wewnętrz
na struktura tego retorycznego w istocie chwytu, ontyczny status desyg- 
natu, do którego pluralis odsyła, znaczenia, jakie ów zabieg ewokuje. Spój- 
rzmy jednak najpierw na to zjawisko od strony motywów psychologicz
nych, których można by się w nim dopatrzyć. Psychologia społeczna 
skłonna byłaby pomieścić to zjawisko z jednej strony w ramach rozległe
go procesu atrybucji, z drugiej zaś procesu generalizacji.

Ludzie mają zawsze silną potrzebę posiadania spójnej wizji świata, 
w tym spójnego obrazu innych, nie wyłączając ludzi polityki. Obraz taki 
uzyskuje się przypisując pewne cechy osobie, ale w sposób swoiście upo
rządkowany: w zgodzie z przyjętą na temat tej osoby oceną. Charaktery
styczne okazuje się, że wyobrażenia te są niewspółmiernie bogate i spójne 
w porównaniu z niewielką ilością informacji (por. Domachowski, s. 63). 
Ma tu więc miejsce nadwyżka znaczenia w stosunku do danych opiso
wych i (aktualnych. Powstają w ten sposób prywatne teorie osobowości, 
które pozwalają wnioskować o czyimś zachowaniu niejako na pniu, np. 
że ktoś postąpił tak i tak, bo jest interesowny lub zgoła odwrotnie - bo jest 
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bezinteresowny. Okazuje sie bowiem, że identycznie zachowującym się 
osobom przypinamy zupełnie przeciwstawne etykietki.

Rzecz tę sprowadzić można do początkowych kategoryzacji ludzkich 
osobowości, które determinują następnie postrzeganie i interpretację za
chowań poszczególnych osób. Ktoś raz oceniony źle, bardziej skazany jest 
na negatywną ocenę we wszelkich późniejszych poczynaniach, niż ten, 
kto w pewnej „sytuacji rozpoznania" wypad! dobrze. Pierwsze wrażenie 
staje się centralne, wszystkie pozostałe natomiast - peryferyjne i zdeter
minowane tym centralnym właśnie. Co więcej, jak piszę rzecznik takiego 
rozumienia rzeczywistości wykreowanej:

„Połączenia między poszczególnymi cechami oraz istnienie wymia
rów (czy cech) centralnych i peryferyjnych powodują, że dysponujemy 
pewnymi »wzorcami«, do których dopasowujemy ludzi. Do każdego ta
kiego wzorca (kategorii) może należeć wielu ludzi. Możemy też posiadać 
takie kategorie, do których w danym momencie nie należą żadne konkret
ne osoby. Są to gotowe wzorce czekające na swe obiekty, a niewypełnione 
tylko dlatego, że z nikim takim jeszcze się nie zetknęliśmy. Istota tego pro
blemu polega jednak na tym, że jeśli już kogoś do którejś z naszych kate
gorii zakwalifikujemy, to niejako »z dobrodziejstwem inwentarza« osobie 
tej zostaną przypisane wszystkie cechy do tej kategorii należące" (Doma- 
chowski, s. 67-68).
Mamy więc ów drugi krok zwieńczający konstrukcję figury retorycz

nej z rzędu Michników i panów Grabków, generalizację, która pozwala już 
wreszcie na odpowiednie szufladkowanie ludzi świata polityki.

Skoro stwierdza się w procesie atrybucji jakąś nadwyżkę znaczenia, 
badacz kultury symbolicznej wietrzy natychmiast trop, który jest również 
i dla niego przeznaczony. Nie na darmo tacy wytrawni łowcy znaczeń, 
jak Lévi-Strauss czy Barthes uczą, że mit to właśnie nadwyżka znaczenia. 
Ten zaś jest głównym odniesieniem dla całego gmachu kultury. Jeśli nato
miast gmach ten wznosi się także z użyciem języka, który rozdziela atry
buty, partykularyzuje i generalizuje partycypantów jakiegoś społecznego 
procesu, to mamy wówczas do czynienia z funkcją języka, którą Broni
sław Malinowski określił jako magiczną. Spróbujmy więc uzupełnić rozu
mienie procesu atrybucji narzędziami krytyki kulturowej, która w tym 
przypadku sięgnąć winna również do ustaleń etnologów w badaniach 
nad językiem. Wszelki wynik tych procesów krzepnie wszak w postaci 
kulturowo i językowo udrapowanych obrazów, idei, wartości, którymi 
opatruje się jednostki i grupy.
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Archetyp, magia i rytuał Pluralis intryguje nie od dziś, zaintere
sowanie nim sięga przynajmniej do 
Marca 68., kiedy to komunistyczna 

propaganda szczególnie intensywnie eksploatowała tę figurę. W jednym 
z pierwszych tekstów na ten temat Jan Nowicki zauważył, że nazwisko 
użyte w liczbie mnogiej staje się nosicielem pewnych ogólnych cech, staje 
się symbolem. Poprzez użycie tej formy uzyskuje się taką oto charaktery
stykę osoby:

„On tym a tym jest = to jest w nim ważne = on się cały do tego sprowa
dza. Zachodzi utożsamienie: cecha = istota rzeczy = całość rzeczy" (1972, 
s. 109).

Mircea Eliade w swym Dzienniku Emigranta, w którym również roz
trząsał podobne językowe ciekawostki charakterystyczne dla języka 
komunistycznej propagandy, określeniom w rodzaju trockista czy agent 
imperializmu przypisał walor archetypiczności - cechę dalece wykraczają
cą poza jednostkową osobowość. Pisał:

„Chodzi tu o kategorie, charaktery i archetypy nie odpowiadające 
wcale historycznym, ludzkim osobowościom. Odnosi się wrażenie, że 
w sowieckich procesach nie występują wcale ludzie jako »indywidua«, 
lecz typy, archetypy, role. Dokładnie tak samo jak w ahistorycznej perspe
ktywie społeczności archaicznych (zob. Mit wiecznego powrotu). Skąd bie- 
rze się potrzeba identyfikacji indywiduów (historycznych) z charakterem 
archetypalnym (mitycznym), potrzeba przekształcenia konkretnego czło
wieka w przykładową kategorię? Czyżby był to powrót do »ludowej« my
śli archaicznej? A może propaganda polityczna skazana jest na to, by się
gać ponownie po kategorie »mentalności ludowej«?" (1990, s. 224).
W rzeczywistości polskiej lat dziewięćdziesiątych niewielu już ma po

jęcie, kto to agent imperializmu, rzesza czytelników tygodnika „Nie" wie 
jednak, kto to np. solidaruchy, AWueSiaki, eSmani, Uwole czy radiomaryjce. 
Niewielu wie, kto to trockiści, wiadomo jednak, kto to buzkowcy, o których 
piszę felietonista - z charakterystycznym dla tego pisma wdziękiem:

...w średniowieczu, epoce tak ulubionej przez ZChN i buzkowców, w przewodni
kach dla kapłanów wyliczano cztery zawody podejrzane, bo żyjące z zarabiania 
pieniędzy bez produkcji: zapaśnik, najemnik, kupiec i prostytutka („Nie" 2/98).

Czy wskazywani Michnikowie i Krzaklewscy to jakieś określone jedno
stki, czy fantomy? Nowicki stwierdził, że językowe twory tego typu „są 
jakby wpół drogi pomiędzy imieniem własnym i nazwą ogólną" (tamże). 
Buzkowcy natomiast to - wydaje się - znamienny przykład wykorzystania 
imienia własnego w tworzeniu nazwy pospolitej, a desygnat tej nazwy 
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status „wpół drogi" osiąga podążając - piórem felietonisty - z innego kie
runku: od nazwy ogólnej do imienia własnego. Jak możliwe są tego ro
dzaju zabiegi?

Nowicki, zwracając uwagę na utożsamienie „cecha = istota rzeczy = 
całość rzeczy", nie wspominał, że zasada ta znana jest od dawna etnolo
gom i charakterystyczna dla tzw. myśli mitycznej, która nie zna świata 
abstrakcji, a tylko świat imion własnych i konkretu. Rozważane tutaj kon- 
strukty to również mieszkańcy tego świata, znaki, które pełnią rolę po
średników pomiędzy konkretem i ogółem, obrazem i pojęciem, elemen
tem zmysłowym i kontemplacyjnym (por. Lévi-Strauss 1969, s. 32). Podo
bne cechy wykazywały ideologiczne stereotypy analizowane w rozdziale 
Metamorfozy. Rozważane tu etykietki także są operatorami organizacji 
pewnego politycznego „światoobrazu". Z racji swego wyłącznie oznako- 
wego charakteru należą do dziedziny konotacyjnych słowników, a więc 
uznać je także można za narzędzia tworzenia politycznych stereotypów. 
Podobnie, mają aspiracje stania się pojęciami, są jednak tylko znakami - 
jak to o słowie mitycznym powiadał Lévi-Strauss.

Mechanizm ten jest typowy dla logiki kosmologii znanej od czasów 
Lévy-Bruhla i Cassirera, a mianowicie kosmologii partycypacji, omawia
nej w pierwszym rozdziale książki. Cassirer pisał, że - w myśl tej logiki - 
całości nie dzieli się na części, część zawiera bowiem wszystkie cechy ca
łości (1953, s. 49-50). I odwrotnie: rodzaj nie funkcjonuje jako logiczny de
terminant gatunków czy przedmiotów indywidualnych, lecz jest bezpo
średnio obecny w tym, co szczegółowe (tamże, s. 64), nie ma więc i możli
wości, i potrzeby wyodrębniania klasy pojęć. Dla partycypacji, która uj
muje rzeczywistość w jednym, pojedynczym planie, atrybut równa się 
istocie przedmiotu (tamże, s. 65). Podczas gdy klasa logiczna, posługując 
się określoną uniwersalną zasadą, chce oddzielić to, co szczegółowe, od 
tego, co ogólne, partycypacja wiąże wszystkie szczegóły w jedności pew
nego wyobrażenia, jedności mitycznej figury; może to być figura Michni
ków lub figura buzkowców. Wszelkie części, jednostki, atrybuty, gatunki 
zostają związane, a rozróżnienia zniesione (tamże, s. 69).

Nie istnieje zatem podział na istotę i przypadłości czy grupę i jednostki. 
Termin Michnikowie może zostać użyty jako nazwa gatunku, buzkowiec na
tomiast może być nazwą określonego osobnika. Nazwy będące zwykle 
ostatnim szczeblem denotacji w sematycznej funkcji języka, w jego funkcji 
magicznej stają się w powyższym przypadku szczeblem pierwszym. Ich 
nazwiska użyte w pluralisie denotują pewien archetypiczny, zbiorowy typ 
osobowości wcielanej przez opozycję, konotują natomiast wiele właściwo
ści przypisywanych politycznym wrogom-od żydowskiego pochodze
nia, poprzez prywatę, po nieudacznictwo w rozmaitych dziedzinach życia 
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publicznego. Wszystko to z zachowaniem oczywiście odpowiednich pro
porcji w zależności od tego, gdzie znajduje sie trybuna, z której opatruje sie 
takimi etykietkami. Pozostając w połowie drogi pomiędzy imieniem włas
nym a nazwą ogólną, pełnią one funkcję operatorów organizacji określone
go politycznie obrazu rzeczywistości społecznej.

Warto w tym miejscu przypomnieć pogląd Malinowskiego na temat 
pewnego aspektu magii słowa, mianowicie wiary w tożsamość nazwy 
i nazywanego obiektu, imienia i osoby to imię noszącej, z czego wywodzi 
się istnienie sprawczej mocy słowa. Tak rozumiana zasada partycypacji, 
jeśli istotnie jest obecna w rozważanym tutaj przypadku specjalnego uży
cia nazwisk ludzi świata polityki, jest zapewne znacznie zawoalowana. 
Przypomnijmy więc, że w klasycznych przykładach przytaczanych przez 
etnologów imię, wcielając cechy danej osoby, może stać się przedmiotem 
magicznych działań, podobnie jak powszechnie znane zabiegi na wize
runkach osób, przedmiotach doń należących czy wreszcie ich włosach 
lub paznokciach. Jeśli imię traktowane jest jako integralna część jego po
siadacza, to wówczas nie dziwi przekonanie, jak to znane u Algonkinów, 
że o osobie o tym samym imieniu mówi się - „On jest innym mną" (Cas
sirer 1946b, s. 84). Przykładem ze Starego Świata niech będzie formalna 
kategoria prawa rzymskiego - „legalna osoba", która może mieć również 
„legalne imię", do posiadania którego nie miał natomiast prawa niewol
nik (tamże, s. 50). Imię jest nie tylko znakiem jedyności i wyjątkowości 
osoby, ale osobę tę ustanawia. Nieprzypadkowo również obrzęd chrzcin 
ma miejsce z równoczesnym nadaniem imienia, obrzęd, który włącza jed
nostkę do społeczności wiernych; dla tej społeczności osoba staje się upo
staciowana dopiero z nadaniem jej imienia. Zatem: jeśli nie ma imienia, 
nie ma też osoby. Czy z takim nastawieniem nie jest też związane znane 
z minionych dekad urzędnicze rozumienie podmiotowości obywatel
skiej: „nie ma dokumentu, a więc nie ma człowieka"?

Jeśli zatem imię zyskuje tak dużą rangę i jest substancjalnie tożsame 
z jego nosicielem, oddziałując na nie, można również wpłynąć na osobę. 
Znane są zabiegi magiczne, polegające np. na krzyknięciu imienia nad pa
rzonymi ziołami, dzięki czemu jego właściciel miał ulec uzdrowieniu, 
wdmuchiwaniu imienia do oczyszczającego naparu (por. Skorupski 1976, 
s. 146-147) czy spalaniu kartki z napisanym imieniem, co miało z kolei 
zaszkodzić jego nosicielowi (Horton 1993, s. 224). W niektórych kulturach 
praktykuje się zwyczaj ukrywania prawdziwego imienia - jest ono imie
niem tajnym. Ma to ustrzec jego właściciela przed zakusami wrogów, któ
rzy poznając jego imię, posiedliby tym samym kontrolę nad samą osobą 
i zyskali jej moc. „Tknąć imię, to tknąć samą osobę czy istotę, do której to 
imię należy. Znaczy to zaatakować ją, zadać gwałt jej osobowości..." - na
pisał o podobnych zabiegach Lucien Lévy-Bruhl (1992, s. 74).
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Wskazana reguła językowej petryfikacji nazwisk, współczesnej języ
kowej magii, służy więc również depersonalizacji określonych osób, mar
ginalizacji ich indywidualnych cech, zamiany ich w maski opatrzone od
powiednimi ogólnymi podpisami - Michnikowie, buzkowcy czy spółka 
Czarnecko-Balcerowiczowska, jak to ujęto we fragmencie smakowitej wypo
wiedzi o oryginalnej poetyce we wspomnianym już wcześniej piśmie:

„kasta czarnuchów-sukmaniarzy" i czarno-podobnych satelitów pod przewodem 
„słońca" Akcji Wyborczej Szarańczy - Krzaklewskiego. „Słońce" AWS ze spółki} 
Czarnecko-Balcerowiczowską („Nie" 7/98).
Osiąga się równocześnie głęboko kulturowy efekt ustanowienia cze

goś na kształt politycznych klanów, które na zewnętrz reprezentują 
skonwencjonalizowane maski. Potwierdzałoby to trwałość owej magicz
nej logiki, w zgodzie z którą część stanowi równocześnie całość i wyraża 
jej istotę. Tutaj oznaczałoby to również używanie osoby jako maski, która 
służy rytualnemu przedstawieniu kogoś jeszcze, np. członków całego kla
nu - rzecz powszechna niegdyś pośród licznych systemów totemistycz- 
nych, a w historii kultury kręgu śródziemnomorskiego przezwyciężona - 
jak utrzymuje Marcel Mauss (1973, s. 513) - dopiero w okresie początków 
Rzymu. Jak widać - nie do końca. Słowa kasta czy spółka, jak w przytoczo
nych powyżej przykładach, których reprezentantami mają być Krzaklews
cy czy buzkowcy, zdają się sugerować trwałość i ponadczasowość tej logi
ki, tego sposobu konstruowania społecznego światoobrazu. Niech po
średnim potwierdzeniem ważności tych masek w przedstawianiu świata 
polityki będzie popularność takiego plastycznego środka wyrazu, jakim 
jest karykatura, czy tzw. szopka polityczna, na scenie której te maski-ka- 
rykatury zostają „ożywione".

Umberto Eco w swoich rozważaniach na temat teatru podał przykład 
osobliwego przedstawienia. Oto na zebraniu Armii Zbawienia szacow
nym matronom sponsorującym działalność organizacji pokazany zostaje 
pijak: obdarty osobnik z czerwonym nosem. Wygląda tak, jak pijak właś
nie wyglądać „powinien". Można go uznać za znak wszystkich pijaków, 
choć jest on przecież równocześnie autonomiczną osobą (1977, s. 110). 
W tej określonej scenerii (obramowaniu, jak by powiedział Goffman 1984, 
s. 363 i nast.) pełni on z jednej strony rolę znaku naturalnego, podobnie 
jak ślad stopy czy dym unoszący się ponad wzgórzem, z drugiej nato
miast - znaku konwencjonalnego: jego czerwony nos reprezentuje wszy
stkie żałosne następstwa nieumiarkowania w piciu (s. 112). Czyż zatem 
takim znakiem zwalczanej opozycji (nota bene - aktualnie u władzy) nie 
są Michnikowie czy buzkowcy, zarazem znakiem obcych interesów, np. ży
dowskich albo komunistycznych - znów w zależności od punktu siedzę- 



124

nia - lub choćby zwykłej politycznej nieudolności? Jako „obiekty" zna
czące są politycy znani pod nazwiskami Michnik i Buzek zarówno natu
ralni, jak i konwencjonalni. Nie powinny więc dziwić nas komentarze co 
bardziej zirytowanych, a równocześnie mniej wyrobionych obserwato
rów politycznej sceny, typu: „Nie mogę już patrzeć na tego Michnika, 
Kwaśniewskiego etc.!". Widać działają tu jak przysłowiowa płachta na 
byka, która o tyle jest znakiem naturalnym, o ile wywołuje całkiem natu
ralną agresję, mierzalną zapewne metodami neurofizjologii.

Dotykamy tutaj jądra wszelkiego mitotwórstwa, mityczności, rytual- 
ności, słowem - właśnie nastawienia o cechach partycypacji. Mianowicie 
tego, co Roland Barthes określał obrazowo jako mechanizm przekształca
nia historii w naturę (1970, s. 48), możliwość dowolnego transferu na linii 
fakty - znaczenia, natura - kultura, ustanawiania naturalnym tego, co 
stworzone, a czasem nawet stworzonym tego, co naturalne. W wydanym 
ostatnio zbiorze esejów wspomniany już Umberto Eco wskazuje na te me
chanizmy jako istotny komponent ludzkiej kreatywności. W swej amery
kańskiej Podróży do hiperrealności jako przykład pierwszego z nich podaję 
muzea, zwłaszcza niezliczone gabinety figur woskowych, w których 
„wszystko jest znakiem, lecz pragnie uchodzić za rzeczywistość" (1996, 
s. 67). Przykładem drugiego natomiast są morskie miasta czy sztuczne 
dżungle, w których zwierzęta eksponuje się w ich naturalnym otoczeniu, 
gdzie jednak „wszystko jest rzeczywistością, lecz pragnie uchodzić za 
znak" (tamże) - ideologia „nieskażonej przyrody", „przyjaznych zwie
rząt" itd.

Jest to wszakże odwieczna ludzka postawa: pragnienie, „by pokonać 
opozycję między naturą a kulturą i ująć je obie jako całość" (Lévi-Strauss 
1969, s. 193). Michnikowie i buzkowcy to obiekty, które realizują wspomnia
ne wyżej pragnienie: należą zarówno do porządku natury, jak i kultury. 
Słowa, które zostają najpierw „skradzione", by następnie zostać „zwróco
ne" - jak by powiedział Barthes, w istocie jednak bytujące gdzieś pośrod
ku. Słowa tyleż skuteczne w dziele kształtowania pewnych przedstawień 
zbiorowych, co emanujące znaczeniami, które oddać mają „istotę" arche
typu Szczypiorskich i Krzaklewskich.

Językowy rytualizm wykazuje tutaj podobne cechy konstytutywne, co 
tradycyjny rytuał, którym zajmują się z powodzeniem (?) etnografowie. 
Ten natomiast, jak zauważył Stanley Jeyaraja Tambiah, składa się z upo
rządkowanych ciągów słów i aktów, których treść i struktura mają chara
kter sformalizowany (skonwencjonalizowany), wypowiedzi cechuje ste- 
reotypowość (twardość), kondensacja i powtarzalność. Akt rytualny jest 
aktem performatywnym w potrójnym znaczeniu: Austinowskim, gdy 
mówienie czegoś jest również robieniem czegoś, rozumianym jako kon
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wencjonalny akt; w znaczeniu całkiem odmiennym, mianowicie odgry
wanego przedstawienia, poprzez które uczestnicy doznają intensywnych 
wrażeń; wreszcie w znaczeniu obecności znaków naturalnych (indeksów 
-w rozumieniu Peirce'a, Tambiah 1985, s. 128), jak np. znak pasowania 
na rycerza jest indeksem tej czynności czy przywdzianie czepca pannie 
młodej jest indeksem wprowadzenia do grupy mężatek.

Ideowi i polityczni liderzy, znani pod nazwiskami Michnik i Buzek, 
mają zatem odpowiednie konwencjonalne znaczenie związane z ideolo
gicznym planem treści, jak również mają stać się indeksem pewnej grupy 
społecznej, mianowicie opozycyjnej - w stosunku do opcji reprezentowa
nych przez określone tytuły prasowe - koalicji politycznej. Michnikowie 
i buzkowcy to wynik tego rytualno-werbalnego przedstawienia, znaki, 
które stały się operatorami organizacji obrazu politycznej i społecznej sce
ny, dramatis personae w pewnym politycznym teatrze. Rzecz to znów stara 
jak świat. Jeśli w logice partycypacji realność imienia, podobnie jak real
ność portretu, są tego samego rzędu, co realność pierwowzoru (por. Lévy- 
Bruhl 1992, s. 75), to i - mocą totum ex parte - wszystko, co z tym imieniem 
się kojarzy, ma zostać przeniesione na pozostałych członków klanu. I tu
taj, jak w każdym rytuale, ma miejsce uczestnictwo w dwóch rzeczywi- 
stościach: postulowanej i aktualnej, które osobliwie się mieszają, jeśli 
spotkają się w aksjologicznie wartościowanym obramowaniu. Polityczna 
wersja hiperrealności, która - jak się okazuje - swymi korzeniami sięga, 
postrzeganych dotychczas jako archaiczne, kategorii kultury.

Zwróćmy uwagę na jeszcze jeden ważny retoryczno-magiczny mo
ment rozważanej materii. W tradycyjnej retoryce arystotelesowskiej eks
ponowano jej perswazyjną funkcję - w relacji pomiędzy różnymi jedno
stkami, jednostką a grupą czy pomiędzy grupami. Tymczasem adresatem 
przekazu może być sam nadawca - jednostka lub grupa (por. Burkę 1969, 
s. 38). Moglibyśmy wówczas mówić o zjawisku indywidualnej lub - 
swoistej - zbiorowej jaźni odzwierciedlonej. Autokomunikacją tego typu 
charakteryzuje się zresztą cały folklor, natomiast performatywność klasy
cznego rytuału magicznego zagwarantowana jest przez tę jego cechę, że 
biorący w nim udział nadawcy informacji są również jej odbiorcami; 
oczywiście w kontekście akceptowanych aksjomatów i znaczeń (Tambiah 
1985, s. 154). Wówczas w obrębie tak ustrukturowanego systemu przed
stawień zbiorowych ujawnia się cecha typowa dla myśli mitycznej w ogó
le, wskazywana przez Olgę Freidenberg, mianowicie brak wyraźnej gra
nicy między podmiotem i przedmiotem percepcji. Mit polityczny - we
dług Henry Tudora - jest zawsze mitem pewnej grupy: może to być ple
mię, naród, klasa społeczna (1972, s. 139). Do tworzenia autowizerunku 
służy na ogół tylko pewnej grupie, dużej lub małej, jak choćby grupa 
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działaczy jakiejś partii, ale także i ich wyborców, rozchodzi się jednak na 
kształt kręgów po powierzchni całego życia zbiorowego.

Identyfikacja polityczna Przedstawiony tu językowy zabieg ma je
szcze jeden, istotny z punktu widzenia 
etnologii, aspekt. Pluralis składa się na 

pewien językowy obraz świata, w którego projekcie zawiera się wspo
mniana wcześniej typizacja społeczno-politycznej rzeczywistości. Etnolo
gom rzecz ta najlepiej znana jest bodaj z problematyki etnicznej i kulturo
wej identyfikacji, gdzie przeciwstawienie „swoi - obcy" stanowi oś kreo
wania grupowej tożsamości i grupowej solidarności. Przy czym, co istot
ne, owa tożsamość osiągana była głównie poprzez wskazanie odmienno
ści obcych: ich ślepoty, niemoty, ułomności, głupoty, w odróżnieniu od - 
niekoniecznie wskazywanej explicite - doskonałości i mądrości własnej 
grupy. Określenia „politycznych obcych" - S-mani, czamuchy-sukmaniarze 
czy radiomaryjce dzielą semantyczne pole z głuchoniemcami, psim narodem 
czy śleporodem, określeniami „etnicznych obcych" - by wskazać tylko kil
ka z nazw przytaczanych przez Jana Stanisława Bystronia (s. 323).

Warto zwrócić przy tym uwagę na obelżywość choćby tych przytoczo
nych dosyć wyrywkowo kalamburów. O ile w przypadku „wiekowych" 
epitetów zapisanych przez Bystronia mamy do czynienia z fizycznym 
niedorozwojem czy zwierzęcym pochodzeniem, które mają natychmiast 
przywodzić złe skojarzenia, w przypadku określeń opcji światopoglądo
wych, politycznych i społecznych rzecz jest nieco bardziej złożona. Tutaj 
negatywne skojarzenia są nierozłącznie związane z samym językowym 
kodem i jego leksyką, gdzie S-mani mają kojarzyć się z SS-manami, a czar- 
nuchy-sukmaniarze z łachmaniarzami. W obu kategoriach nazw „obcych" 
mamy jednak naruszenie pewnych językowych tabu, to zaś ma być 
źródłem mocy takiego słowa. Tabu bowiem to rzecz rodem z sacrum, 
a sacrum jest mocą samą. To jeszcze jeden wyraz rematyczności przytacza
nych powyżej przykładów rozmaitych politycznych „imion" (por. Tokar- 
ska-Bakir 1999).

Widać więc, iż rzecz ta nie wyczerpuje się wyłącznie w świecie polity
cznej hiperrealności, nie jest to wyłącznie idealna rzeczywistość stworzo
na przez media, którą karmią nas co dzień pospołu z propagandystami 
poszczególnych politycznych opcji. Albowiem nazwanie i opisanie in
nych, z równoczesnym opatrzeniem stosownymi atrybutami o silnym 
aksjologicznym nacechowaniu, jest przede wszystkim wyrazem potrzeby 
porządkowania społeczno-politycznej rzeczywistości i jednocześnie na-
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rzędziem wprowadzania takiego porządku. Za semantyczną zasłoną kry- 
ją się konkretne jednostki, wartości, idee.

W odpowiedzi na pytanie, o ile człowiek jest podmiotem, świadomie 
działającą jednostką uposażoną w zbiór pewnych niezależnych poglą
dów, o ile natomiast przedmiotem, świat polityki kreowany w prasie zda
je się ukazywać pewną dwoistość jego aktorów. Stworzeni tu Michnikowie 
czy buzkowcy wykazują bowiem znamiona hiperrealności, ponieważ nie 
tylko można ich reprodukować w nieskończoność, lecz - choć to tylko ko
pie - dalece przewyższają oryginał - proporcjami, kolorystyką, jakością 
materiału. I co ważniejsze: poprzez swą ikoniczność ujawniają znaczenia 
w kondensacji swej i wyrazistości niemożliwe do „wydobycia" inną dro
gą. Ich pierwowzory zostały - z pomocą odpowiedniej językowej magii - 
najpierw odpersonifikowane, by okrzepnąć następnie w postaci pewnych 
osobowości zbiorowych, masek o wyraźnych rysach i kształcie, którymi 
można obdarzyć wielu.

Jadwiga Staniszkis, pisząc kiedyś o ontologii socjalizmu, wskazywała 
na schizofreniczność sytuacji, w jakiej znajdowali się wówczas ludzie. 
Zmuszała ona do ciągłego myślowego operowania równocześnie na 
dwóch poziomach: „empirycznego doświadczenia w sferze bezpośrednich 
interakcji i »innobytu« opartego na apriorycznych założeniach" (1985, 
s. 21). Ten innobyt to „obramowany świat" ówczesnej ideologii, wydaje się 
wszakże, że atrybut ten przypisać można wszelkiej politycznej idei, 
w oczach której świat przedstawia się cokolwiek inaczej niż w potocznym 
doświadczeniu. Taki dychotomiczny konstrukt to pewien upraszczający 
model, w istocie bowiem zawsze mamy do czynienia z pewną syntezą 
ideologiczno-magicznych idei i empiryczno-pragmatycznych realiów, któ
re każą nam u obcoplemieńca szukać czarnego podniebienia, a w nas sa
mych mesjańskiej misji. Warto jednak pamiętać, że podobny upraszczający 
model stworzył Evans-Pritchard, gdy mówił o porządkach: empirycznym 
i rytualno-magicznym uczestnictwa Azande w ich kulturze.

Wraz z końcem „ery ideologów" nie zaniknął wcale pewien sposób 
postrzegania świata, w tym politycznego przeciwnika. Rytuał i maska są 
bowiem od zarania ludzkiej kultury operatorami zarazem społecznej 
transgresji i konfliktu, a ich swoiste polityczne użycie może służyć dziełu 
stanowienia politycznych podziałów i stereotypów. Koniec wieku ideolo
gii zbiegi się natomiast z nadchodzącą „erą imagologii", gdzie - obok in
nych ikonicznych form znanej już „biegunki obrazów" - będzie zapewne 
maska, w tym i w innych wydaniach, jeszcze bardziej cenionym wyzna
cznikiem orientacji w świecie. A więc nie słowo, a obraz opisywał będzie 
świat. W naszym przypadku byłaby to jakaś udoskonalona wersja polity
cznej szopki, w której niewprawne oko raz widzieć będzie teatr kukiełko
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wy, raz sejmową mównicę. Trochę jak w przypadku zdarzenia, którego 
świadkiem był autor Podróży do hiperrealności, kiedy to w jednym z ghost 
towns, miast-muzeów, pewien turysta wyraził swoje zakłopotanie, bo nie 
wiedział, czy siedzące w ławach szkolnych dzieci są prawdziwe czy sztu
czne.

Wykazany - mamy nadzieję - pankulturowy charakter wszelkich 
ideologii, wskazuje również na obecność i tutaj owego Łotmanowego „te- 
kstu-kodu" (zob. Magia reklamy) - „syntagmatycznie zbudowanej cało- 
stki, zorganizowanej struktury znaków". Do takich całostek sprowadzić 
zresztą można również przedstawienia eposu ideologicznego czy stru
kturę ideologicznych pieczęci całości. Co więcej, do rodziny tych perswa
zyjnych narzędzi zaliczyliśmy wcześniej także i reklamę. Jeśli bowiem ja
kiekolwiek zjawisko życia społecznego rozważane jest w kategoriach mi
tu, magii czy rytuału, wcześniejsze kwalifikacje - ideologia, polityka czy 
reklama - okazują się drugorzędne, zwłaszcza jeśli przedmiotem analizy 
jest semio tycznie pojęta kategoria tekstu.

Nie ulega wątpliwości ponadto, że istnieją zawsze pewne elementy 
doktrynalne, stanowiące obramowanie takiego tekstu, w obrębie którego 
rozgrywa się samoobjaśniająca gra treści i znaczeń, również tych inkor- 
porowanych, których włączanie zmuszało do przełączeń kodu lub prze
chodzenia na poziom metakodu. To oznakowe przełączanie, jak pamięta
my, jest immanentną cechą procesu mityzacji, kiedy to pewne treści prze
mieszczone zostają do nowego kontekstu, co pociąga za sobą zmianę zna
czeń samych tych treści, jak i przekształceń w całym „przyjmującym" sy
stemie. Czy więc będzie to doktryna o istnieniu narodowych korzeni 
marksizmu-leninizmu, doktryna uznająca spiskową naturę świata czy do
ktryna podkreślająca przemożną wagę sukcesu, retoryczny walor intere
sujących nas zagadnień sprawia, że nie można tu również mówić o line
arnej organizacji tekstu, a tylko o znaczeniowej całości, o „rozmazanej po 
całej powierzchni treści semantycznej", która „dąży do przekształcenia 
się w jeden całościowy znak: nośnik sensu" - jak zauważył Łotman w in
nym miejscu (1985a, s. 317). To jest właśnie ów tekst-kod, którego dekon
strukcja pozwala następnie na rekonstrukcje pewnego ukrytego tekstu, 
jak również rekonstrukcję kodów, za pomocą których ta „znaczeniowa ca
łość" została wyrażona. Struktura o charakterze tekstu-kodu to cecha 
wspólna wszystkich wytworów powstałych z nastawienia o cechach par
tycypacji, co dotyczy nie tylko bajki magicznej, ale i folkloru, powieści 
kryminalnej, rytuałów społecznych, mitu politycznego itp.

W tym sensie można mówić o zamkniętej kulturze (myśli) wszelkich 
ideologii i nastawień, podobnie jak Horton mówił o zamkniętości kultur 
afrykańskich (por. 1993, s. 223). Idiom ideologu nie dopuszcza pytań 
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o własną prawomocność, dekretuje ją za pomocą niepodważalnych do
gmatów. One to stanowią „pierwotne ramy interpretacji", jak określił Er- 
wing Goffman centralny element wszelkiej kulturowej kompetencji (1984, 
s. 370). Kontekstualna „żywotność" ideologii, umiejętność retorycznej 
ekspansji, o której mówiliśmy w poprzednich rozdziałach, możliwa jest 
dzięki istnieniu owego interpretacyjnego obramowania, które wyznacza 
granice inwencji. Z drugiej strony, pozwala ono na niejaką swobodę poru
szania się wewnątrz obramowania i inkorporację odpowiednio prze
kształconych tekstów innorodnych. Dogmat ideologiczny można uznać 
w tym przypadku za odpowiednik owego „aktu apercepcji" (językowej, 
mitycznej, por. Cassirer 1953, s. 121), który prowadzi do stworzenia jed
nego planu rzeczywistości zawierającego zarówno świadomość, jak i byt. 
W tym również znaczeniu ideologizacja treści dzieli podstawy z nasta
wieniem o cechach partycypacji, gdzie „obraz partycypuje w swym pier
wowzorze i odwrotnie, oryginał w obrazie", gdzie panuje porządek i lo
gika mitu (Lévy-Bruhl 1992, s. 275).

Podobne „semiotyczne ramy apercepcji znaczeń" dostrzegał Maciej 
Mrozowski w studium o ideologicznej funkcji telewizji (1981, s. 29). 
„Konwencje nie tyle ustanawiają nowe znaczenia, choć i to jest możliwe, 
ile raczej »filtrują« już istniejące znaczenia kulturowe ukazywanych obie
któw, sytuując je w ten sposób względem i d e o 1 o g i i jako ostatecz
nej konotacji (podkr. J.B.)"-pisał o jednym z etapów tworzenia się 
„ideologicznego metakodu" i „ideologicznego interkodu" (tamże, s. 26). 
Konwencje jako ideologiczne podłoże stanowienia i/lub petryfikacji sen
sów, wraz z kodem - językiem ich przekazywania, pełniły również, obok 
ideologicznego tekstu, „funkcje porządkującą-struktur  a lizującą 
świadomość " (tamże, s. 29). Podobną strukturalizującą funkcję pełnią 
wszelkie aprioryczne normatywne kategorie (por. Edelman 1985, s. 168), 
które określają ideologiczny cel w każdym systemie i w każdej światopo
glądowej formacji. Może to być zarówno sprawiedliwość społeczna, idea 
self-made-mana, jak i międzynarodowy żydowski spisek: ekspresje pewnych 
wartości i określenia pewnych celów, ustanawiające określone interpreta
cyjne ramy. Czyżby więc cała sfera ideologii, rozumianej po Bartheso- 
wsku, była wciąż podminowana ową mitycznością?

Na obecność elementu ideologicznego a priori wskazywano z różnych 
punktów widzenia. Michał Głowiński („Krótki Kurs WKP(b)") podał za 
przykład „narracji mitycznej" tę, której typową cechą jest - „Sens przed- 
ustawny, z góry założony, autorytatywnie do wierzenia podany" (1992b, 
s. 31). Françoise Thom stwierdziła natomiast, że za pomocą „drewniane
go języka" nie sposób wypowiedzieć sądu syntetycznego - możliwe jest 
konstruowanie tylko sądów analitycznych, które są wyłącznie wartościu
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jące i nie dostarczają żadnej informacji (1990, s. 64). Wreszcie Hannah 
Arendt potraktowała ideologię niczym zaksjomatyzowany system dedu
kcyjny:

„Myślenie ideologiczne porządkuje fakty w sposób absolutnie logicz
ny, zaczynając od przyjętych jako aksjomat przesłanek i dedukując z nich 
całą resztę, czyli postępuje z konsekwencją, której w królestwie rzeczywi
stości nigdzie nie ma" (1989, s. 359).
Taka diagnoza skłoniła badaczy do konstatacji o niemożności podda

nia ideologii procedurom weryfikacji-falsyfikacji (por. Elder, Cobb 1983, 
s. 1; Kuczyński 1987, s. 95; Bralczyk 1987, s. 106). Możliwe byłoby to do
piero po usunięciu owego ideologicznego obramowania, lecz wówczas 
powstały wskutek tego model, o ile by się natychmiast nie rozpad!, prze
stałby być ideologią. A zatem w samym zamiarze podjęcia takiego pro
gramu tkwiłaby logiczna sprzeczność, ponieważ reguł orzekania asercji 
niepodobna aplikować do systemów nieasertorycznych. Mylił się jednak 
Aleksander Wat, gdy pisał:

„...faktem fundamentalnym semantyki komunistycznej, i w ogóle faktem 
nowym w historii ludzkości jest właśnie ten, że język i korelatywna mu 
świadomość zostały przemieszczone poza prawdę a fałsz, szczerość 
a kłamstwo" (1988, s. 17).
Nie był to bowiem fakt nowy w historii ludzkości, albowiem sfera mi

tu, która leży również u podstaw wszelkiej ideologii, zawsze bytowała 
poza dziedziną prawdy i fałszu. Dodajmy przy tym, że uwaga Wata od
niesiona może zostać do wszelkiej „semantyki politycznej", o czym wie
my już nie tylko z przykładów języka polityki przytoczonych w tym roz
dziale. Codzienne doświadczenie podsuwa niezliczone tego przykłady, 
zwłaszcza w wydaniu rozmaitej maści polityków, a więc przekaźników 
ideologicznych treści, którzy są współczesnymi magikami (por. wcześ
niejszą wypowiedź Cassirera) również z tego powodu, że umiejętność 
unikania odpowiedzi w kategoriach prawdy i fałszu jest tu nie tylko wy
soce ceniona, ale i praktykowana.

Clifford Geertz, choć wskazywał istnienie apriorycznych przesłanek 
ideologii, które mogą być - według niego - „przejawem niepotwierdzo
nych obaw, maską dla ukrywanych motywów, fatycznym wyrazem soli
darności grupowej", zwracał jednak uwagę przede wszystkim na to, że są 
„mapami złożonej rzeczywistości społecznej i matrycami tworzenia reguł 
życia zbiorowego" (1973, s. 220), odciskającymi się przecież na społecznej 
materii. Są więc trochę aprioryczne i trochę aposterioryczne, trochę anali
tyczne i trochę syntetyczne, i w tym zakresie potwierdza się także ich mi- 
to-logiczna struktura. Claude Lévi-Strauss pisał o myśli mitycznej, że 
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chce ona być „jednocześnie analityczna i syntetyczna, dochodzić do 
swych najdalszych krańców w obu kierunkach, zachowując jednocześnie 
zdolność mediacji między tymi dwoma biegunami" (1969, s. 329). Marcel 
Mauss posunął się jeszcze dalej i-w duchu kantowskiej epistemologii - 
określił sądy magiczne jako niemal doskonałe sądy syntetyczne a priori. 
(1973, s. 170). Tę transcendentalną kategorię należy wszelako potraktować 
tylko jako pewne przybliżenie istoty sądów, którymi zajmował się Mauss 
i które, jak to wykazano wcześniej, stanowiły również wykwit nowomo
wy. Niewątpliwie jednak ideologiczny obraz świata przenicowany jest za
wsze jakąś aprioryczną supozycją, konceptualną ramą konstrukcyjną.

Ta rama więc nakazuje postrzegać np. opozycję jako agenturę obcych 
interesów, ponieważ wyklucza się a priori możliwość zaistnienia opozycji 
wramach - właśnie - ideologicznego uniwersum. Wskazane wcześniej 
semiotechniczne zabiegi na terminie opozycja pokazywały zresztą, jak nie 
mógł się on „pomieścić" w leksyce nowomowy. Nie przeszkadzało to jed
nakże istnieć opozycji w ramach interpretacji części (większości?) społe
czeństwa w zgoła odmiennej roli. Zupełnie jak w przykładzie Lévi-Stra- 
ussa rodzajów interpretacji przyczyn wojen, które, zależnie od przypad
ku, postrzega się albo jako ostateczny przejaw poczucia narodowego, al
bo wynik knowań handlarzy bronią (1970, s. 244). Rzecz to oczywista 
i nie potrzeba chyba mnożyć podobnych przykładów, których dostarczy
łyby nam poprzednie rozdziały, związana z polisemantycznym charakte
rem symbolu, z rozległością słowników konotacyjnych (por. Eco 1972, 
s. 85) - z nieprzezwyciężalną nadwyżką znaczenia. Dodajmy tylko, że 
odniesienie określonych faktów, zdarzeń, stanów rzeczy do pewnej ramy 
interpretacji pozwala na ujęcie ich jako jednoznacznego systemu, „które
go wartość zasadza się na tym właśnie, że pozwala on na strącenie czy 
zespolenie się tych stanów, przykrych z uwagi na ich nieciągłość" (Lévi- 
Strauss 1970, s. 257). Stąd bierze się i trwałość, i siła mitu, również tego 
politycznego, zwanego ideologią.





Style życia albo mit i tożsamość

Poniższy temat to już czasy najnowsze, żeby nie powiedzieć - wczoraj. 
Rzecz dotyczy bowiem ostatniego roku minionej dekady i sytuuje się nie
jako na przeciwległym krańcu w stosunku do dominujących w tym zbio
rze tematów z dziedziny polityki. Znamienny w tym kontekście jest fakt, 
że, jeśli rozpatrywać poszczególne dziedziny życia publicznego w kate
goriach systemów kulturowych, poprzednia epoka zdominowana była 
przez kulturę polityczną, obecna - przez kulturę konsumpcyjną. Chciało
by się powiedzieć, iż rzeczywistość obu okresów przytłoczona była - od
powiednio - z jednej strony polityką, z drugiej - stylami życia. Te ostatnie 
przeżywają dziś prawdziwy rozkwit, co nie znaczy wszakże, że polityka 
zniknęła - nie jest już jednak na publicznej scenie głównym aktorem. Sty
le życia, temat tego szkicu, rozważane są w perspektywie pewnych sta
rych mitów i związanych z nimi wartości, a w odniesieniu do segmentu, 
który tę kulturową formę wyrazu kultywuje w stopniu szczególnym - 
młodzieży. Takie postawienie problemu, czego szczegóły przedstawione 
zostaną w dalszej części, to kolejny i ostatni już przykład analogii jako 
heurystycznego narzędzia w wyjaśnianiu.

Całościowy fakt kulturowy Elżbieta Tarkowska zwróciła niegdyś 
uwagę na przydatność antropologicz
nej perspektywy w badaniu stylów 

życia (1976). Zważywszy na rok tej wypowiedzi, warto zwrócić więc 
uwagę, że - inaczej niż w przypadku reklamy - ta sfera kultury obecna 
była i przed laty kilkunastu, a także i dawniej. Bez względu bowiem na 
polityczny ustrój i okres historyczny ludzie mają jakieś poglądy na temat 
swojego najbliższego otoczenia, własnego wyglądu, wykształcenia, wy
znawanych wartości etc. Nowym zjawiskiem jest jednak gwałtownie 
wzrastająca ilość rozmaitych stylów życia czy życiowych dróg, jakie lu
dzie sobie obierają, coś, co najlepiej bodaj oddaje słowo image, nieistnieją
ce w słowniku minionej epoki, a sprowadzone wraz z importem setek in
nych słów, opisujących nowe aspekty rzeczywistości współczesnej. Po
działy wywiedzione wprost z klasowej koncepcji społeczeństwa, sprowa
dzające jego stratyfikaqę do klasy robotniczej, chłopów i inteligencji (tej 
„pracującej" i tej... bodaj - „twórczej"), a obecne jeszcze w pracach teore
tyków stylów życia sprzed kilku lat, dziś nie tylko okazują się bezużytecz
ne i w niewielkim jedynie stopniu do problematyki owych stylów się od
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noszące. Kilka słów na ten temat w poniższym szkicu ma przybliżyć te 
problematykę i umieścić ją bardziej w realiach rzeczywistości o liberal
nych i rynkowych aspiracjach. Zbędne już chyba dodawać, że i tutaj an
tropologiczna perspektywa, w tym przypadku - tropienie pewnych od
wiecznych tematów mitologicznych i kojarzonych z nimi wartości, bę
dzie wyznaczać główny szlak refleksji.

Warto więc zwrócić uwagę, że w przytoczonej wypowiedzi nie po raz 
pierwszy i nie ostatni powołano się na autorytet antropologii, która z racji 
swych doświadczeń dyscypliny najbardziej rozległej pośród nauk o czło
wieku bywa wzywana do rozwikłania spraw, z jakimi nie mogą poradzić 
sobie osobno socjologia, psychologia społeczna czy historia. Nie powinno 
to jednak dziwić, jeśli uwzględnimy fakt unikatowych doświadczeń an
tropologii oraz niepowtarzalnej perspektywy teoretycznej, związanej 
z holistycznym, kompleksowym i kontekstowym ujęciem przedmiotu ba
dania. Jednym z dowodów potwierdzających wyjątkowość takiej perspe
ktywy ma być koncepcja Marcela Maussa całościowego faktu społeczne
go i całościowej osobowości. To te kategorie - według Tarkowskiej - po
zwalają na kompleksowe i wyczerpujące ujęcie problematyki badawczej 
w ramach jednolitego etnologiczno-socjologicznego ujęcia, umożliwiając 
równocześnie wykorzystanie badanych zjawisk w ich pierwotności, za
równo w genetycznym, jak i ontologicznym wymiarze. W przypadku 
przywołanej wypowiedzi chodziło właśnie o problematykę stylów życia.

„Koncepcja stylu życia winna służyć nie tyle charakterystyce jakichś 
»całości« społecznych, ile »całości« kulturowych. Winna służyć rekonstru
kcji systemów wzorów, potrzeb, zachowań - systemów specyficznych dla 
różnie ulokowanych społecznie, demograficznie, ekonomicznie itd. grup 
ludzkich" (s. 82).
Oto „dowartościowanie" owej kulturowej perspektywy, której uchwy

cenie umożliwia - według badaczki - ujęcie Maussowskie właśnie, oto 
antycypacja późniejszych diagnoz postmodernistycznych krytyków 
o schyłku wymiaru społecznego na rzecz kultury - w dobie ponowoczes- 
ności (zob. np. Jameson 1984). Dodaje ponadto:

„Styl życia ma być kategorią badawczą zdolną do oddania specyficz
nych układów zachowań, potrzeb, wzorów, charakterystycznych dla jakoś 
określonych zbiorowości, a ujmowanych w perspektywie jednostkowych ich 
członków. Jest więc cechą zarówno jednostek, jak i zbiorowości" (tamże).
Należy więc uwzględnić nie tylko wymiar społeczny i - bodaj waż

niejszy - kulturowy stylów życia, by móc przyjrzeć się temu zjawisku, ale 
także, i może przede wszystkim, jednostkową perspektywę ich realizacji.

Wydaje się, że kategoria stylu życia jest dobrym narzędziem analizy 
zjawisk z pogranicza wzorów kulturowych, wartości, zachowań czy wre
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szcie typów tożsamości. Jest ona właśnie czymś spomiędzy dziedzin wzo
rów kulturowych i wzorów osobowych. Niejako więc w połowie drogi 
między kulturą i osobowością pojawił się styl życia. Refleksja nad nim to 
również reakcja na zmiany w szerszym wymiarze, dostrzegalne przede 
wszystkim w świecie Zachodu: zanikanie tradycyjnych podziałów klaso
wych, szybkie powiększanie się klasy średniej, zmiany w postindustrial- 
nej ekonomii.

Badania stylów życia trwały i w Polsce, i na Zachodzie przez całą de
kadę lat 80. (zob. np. Siciński 1980 i 1988), w ostatnich jednak latach popu
larność tej problematyki zdaje się spadać. Dokładniej nieco rzecz ujmując, 
zostaje ona wchłonięta przez inną jeszcze perspektywę, nakierowaną na 
fenomen jednostkowych tożsamości, jej typów, osobowości samoistnych, 
czego przykładami są choćby koncepcja habitusu Bourdieu czy wzorów 
osobowych Baumana. Wchłonięta, ponieważ mikrospołeczne odniesienia 
habitusu i wzorów osobowych nie eliminują - rzecz jasna - perspektywy 
makro: the micro to macro problem żywi się wręcz odniesieniami typu wol
ność versus determinizm czy subiektywizm versus obiektywizm (Bauman 
1993; Jacyno 1993). Ponadto zauważa się, że współcześnie coraz trudniej 
wskazać spójne style życia rozumiane jako jednoznaczna życiowa orien
tacja (Featherstone 1991, s. 26). Styl życia to społeczno-kulturowy feno
men, który - wypada przyjąć za Tarkowską - jest właśnie z rzędu katego
rii pozostających niejako w połowie drogi pomiędzy tym, co indywidual
ne i tym, co zbiorowe. Trzeba wszelako przyznać, że między innymi za 
sprawą koncepcji habitusu Bourdieu nastąpiło pewne przesunięcie akcen
tu w relacji jednostka - zbiorowość z dyspozycji uczestnika społecznej 
gry na rodzaj świadomego bycia-w-świecie (Jacyno 1993, s. 29).

Rzecz ta podnoszona była zresztą już przez Bergera i Luckmanna w ich 
systemie socjologii wiedzy. Problem relacji jednostka - społeczeństwo ro
zumiany w kategoriach tożsamości to problem pozorny, jeśli nie wprowa
dza się hipos fazujących pojęć, takich jak tożsamość zbiorowa czy wzór kultu
rowy, obecnych na przykład w pracach szkoły Durkheimowskiej czy 
w etnopsychologizmie (Berger, Luckmann 1983, s. 263). Albowiem:

„Procesy społeczne, występujące zarówno przy kształtowaniu, jak 
i utrzymywaniu tożsamości, są determinowane przez strukturę społeczną. 
Również odwrotnie, tożsamości wytworzone przez współoddziaływanie 
organizmu, świadomości jednostkowej i struktury społecznej oddziałują 
na daną strukturę społeczną, utrzymując ją, modyfikując, a nawet kształ
tując na nowo" (tamże).

Można przeto zasadnie mówić o pewnych typizacjach charakterysty
cznych dla Francuza, Polaka czy włóczęgi, nie pozbawiając przy tym jed
nostek ich podmiotowości.
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Ta i inne mikroanalityczne perspektywy, nawiązujące także do teorii 
symbolicznego interakcjonizmu czy do Goffmana teatralnej wizji życia 
społecznego, wymagałyby osobnego rozpatrzenia. Są to przy tym ujęcia 
bliskie wrażliwości etnologicznej, nie tylko dlatego, że na przykład habi
tus to kategoria, która zawsze pozostawała w nurcie zainteresowań wio
dących kierunków etnologii, natomiast postrzeganie rzeczywistości spo
łeczno-kulturowej w kategoriach teatralności związane jest z rytuałem ja
ko operatorem społecznej dynamiki. Niekwestionowany dziś antropolo
giczny autorytet, Clifford Geertz, zbudował swą perspektywę badawczą 
właśnie z połączenia symbolicznej interpretacji, dramaturgicznej heurezy 
i rozumienia rozmaitych dziedzin aktywności człowieka jako systemów 
kultury, od religii po ideologię (Geertz 1973). W tym ostatnim przypadku 
bliski jest właśnie koncepcji pól Bourdieu, który wskazuje istnienie ich ja
ko odrębnych dziedzin (religijne, polityczne, ekonomiczne), ale i zacho
dzących na siebie. W Geertzowskim projekcie systemów kulturowych po
brzmiewa także dawna propozycja Cassirera podziału na poszczególne 
formy symboliczne, mit, sztukę, język, naukę, które składają się na całość 
zjawisk kultury.

Słowem, mikrostrukturalny wymiar rzeczywistości społeczno-kultu
rowej to płaszczyzna, na której spotykają się głównie socjologia z antro
pologią i psychologią, ale także na przykład z pedagogiką, gdzie szcze
gólnie ujawnia się „zależność między procesami interioryzacji obiektyw
ności i eksterioryzacji subiektywności" (Jacyno 1993, s. 23).

Rynek image’Ów Kulturowa zasada długiego trwania nie od
nosi się wyłącznie do procesów ekonomicz
nych, ale także do struktur wzoro- czy stylo- 

twórczych. Wiele przykładów potwierdziłoby tutaj zjawisko trwania lub 
nawrotu do starych wzorów: od kontemplacyjnych zgromadzeń zakon
nych kultywujących wielowiekowe wzory, po współczesną modę mło
dzieżową sięgającą po wzory sprzed kilku dekad. Wzory młodzieżowej 
mody, stylów życia, wartości, składające się w jednostkowym wymiarze 
na jakieś bycie-w-świecie, w coraz większym stopniu podlegają przy tym 
rozmaitym procesom dyferencjacji. Z jednej strony powoduje to zanika
nie dawniejszych podziałów związanych na przykład z pochodzeniem 
społecznym, pojawianie się natomiast nowych grup, zwanych już w lite
raturze przedmiotu nowymi plemionami (Maffesoli 1996). Z drugiej nato
miast, względną autonomizację jednostkowych tożsamości w odniesieniu 
do tożsamości grupowych.
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W coraz większym stopniu ta i inne kulturowe kategorie tracą równo
cześnie walor uświęcenia, bo i coraz mniej zakorzenione są w jakiejś tra
dycji o pewnej ponadpokoleniowej ciągłości, coraz bardziej natomiast sta
ją się swoistym towarem na rynku kultury (zob. np. Krajewski 1997, s. 7). 
Tożsamość była niegdyś kondycją zadaną, w czasach nowożytnych stała 
się czymś, co należało odkryć, dziś trzeba ją skonstruować.

„Słowem: tożsamość w społeczeństwie wielokulturowym i ponowo- 
czesnym rodzi się coraz częściej jako synkretyczny zrost elementów z róż
nych zbiorów. Przypomina to swoisty bricolage, a w tym dostarczaniu 
»klocków« dla majsterkowiczów coraz większą rolę odgrywa marketing 
różnych elementów kultury" - oto diagnoza badacza kultury współczes
nej (Korporowicz 1996, s. 47).
Jednostka-maj Sterkowicz znajduje się obecnie w coraz większym sto

pniu na prawdziwym rynku tożsamości, pośród których może dowolnie 
wybierać i konstruować swą, czasem niepowtarzalną, tożsamość własną.

„Najróżniejsze modele możliwych osobowości czekają gotowe na ryn
ku: już dzisiaj można w nich do woli przebierać, a jutro i pojutrze będzie 
ich jeszcze więcej. Modele owe zawierają wszystkie potrzebne elementy, 
aż po najdrobniejszy szczegół, a towarzyszą im dokładne, szczegółowe in
strukcje, jak składowe złożyć w całość: prawdziwe zestawy »Zrób to 
sam«, »Wykreuj sam siebie«" (Bauman 1996, s. 211-212).

„Koncept tożsamości, który kiedyś był kategorią centralną dla zrozu
mienia społecznych mechanizmów przekazu kultury, jest już dziś czymś 
innym niż w poprzednim pokoleniu" (Krzysztofek 1998, s. 46).
Mamy tutaj równocześnie do czynienia z nowym typem narcyzmu, 

którego wiodącym rysem jest właśnie kreowanie tożsamości na kształt 
rynkowego towaru (zob. np. Friedman 1992). Stwierdzenia te są może 
nieco na wyrost, jeśli odnieść je do polskiej rzeczywistości społeczno-kul
turowej, dobrze oddają jednak proces, który ma miejsce na Zachodzie i je
śli dotychczasowy kierunek zmian politycznych i ekonomicznych będzie 
kontynuowany, należy się spodziewać, że ogarnie również i kraje na 
wschód od Łaby.

Warto dodać tutaj, że owemu marketingowemu konceptowi podlegają 
w stopniu coraz większym nie tylko świeckie sfery kultury, ale także te 
święte.

„Dzisiejsze religie mają więcej wspólnego z supermarketami, niż z tra
dycyjnymi kościołami. Każdy wie, że ma alternatywę i traktuje system, 
który narzuca jedną religię, jako totalitarny, opresywny. Religię można 
wybierać sobie a la carte..." (Krajewski 1997, s. 11).
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Równolegle, niejako obok tego procesu profanizacji sacrum, dokonuje 
się proces sakralizacji profanum: panteon gwiazd pop-kultury i swoisty 
kult z tym związany to jeden tylko, ale być może wyjątkowo wymowny 
przykład takiej sakralizacji.

W tej oto perspektywie odżywa więc Cassirerowskie rozumienie kul
tury jako zobiektywizowanego, symbolicznego wyrazu indywidualnych 
ekspresji, które mogą być podzielane i komunikowane dlatego właśnie, 
że są symboliczne, a więc zrozumiałe dla więcej niż jednego uczestnika 
procesu kulturowego (Cassirer 1977, s. 11). Ujęcie takie uwidoczniło się 
także w Bourdieu koncepcji kulturowego kapitału, gdzie i temperament, 
i światopogląd jednostki wyrażają się poprzez znaki ujawniające równo
cześnie także pochodzenie i prywatną życiową drogę. A znaczyć może 
nie tylko strój czy fryzura, bo także figura, sposób chodzenia, ton głosu 
czy sposób mówienia. I nie tylko, jaki strój jest noszony, ale także, jak jest 
noszony (Bourdieu 1984). Wszystko to ma przy tym okrzepnąć w takiej 
formie, by stało się drugą naturą jednostki, by stało się czymś naturalnym 
właśnie, a nie sztucznym, a więc wystawionym na śmieszność, która jest 
śmiertelną trucizną dla stylu życia (por. Barthesowską konstatację, że 
„w społeczeństwie mieszczańskim człowiek nieustannie nurza się w fał
szywej Naturze"; Barthes 1970, s. 58).

Gdy mowa o ekspresjach, znakach tożsamości, uobecniają się wów
czas i emocje, które znajdują wyraz również z użyciem pewnych kulturo
wo zdeterminowanych kodów i znaków (Schmidt 1994). Jacek Schmidt 
proponuje, by traktować je

„...bardziej ogólnie i badać je jako nierozłączne składniki wszelkiego kul
turowego znaczenia, każdego systemu społecznego, w którym funkcjonu
ją. I tu podejmuje się problem emocji jako integralnych elementów komu
nikacji międzyludzkiej, a także, co wydaje się być bardzo istotne, komuni
kacji jednostkowej samej z sobą, proces indywidualnej interpretacji zasta
nego świata, własnych reakcji na rzeczywistość. Osobnik czujący w swojej 
emocjonalnej świadomości w pierwszej kolejności odczuwa sam siebie 
(self-feeling), rozpoznaje swoją tożsamość. Oczywiście, bez następnego 
kroku, tj. odniesienia tej tożsamości do innych ludzi - członków grupy, 
świadomość ta nie byłaby wyobrażalna" (tamże, s. 100).
Postulat ten odnieść można również do badań stylów życia, tych kul

turowych ekspresji, które u swych podstaw mają jakąś perspektywę war
tości: osobowych, poznawczych, moralnych, estetycznych, które są nie- 
rozdzielne - rzecz oczywista - z emocjami.

Ekspresja bywa zatem na ogół symboliczna. Nic dziwnego, skoro 
przedstawia ona coś innego, podobnie jak symbol, oznacza ujawnianie, 
zastępowanie jednej rzeczy przez drugą, choćby oznaczało to tylko gry
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mas twarzy znamionujący jakąś opinię czy sposób urządzenia domowego 
ogniska, ujawniający wartości doń przypisywane. „W ten sposób przed
mioty materialne są dla nas oznakami czyichś przeżyć i dyspozycji psy
chicznych" - napisał niegdyś Stanisław Ossowski (1966, s. 190). Styl życia 
nie jest więc, w tej perspektywie, wyrazem tylko jakiejś grupowej przyna
leżności, ale także owych indywidualnych emocji, przeżyć, nastrojów, 
motywacji, dyspozycji, a nade wszystko wartości. Każdy bowiem, reali
zując pewien styl życia, dokonuje tym samym pewnego aktu sztuki życia, 
stylizacji życia (szczególnym orędownikiem takiego ujęcia byłby este- 
tyzm, dla którego sztuka jest życiem, a życie sztuką). Sztukę tę należy ro
zumieć bardzo szeroko: jako wszelką estetyzującą, czy może raczej aksjo- 
logizującą perspektywę, w której van Gogh równy jest jeleniom na ryko
wisku, a tytuł profesorski szykownemu samochodowi. Wszystko to bo
wiem równe ma prawa, gdy mowa o grupowych czy jednostkowych 
spełnieniach, choć dla samych użytkowników zwykle równe nie są. Świa
domość tego winna być szczególnie ważna w dobie zasypywania podzia
łów na „niskie" i „wysokie" w sztuce, w dobie tak rozumianej estetyzacji 
życia codziennego.

W tym sensie można mówić, że „sztuka poszła w lud". Poprzez kon
takt z projektowanymi przez artystów przedmiotami codziennego użyt
ku, poprzez mieszkanie w zaprojektowanych według pewnego artystycz
nego zamysłu domach, poprzez uczestnictwo choćby tylko w wizualnych 
odmianach sztuki popularnej, jak kino, plakat uliczny, reklama - każdy 
ma szansę uczestnictwa w sztuce. W ekonomii ośrodkiem kluczowym nie 
jest już sam produkt, a estetyczny styl życia, gdzie produkt jest tylko pre
tekstem. Nawet ekologia znalazła się na drodze zorientowanej bardziej ku 
estetyce otoczenia jako wyrazu pewnych ideałów związanych z pojęciem 
piękna natury. Wreszcie inżynieria genetyczna jest rodzajem genetycznej 
chirurgii kosmetycznej (zob. np. Welsch 1997, s. 78-108). Każdy zatem 
w większym stopniu ma teraz szansę pojmować estetykę i kojarzone z nią 
wartości na indywidualny sposób, postrzegać ideę nadawania rzeczywi
stości formy jako własną. Od tatuażu, poprzez określony strój, po dzieła 
wiszące w mieszkaniu, a zakupione w galerii, człowiek daje wyraz swoje
mu poczuciu formy, poczuciu sensu.

W jakimś przewrotnym sensie mamy do czynienia z obrotem koła 
dziejów i pewnych kulturowych rozwiązań; oto klasyka etnologii uczyła 
nas o transakcjach handlowych, na przykład na Trobriandach, dokony
wanych wraz z uprawianiem życia towarzyskiego, wymianą informacji, 
opowiadaniem legend, recytacją mitów; podobnie i dziś: reklamę, jedną 
ze współczesnych mitycznych opowieści, ogląda się w przerwach pomię
dzy wiadomościami czy opowiadanymi historiami - filmami, a nawet 
w ich trakcie; dla wielu jest to źródło estetycznych doznań, jakich przez 
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wieki dostarczała poezja i sztuki plastyczne. To obcowanie w ramach ja
kichś wspólnot zapośredniczone bywa wszakże zwykle przez szklany 
ekran czy radioodbiornik...

Wszystko to jest także przedmiotem nieustannego procesu komuniko
wania, wymiany idei, wewnątrzkulturowego dialogu pomiędzy jedno
stkami i grupami. Ekspresja bowiem, jak się rzekło, to symboliczny wehi
kuł, który i wyraża, i wywołuje, ekspresja w sensie biernym i ekspresja 
w sensie czynnym (tamże, s. 209 i ns.). Wyraża poglądy, nastroje, wartości 
etc. poprzez owe van Goghi czy samochody, wywołuje z drugiej strony 
stosowne nań reakcje: aprobaty, pogardy, zdziwienia, oburzenia itd. Albo
wiem ta zaksjologizowana perspektywa „ma tendencję do utrwalania się, 
zapadając niejako w podświadomość, funkcjonuje jako »normalny«, natu
ralny sposób patrzenia na rzeczywistość" (Gołaszewska 1984, s. 238). Jed
nostkowe tożsamości są tedy tyleż naturalne co konwencjonalne: jakości 
nierozróżnialne w płaszczyźnie potoczności. Nic więc dziwnego, że jed
nych owe - przysłowiowe już - jelenie na rykowisku, „dzwony" czy wy
golone głowy będą równie dziwić jak śnieg w środku lata, a u innych 
zgoła odwrotnie: zdziwienie budzić będzie ich brak.

Antyczne inspiracje W przywołanym tutaj, wydanym przed laty 
tomie z propozycjami ujęć stylów życia (Si- 
ciński 1976), w którym swą wypowiedź na te

mat możliwych antropologicznych inspiracji w tym zakresie pomieściła 
Elżbieta Tarkowska, znajdujemy także propozycję pedagoga i filozofa, 
Bogdana Suchodolskiego, w której dominuje jednak perspektywa bliższa 
raczej filozofii kultury (Suchodolski 1976). Oto autor zaproponował jesz
cze jeden sposób wykorzystania klasyfikacji, jakiej dokonał swego czasu 
Fryderyk Nietsche, ujmując stosunek starożytnych Greków do różnych 
rodzajów sztuk, mianowicie podziału na postawy dionizyjską i apolliń- 
ską (por. podobne antyczne inspiracje w Spenglera podziale na kulturę 
apollińską i faustyczną: Kołakowski 1981, s. 100-111). Tym razem posta
wy te miały, w ujęciu Suchodolskiego, oddawać dwa odmienne style ży
cia. Styl dionizyjski zatem to

„...styl wyrażający wiarę w dobroć ludzkiej natury, wyrażający ufność 
w to, że życie moralne może być bezpośrednią manifestacją naturalnych 
skłonności serca, że moralność może być moralnością, jak to określono, 
»bez powinności i sankcji« (...). Franciszkańska etyka wspólnoty człowieka 
z całą przyrodą i wspólnoty człowieka z człowiekiem, osiągana bezpośred
nim odruchem serca, etyka radości jest przykładem tego stylu żyda, na równi 
z różnymi doświadczeniami mistycznymi, w których zaciera się surowość 
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dystansu między tym, co świeckie, a tym, co święte, między tym, co jest 
powinnością, a tym, co jest wykonaniem" (Suchodolski 1976, s. 122).
Spontaniczność to bodaj najbardziej jaskrawy zewnętrzny przejaw tej 

postawy, tak wyrazisty na przykład pośród rozmaitych subkultur, poczy
nając od słynnego ruchu Flower Power, po chrześcijańskie ruchy odnowi- 
cielskie, by wskazać współczesne tylko przykłady tak zwanych nowych 
plemion (Maffesoli 1996). Dla stylu apollińskiego natomiast:

„...znamienne są przykłady rygoryzmu moralnego i obowiązku, który sta
je w życiu człowieka ponad jego poszukiwania przyjemności i ponad jego 
wyrachowania dotyczące korzyści. Surowa etyka obowiązku, etyka Kanta 
jest doskonałym przykładem tego stylu życia. Do niego także należy, jako 
przykład znacznie bardziej zróżnicowany i barwny, przykład etyki rycer
skiej, etyki honoru i poświęcenia (...). Należą tu także przykłady rygory
stycznej i ascetycznej etyki chrześcijańskiej, wymagającej wyrzeczeń, po
kory, posłuszeństwa, skupionego dążenia ku celom wyższym"

- tej raczej spod znaku memento mori, w odróżnieniu od postawy francisz
kańskiej (Suchodolski 1976, s. 123).

Poświęcenie to termin najlepiej chyba oddający ogólną podstawę ta
kiego stylu życia, typowego dla ludzi podporządkowanych, w zgodzie 
z ich wolą lub czasem wbrew jej, jakimś zasadom, np. duchowni czy woj
skowi. Według Suchodolskiego, te dwa style życia nie wyczerpują jednak 
całego pola, by użyć tutaj określenia Bourdieu, proponuje więc dwa uzu
pełniające style, charakterystyczne raczej bardziej dla czasów nowożyt
nych.

Mamy więc styl hedonistyczny znamionujący zachowanie tych wszy
stkich:

„...którzy spędzali swe życie, jak się to zwykło określać, »w pogoni za peł
nią życia« i którzy umieli jego uroki odczytywać i wykorzystywać w każ
dej bieżącej chwili. Symbol Petroniusza czy Don Juana byłby tu symbolem 
właściwym tego stylu życia. Prawdopodobnie koncepcja życia jako wiel
kiej gry, jako wielkiej zabawy, koncepcja człowieka jako homo ludens nale
ży do tego właśnie stylu istnienia, który równie dobrze przejawiać się mo
że w działalności artystycznej, jak i w polityce, w życiu prywatnym i oso
bistym, jak i w manifestacjach publicznych" (tamże, s. 120).

Postawa Don Juana funkcjonuje i dziś, ponadto do tej samej klasy na
leżą rozmaite przypadki tzw. niebieskich ptaków. Nieco zbyt potocznym 
może, ale chyba najbardziej adekwatnym określeniem tego stylu byłoby 
użycie.

Wreszcie styl pozytywistyczny:
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„...te wszystkie przykłady, w których manifestuje się skupiona i celowa 
wola ludzi dążących do realizacji określonych zamierzeń. Jest to, mówiąc 
językiem historyczno-społecznym, styl mieszczański, styl burżuazyjny 
(...). Jest to życie skalkulowane, chłodne, zdyscyplinowane, owocne (...). 
Jest to styl życia wedle cnót pozytywistycznych, styl życia zalecany przez 
utylitaryzm, propagowany przez słynną ideologię XIX wieku-pracy 
i oszczędności" (tamże, s. 120).

Zapobiegliwość to szczególnie wyrazisty przejaw takiej postawy, 
współcześnie jednak dożywającej swych dni gdzieś na obrzeżach główne
go nurtu dominujących stylów, pośród wymierających już społeczno-za
wodowych grup, jak rzemieślnicy czy chłopi.

Warto przypomnieć w tym momencie, że podobnej nietscheańskiej in
spiracji uległa również Ruth Benedict, czołowa przedstawicielka etnopsy- 
chologizmu. Wprowadziła ona rozróżnienie między innymi na kultury 
dionizyjską i apollińską, których właściwości upatrywała w największym 
stopniu pośród indiańskich ludów zamieszkujących Stany Zjednoczone, 
odpowiednio: u rybaków północno-zachodniego wybrzeża i u rolników 
południowo-zachodnich stanów (zob. Benedict 1966).

Istotnie więc, określenia Nietschego okazują się inspirujące w próbach 
opisu tak różnych, wydawałoby się, kategorii kulturowych, jak styl życia 
czy wzór kulturowy. Przypomnijmy, że sam Nietsche użył ich dla wska
zania dwóch rodzajów postaw wobec sztuk. Postawa dionizyjską to dzie
dzina ekspresji, typowa dla tańca, muzyki, poezji, wyrażająca spontanicz
ność, żywiołowość, skłonność do przyjemności, ale i mistycyzmu, apo- 
llińska natomiast charakterystyczna ma być dla kontemplacji, malarstwa, 
rzeźby, architektury.

I w ujęciu Benedict, i Suchodolskiego odpowiednie wzory czy style są 
również zabarwione nie tylko rodzajem estetycznej aury, ale stanowią 
także ekspresję wszelkich wartości. Wzory i style to pewien zbiorowy 
podskórny nurt, na powierzchni znajduje się jednak zawsze jakaś jedno
stka, która, choć odziana we „wzorcowe" czy „stylowe" przebranie, jest 
jakoś zawsze „u siebie" i siebie wyraża (Jacyno 1993, s. 25). Franciszkań
ska postawa radości, rygorystyczna etyka rycerska, hedonistyczne rozpa- 
sanie czy mieszczański pragmatyzm, dla których Suchodolski wskazał 
odpowiednie określenia, to wszakże tylko pewne modele, typy idealne, 
które były w swych epokach, każdy z osobna, być może bliskie określonej 
społeczno-kulturowej praktyce - dziś zdają się bezużyteczne. Czy jednak?
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Młodzież wobec wartości Wróćmy jednak do głównego wątku te
go wywodu. Wydaje się, że to właśnie 
młodzież w szczególnym stopniu ucze

stniczy we wspomnianym wcześniej kulturowym rynku i dyskursie, włą
czając dyskurs stylów-tożsamości oferowanych przez wspomniany pan
teon gwiazd, rozmaite wyznania czy wszelkie inne oferty już nie uświęco
ne i raz na zawsze przeznaczone, a wystawione raczej na sprzedaż. Z racji 
szczególnej w tym względzie dynamiki tej grupy wiekowej, potraktowana 
ona zostanie w dalszej części tych rozważań jako wyrazisty przykład swoi
stej gry, która toczy się pomiędzy jednostkowymi tożsamościami a zbioro
wymi stylami, gdzie kultura masowa dostarcza zasad i rekwizytów.

Barbara Fatyga zaproponowała, by postrzegać „orientacje aksjologicz
ne i układy wartości" składające się, pośród współczesnej młodzieży, na 
ten styl-tożsamość „wedle kilku wymiarów: od wartości autotelicznych 
do heterotelicznych; ze względu na stosunek do »mocy pieniądza«; ze 
względu na prospołeczność i romantyzm versus egoizm i pragmatyzm 
oraz stosunek do religii" (1996, s. 58). Już z pobieżnego przeglądu tych 
wymiarów wynika, że zawartość znaczeniowa opisujących je niektórych 
pojęć bliska jest tym zaproponowanym przez Suchodolskiego. Choćby 
więc autoteliczność zdaje się bliska apollińskości, prospołeczność i ro
mantyzm - dionizyjskości, egoizm - hedonizmowi, pragmatyzm zaś- 
pozytywizmowi stylów wskazanych przez Suchodolskiego. Pozostajemy 
więc wciąż w orbicie tych samych lub bardzo zbliżonych do siebie kate
gorii opisu stylów życia.

Określenie to, styl życia, wydaje się wciąż najbliższe wymiarowi oso
bowości uwikłanej wprawdzie w pewien kulturowy wzór i pewien styl, 
niepozbawionej jednak podmiotowości, władzy dokonywania wyborów, 
choćby tylko w ramach pewnej oferty na kulturowym rynku, uczestniczą
cej w pewnym współtwórczym akcie. Nie straciła bynajmniej na wartości 
propozycja Tarkowskiej:

„Styl życia ma być kategorią badawczą zdolną do oddania specyficz
nych układów zachowań, potrzeb, wzorów, charakterystycznych dla jakoś 
określonych zbiorowości, a ujmowanych w perspektywie jednostkowej 
ich członków. Jest więc cechą zarówno jednostek, jak i zbiorowości" (Tar
kowska 1976, s. 82).
Wprawdzie zmianę w kierunku indywidualnego wymiaru przewidy

wał już Andrzej Siciński wiele lat temu, mianowicie „tendencję do wzro
stu znaczenia zróżnicowań indywidualnych, słabnięcie zaś związku stylu 
życia ze zróżnicowaniem klasowo-warstwowym" (1978, s. 389). Po latach 
potwierdza to badacz współczesnej kultury, Mike Featherstone, który 
twierdzi, że dziś, inaczej jak dawniej, kiedy to styl przyjmowano mocą 
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tradycji, bohaterowie kultury masowej czynią ze stylu życia projekt oraz 
demonstrację indywidualności i wyjątkowości, która wyrażać się ma po
przez określoną kompozycję dóbr, strojów, zachowań czy powierzchow
ności (1991, s. 86).

O pewnych stylach mówią i Suchodolski, i Fatyga, która wskazuje na 
domniemany romantyzm czy egoizm fundujące określone wybory. Te 
zrazu hipotetyczne kwalifikacje umożliwiają następnie przeprowadzenie 
klasyfikacji wywiedzionych już z określonych danych opisowych. Gwoli 
przykładu tylko przedstawmy więc wskazywane w tej perspektywie 
główne grupy młodzieży ostatnich klas szkół ponadpodstawowych.

Mamy więc normalsów, młodzież głównie robotniczego pochodzenia, 
deklarującą przywiązanie do wartości pragmatyzmu, traktującą życie i je
go sprawy instrumentalnie, stawiającą na profesjonalizm i karierę, rów
nocześnie konformistyczną i prorodzinną, ceniącą stabilizację i porządek 
(Fatyga 1996, s. 59). Nawiązując do typów Suchodolskiego, można stwier
dzić, że niejako łączą się tutaj style pozytywistyczny i dionizyjski, bez- 
ideowa postawa z rzędu dobre to, co dobre dla każdego, połączenie zapobie
gliwości ze spontanicznością. Bezideowość oddala tę grupę od modelo
wego stylu pozytywistycznego, bardziej charakterystycznego dla pokole
nia ich rodziców. Wydaje się, że ten styl życia jest równocześnie chara
kterystyczny dla skromnej rodzimej klasy średniej, jeśli by przyłożyć do 
tego charakterystykę jej zachodniego odpowiednika. Być może i ta grupa 
młodzieży składa się również na jej główny potengał.

Inna grupa to młodzież kultywująca etos inteligencki. Ceni się tutaj 
i profesjonalizm, i zasady moralne, i ideały pozytywistycznie rozumianej 
służby społecznej (tamże, s. 62). Ta postawa łączy więc pozytywizm 
z apollińskością typową dla ideowca, którego bodaj najlepszym reprezen
tantem byłby młody przedsiębiorczy katolik. Połączenie zapobiegliwości 
i poświęcenia w myśl maksymy: dobre to, co dobre i dla mnie, i dla idei.

W istotnym wymiarze odmienny od poprzedniego styl prezentuje 
grupa młodzieży zasilającej głównie szkoły zawodowe i technika, dzieci 
drobnych przedsiębiorców. Jak piszę Fatyga, „życie codzienne dzielą mię
dzy »interesy« (nie zawsze zgodne z prawem) a przyjemności". Pozyty
wizm więc rozumiany tu ma być w kategoriach „kombinowania", w rela
cjach społecznych liczą się głównie pieniądze, wydawane przede wszy
stkim na przyjemności (tamże, s. 61). Jakże więc to odmienny rodzaj za
radności od tego z poprzedniej grupy: pozytywizm plus hedonizm, zapo
biegliwość i użycie daje tutaj układ zgoła przeciwstawny, wyrażający się 
ideą dobre to, co dobre dla mnie.

Inna grupa to młodzież skupiająca się w rozmaitych subkulturach 
i kontrkulturach, od feministycznych po ekologiczne. „Często deklarowa
ną wartością jest tolerancja (...)Wysoko cenione są wolność i wartość 
samorealizacji oraz indywidualizm" (tamże, s. 62). Słowem, układ warto
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ści i orientacji łączących hedonizm z dionizyjskością, użycie i spontanicz
ność, z przyświecającą temu - niewypowiedzianą wszak - zasadą dobre 
to, co dobre dla wszystkich, oraz kontestacją jako pewnym kulturowym 
aksjomatem.

Następna grupa wskazywana przez Fatygę to młodzież inteligencka, 
która zerwała z inteligenckim etosem. Mamy więc tutaj dużą moc pienią
dza i instrumentalizm, połączone z pracoholizmem i profesjonalizmem, 
gdzie jest także miejsce na liberalizm, ale i kulturalne obycie oraz ogładę, 
niejako pozostałość po wychowaniu wyniesionym z domu rodzinnego 
(tamże, s. 60). Zbiór tych cech składa się na tożsamość, w której zgodnie 
współżyją elementy hedonistyczne, pozytywistyczne i dionizyjskie 
w myśl zasady: dobre to, co dobre dla mnie, ale i to, co dobre dla wszystkich. 
Zasada użycia, ale i zapobiegliwości w połączeniu z życiową spontanicz
nością i tolerancją. Wszystkie te czynniki składają się na odmienność tej 
orientacji od grupy kombinatorów, przyjęcie zasad fair play, „szybkobież- 
ność" (por. popularne określenia tego rodzaju postawy: „wyścig szczu
rów" czy „szybkobieżne szczeniaki") raczej niż „kombinowanie". Oto 
nieliczna wciąż jeszcze, ale powiększająca się grupa, której zachodnim 
odpowiednikiem jest tzw. nowa klasa średnia.

Wskazane style życia młodzieży nie wyczerpują klasyfikacji zapro
ponowanej przez Fatygę, która dostrzegła istnienie dwu innych orienta
cji, różniących się jednak znacznie od tych wyszczególnionych powyżej. 
Różnica ta związana jest ze skrajnościami tych orientacji. O ile style wska
zane wcześniej zdają się składać na główny nurt „młodzieżowego świa
ta", zmierzający mniej więcej w tym samym kierunku co całość życia spo
łecznego, dwie dodatkowe orientacje zdają się wyrażać postawę wobec 
niego wrogą. Z jednej bowiem strony autorka wskazuje na istnienie gru
py charakteryzującej się postawą wycofania, nieangażowania, nieudaczni
ków o roszczeniowej postawie. „Ten układ jest najbardziej postpeerelo- 
wski", stwierdza Fatyga, „wycofanie i bierność oznaczają tu także nie- 
angażowanie się w życie publiczne" (tamże, s. 61). Nie bez znaczenia jest 
tutaj atmosfera domu rodzinnego i wyniesione stamtąd poglądy. Idea do
bre to, co zapewnia przetrwanie to - wydaje się - nić przewodnia stylu tej 
grupy młodzieży, głównie absolwentów szkół zawodowych, silnie zasila
jących zresztą sektor bezrobotnych. Odmienny rodzaj wrogości prezentu
ją grupy radykalnie kwestionujące istniejący porządek, do których zalicza 
autorka przede wszystkim skinheadów. „Od poprzedniej kategorii »nie
udaczników« różni ich natomiast bunt, zamiast skupienia się na przetrwa
niu" (tamże, s. 62). Wydaje się, że maksyma dobre to, co dobre dla nas (kto 
nie z nami, ten przeciw nam) przyświeca temu stylowi.

Dwa ostatnie style, płynące niejako pod prąd nurtu głównego, w któ
rym ujawniają się i grupy kontestatorskie, niepodważające jednak podsta
wowych ideałów kształtującego się społeczeństwa obywatelskiego i ryn
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kowych zasad gospodarki, wskazał również wiele lat temu Robert Mer- 
ton - w szkicu dotyczącym sposobów przystosowania do głównego wzo
ru kulturowego (1982). Rzecz dotyczyła powojennego boomu ekonomicz
nego w Ameryce, gdzie wzorem tym miał być sukces finansowy. O ile 
wzór ów osłabł „tam" znacznie od tego czasu, wydaje się, że „tutaj" świę
ci on właśnie swój tryumf. Komentarz Mertona, że „ci, którzy przestali 
uganiać się za sukcesem, są bezlitośnie prześladowani przez społeczeń
stwo domagające się, by wszyscy jego członkowie doń dążyli" (tamże, 
s. 217), nie byłby zapewne w pełni adekwatny w odniesieniu do dzisiej
szej polskiej sytuacji. Wszelako siła wzoru wydaje się na tyle znaczna, że - 
istotnie - pozostawia te dwie grupy poza nurtem głównym i nawet 
w opinii potocznej owi nieudacznicy i owi buntownicy wzbudzają dezapro
batę, a nadto pogardę.

Czy sukces finansowy jest w Polsce istotnie naczelnym wzorem kultu
rowym - rzecz to wymagająca osobnych rozważań. Oczywiste wydaje się 
natomiast to, że pięć pierwszych orientacji i podążających za nimi stylów 
życia pozostaje w nurcie aprobaty podstaw i głównych reguł istniejącego, 
choć reformowanego wciąż jeszcze porządku społecznego, których wekto
rami są w powszechnym przeświadczeniu demokracja parlamentarna 
i gospodarka rynkowa. I kombinatorzy, i kontestujący poddają się temu nur
towi. Co więcej, wydaje się, że jest on elementem składającym się na tożsamo
ści tych stylów. Style te można natomiast przedstawić w postaci diagramu, 
którego podstawą jest typologia zaproponowana przez Suchodolskiego:

hedonistyczny

kontestujący 
(użycie + spontaniczność)

apolliński
kombinatorzy szybkobieżni

(użycie + zapobiegliwość) (użycie
+ zapobiegliwość 
+ spontaniczność)

dionizyjski

etosowcy
(poświęcenie + spontaniczność)

normalsi
(zapobiegliwość + spontaniczność)

pozytywistyczny
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Powyższy diagram ilustruje omówioną wcześniej klasyfikację, z której 
wynika, że style życia młodzieży sytuują się pomiędzy typami zapro
ponowanymi przez Suchodolskiego, stanowiącymi wszak tylko pewne 
idealne układy. Zwraca uwagę brak stylu, który byłby wypadkową apo- 
llińskości i hedonizmu. To jednak wydaje się o tyle uzasadnione, że już 
z zawartości znaczeniowej obu pojęć wynika ich kontradyktoryczność. 
Podobnie rzecz się ma z ewentualną syntezą apollińskości i dionizyjsko- 
ści. Barbara Fatyga nie stwierdziła zresztą istnienia grup, które wyrażały
by odpowiednie orientacje.

Wydaje się, że wskazane grupy stylów życia i przypisywane im atry
buty wciąż traktować należy jako konstrukcje modelowe. Każda bowiem 
jednostka zachowuje tutaj względną autonomię, a presja posiadania 
własnego stylu zmusza do ciągłych poszukiwań. W najmniejszym sto
pniu, o ile w ogóle, dotyczy to może owych dwóch grup wycofania i bun
tu. Tu jednostkowa tożsamość zrośnięta wydaje się - wobec psychozy za
grożenia - z tożsamością grupową. Jednak owe „progresywne" grupy 
pozostają pod wpływem coraz bardziej pączkującego rynku stylów, czego 
wyrazem jest choćby powiększająca się nieustannie wydawnicza oferta 
w tym względzie. Właściwie dotyczy to nie tylko coraz to nowych „stylo- 
twórczych" tytułów prasowych, ale mediów w ogóle.

Wspomniany wcześniej - za Baumanem - rynek osobowości, w przy
jętej tu terminologii stylów życia, istnieje w znacznej, a może w decydują
cej mierze właśnie dzięki mass mediom, w szczególności dzięki telewizji 
i prasie, ale także radiu, kinu czy literaturze popularnej. Wszystkie te me
dia przenika, niczym jakiś wszechobecny fluid, reklama, dziedzina wcie
lająca i wyrażająca rynkową zasadę konkurencji. To za jej sprawą głównie 
coraz to nowe firmy uczestniczą w rynku sprzedaży już nie produktów, 
a stylów właśnie. Wiele z nich głosi to wprost. Co więcej, wiele z nich 
istotnie sprzedaje wyłącznie cudze produkty, przydając im tylko rzecz na 
rynku stylów najważniejszą: metkę, znak firmowy - z całą stylową se- 
miosferą przez ten znak kreowaną.

Na stylotwórczym rynku styl sprzedają nie tylko firmy opatrujące pro
dukty swym znakiem, takie jak amerykański Calvin Clein czy rodzimy Al- 
pinus. Mass media, które stanowią w tym symbiotycznym układzie człon 
równie ważny jak sam produkt czy firma, nie pozostają wyłącznie nośni
kiem przekazu, albowiem same ten przekaz kształtują. Oto prócz rekla
my, kontuaru z wyłożonymi nań materialnymi produktami, pojawia się 
równocześnie cała gama produktów wirtualnych: figur, fryzur, gestów, 
uśmiechów, zainteresowań i wszelakich wartości wyrażających stosunek 
wobec wszelakich spraw, od seksu po politykę. Ta tzw. lifestyle advertising 
to coś na kształt owych Straussowskich odds and ends, okruchów i kawał
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ków (Lévi-Strauss 1969, s. 38), które wzięte z różnych dziedzin, tych 
uśmiechów, romansów czy wdzianek, dają wreszcie, spojone pewnym 
wiodącym kodem, końcowy obraz osoby - image (por. Belk and Bryce, 
1993, s. 293). Oto sprzedaż i konsumpcja stylów, image'ów, sfera, podobnie 
jak i cała kultura konsumpcyjna, która, z racji swego znakowego chara
kteru, dzieli część wspólną z tradycyjną magią (por. Baudrillard 1998, 
s. 33).

Każdy z tytułów styl sprzedających ma - rzecz oczywista - aspiracje 
wykształcenia własnego stylu, niepowtarzalnego, a równocześnie zaspo
kajającego zapotrzebowanie potencjalnych reklamodawców, ale i konsu
mentów. Tytuł jednego z pism - „Twój Styl" czy slogan innego - jesteśmy 
subiektywni („Machina") wyraża pragnienie osiągnięcia takiej niepowta
rzalności i „sprzedania" jej na rynku. Nie trzeba udowadniać, że ta niepo
wtarzalność, sprzedawana w dziesiątkach czy setkach tysięcy egzempla
rzy, staje się już czymś zgoła powtarzalnym, podzielanym przez - odpo
wiednio - tysiące członków poszczególnych rynkowych plemion. Za
chwalanie jakiegoś produktu, którego użycie ma wieść do osiągnięcia 
„własnego stylu", jest tutaj najbardziej wyrazistym przykładem parado
ksu w ściśle logicznym sensie. Lub - jak kto woli - przywoływania misty
cznej partycypacji, w której zbiorowe może być równocześnie i jednostko
wym, ogólne szczególnym itd. (por. klasyczne dzieło traktujące o tego ty
pu logice: L. Lévy-Bruhl 1992; w szczególności rozdział Prawo partycypa
cji; polski rynek stylów wydaje się przy tym jeszcze nienasycony, o czym 
świadczą coraz to nowe tytuły prasowe czy stacje radiowe; nawiasem mó
wiąc, kwestia nasycenia rynku jest rzeczą o tyle względną, że podaż pro
duktów, o ile są one efektywnie promowane, generuje także ich potrzebę, 
która w pewnym momencie okazuje się zgoła „naturalna", co dotyczy 
również takiego towaru, jakim jest styl).

Mimo to ujawnia się tutaj proces indywidualizowania się stylów życia, 
oczekiwania ze strony konsumenta na rynkową ofertę, która zaspokajać 
by miała przede wszystkim jego zapotrzebowanie, a nie całej grupy jemu 
podobnych, z tej samej wiekowej, społecznej czy zawodowej grupy. Kie
dyś taką - zresztą niekwestionowaną - ofertę podsuwał uświęcony wielo
pokoleniową tradycją przekaz kulturowy, dziś dostarcza jej w znacznej 
mierze rynek, kultura konsumpcyjna. Z racji owego uświęcenia przekaz 
ów zakorzeniony był głęboko w sferze wartości, również tych, które kul
tywowała dana grupa i których realizacji oczekiwała od swych członków. 
To zaś sprzyjało stanowieniu i trwałości kodeksów etycznych oraz okre
ślonego charakteru jako cenionego atrybutu osoby. Warren Susman właś
nie w przesunięciu nacisku z charakteru na osobowość, w formowaniu 
się jednostkowej tożsamości, upatruje jednego z głównych symptomów 
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wzrastającej roli kultury konsumpcyjnej (1979, s. 220). Osobowość nato
miast to - tutaj - rzecz bardziej wyboru niż nakazu. Dzisiaj nie ma mody - 
są tylko mody, Nie ma zasad - tylko wybory, Każdy stać może się każdym - to 
trzy charakterystyczne cechy współczesnych stylów życia (Ewen and 
Ewen, s. 249-251).

Co zatem spotyka normalsów czy nieudaczników oraz wszystkie pozosta
łe grupy młodzieży opisane przez Fatygę, kiedy opuszczają mury szkolne? 
Część z nich podejmuje pracę, część - często automatycznie - wpisuje się 
na listę bezrobotnych, część podejmuje jakieś studia. W przypadku pier
wszej grupy proces wchodzenia w społeczność dorosłych jest najszybszy, 
w przypadku dwóch pozostałych - spowolniony. W szczególności doty
czy to młodzieży uczącej się dalej, gdzie ów czas transgresji, przejścia od 
wieku dziecięcego do dorosłości, wydłuża się. Niemniej, jeszcze podczas 
studiów podejmują oni już często jakąś pracę czy zakładają rodziny. Ostat
nie lata studiów to, dla przytłaczającej większości, zapewne czas ostatecz
nego krzepnięcia podstawowych wartości i orientacji życiowych.

Jaki zatem rodzaj mediów towarzyszy temu kształtowaniu się osobo
wości studiującej młodzieży, dokonywanych wyborów na rynku osobo
wości, jak by chciał Bauman, mediów, które częstokroć oferują pewne bar
dziej lub mniej „gotowe" style życia? Dotyczy to przy tym zwykle bardzo 
rozległej gamy spraw na te style się składających: od wyglądu zewnętrz
nego, poprzez sposób kształtowania najbliższego otoczenia, po obyczajo
we i moralne kodeksy.

Najlepszym źródłem informacji na temat uczestnictwa w tej stylo- 
twórczej rzeczywistości są oczywiście deklaracje samej młodzieży (bada
nia przeprowadzone wśród 150 studentów kilku krakowskich uczelni 
w roku akademickim 1998/1999: Uniwersytet Jagielloński, Wyższa Szko
ła Pedagogiczna, Politechnika Krakowska, Akademia Górniczo-Hutnicza; 
w niniejszym tekście przedstawione są tylko wyniki badań uczestnictwa 
w kulturze; brakło już niestety miejsca na omówienie wiodących w śro
dowisku studenckim stylów życia). Wśród informacji o uczestnictwie 
w kulturze popularnej rozmaite stacje telewizyjne i radiowe, tytuły praso
we czy rodzaj słuchanej muzyki powtarzają się z porównywalną częstotli
wością na różnych uczelniach. Pośród stacji radiowych słuchane są nie
mal wyłącznie Program III, Radio Zet i Radio RMF. Czytane dzienniki to 
z kolei „Gazeta Wyborcza" i „Dziennik Polski". Tygodniki natomiast to 
„Polityka" i „Wprost" i, co charakterystyczne, prawie nieobecny „Tygo
dnik Powszechny", który - wydawałoby się - winien być popularny 
w mieście, w którym jest wydawany, zwłaszcza wśród przyszłych inteli
gentów (w tym przypadku może to być kolejny symptom zanikania nie
gdysiejszych podziałów klasowych i społecznych: jeśli przyjmiemy, że 
„Tygodnik Powszechny" jest wciąż przede wszystkim pismem inteligen
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cji katolickiej i zauważymy, że nie jest w ogóle czytany przez studiującą 
młodzież, która deklaruje, jak wykazały referowane tu badania, równo
cześnie swą religijność; dotyczy to zresztą wszelkiej prasy religijnej oraz 
religijnych stacji radiowych). Magazyny ilustrowane - „Twój Styl", „Cos- 
mopolitan", „Claudia" - wśród studentek, „Playboy" i „CKM" - wśród 
studentów, plus specjalistyczne magazyny komputerowe czytane prawie 
wyłącznie przez męską część studentów uczelni technicznych - „Chip" 
lub „PC World". Młodzież studencka nie stroni także od telewizji. Tutaj 
szczególną popularnością cieszą się niektóre seriale, jak Świat według Bun- 
dych czy Beverly Hills, rekordzistą w tym względzie jest jednak Klan. Inna 
klasa programów telewizyjnych to talk-show'y, pośród których - w kolej
ności popularności - Ibisekcja, Tok Szok i Wieczór z Wampirem. Oczywiście 
jest też literatura, muzyka i kino (teatr nie pojawia się niemal wcale). 
W tym jednak przypadku ma miejsce znaczny rozrzut zainteresowań: od 
klasyki literackiej po science-fiction i fantasy (dwa ostatnie pojawiają się zre
sztą najczęściej), od poezji śpiewanej po techno, wreszcie od kina psycholo
gicznego po filmy akcji. Warto dodać przy tym, że - jeśli chodzi o muzykę - 
nie pojawia się w ogóle disco-polo, a w kilku przypadkach respondenci sa
mi formułują jednobrzmiącą odpowiedź: wszystko oprócz disco-polo. 
Ponadto, także sygnały obecności cyber-kultury: pewna część studentów 
z uczelni technicznych przyznaję, że internet jest w ich przypadku waż
nym środkiem uczestnictwa w kulturze.

Niewystarczająco reprezentatywne deklaracje na temat literatury, kina 
czy muzyki sprawiły, iż trudno tutaj o jakieś uogólnienia pozwalające 
wskazać pewne wiodące trendy. W przypadku najczęściej powtarzających 
się mediów, a więc prasy, radia i telewizji, możliwe było natomiast doko
nanie analizy jakościowej ze względu na przekazywane treści i znaczenia, 
która pozwoliła stwierdzić istnienie kilku grup programów i tytułów. Gru
py te reprezentują podziały ponad ogólnymi kwalifikacjami ze względu 
na technikę przekazywania informacji (prasa, radio, telewizja), wyrażają 
natomiast pewne wspólne kody, służące promowaniu określonych ideolo
gii, które stały się podstawą wspólnego semiotycznego mianownika (na 
obecność charakterystycznych kodów w prasie dla nastolatków, służących 
wyrażaniu określonych idei, wskazuje np. A. McRobbie 1991).

Era Dionizosa Mamy więc cztery wyraźnie wyodrębniające się
grupy tytułów reprezentujących różne media, 
tytułów pod pewnymi względami dzielących 

wspólne kody oraz ideologie w ramach tej samej grupy i w perspektywie 
tegoż ideologicznego wymiaru różniących się od tytułów grup pozosta
łych. Ideologie te wyraża się z użyciem określonych konotacyjnych słów- 
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ników, których nosicielami są zarówno reklamowane w danej gazecie czy 
stacji telewizyjnej produkty, jak i występujące w nich osoby, zwłaszcza 
tzw. kulturowi pośrednicy (por. Featherstone 1991, s. 44), współcześni 
mentorzy - od Mariusza Czerkawskiego po Marię Janion. W obu przy
padkach wskazane tutaj tylko przykładowo elementy pewnego słownika, 
czy to przedmioty, czy osoby, pozbawione zostają swej pierwotnej fun
kcji, by wcielać znaczenia konotowane właśnie, służące stworzeniu pew
nego pożądanego wyobrażonego stylu. W tym świetle aktualna pozostaje 
sugestia Andrzeja Sicińskiego, by za styl życia uważać coś więcej niż tylko 
zachowania i stojące za nimi wartości:

„Na całość, jaką stanowi styl życia, składają się jednak nie tylko same 
zachowania ludzi - zróżnicowane co do zakresu i formy (a właściwie 
ciągi tych zachowań - nazywane „postępowaniem"), ale i motywacje 
owych zachowań (przypisywane im „znaczenia"), a tak
że rzeczy-będące bądź rezultatem, bądź celem, bądź instrumentem 
tych zachowań i którym w związku z tym nadaje się pewne „znaczenia". 
Badacza interesuje przy tym konfiguracja, jaką one tworzą (jak pewne 
dążenia, akceptowane wartości, cele przejawiają się w zachowaniach, jaką 
rolę odgrywają różne rzeczy? itp.)" (1980, s. 6).
Poniższa charakterystyka ukazuje tylko ogólne ideologie, pomija nato

miast drobiazgową analizę semiotyczną. Warto pamiętać przy tym, że 
wspomniana tu reklama nie została potraktowana odrębnie. W każdym 
przypadku stanowi ona nieodłączny i homogeniczny element poszcze
gólnych tytułów, a stanowiące o ich specyfice kody są w dużej mierze jej 
dziełem właśnie.

Grupa pierwsza to przede wszystkim stacje radiowe, RMF i Radio Zet, 
także talk-show Ibisekcja oraz serial Świat według Bundych, wreszcie inter
net. Te stylotwórcze ośrodki emanują ideologią „życia na wysokich obro
tach" i udramatyzowanego, także nieustannym ruchem podkreślanym, 
obecnym niemal ciągle, wiodącym i rytmicznym muzycznym motywem 
w tle wypowiedzi słownych-co dotyczy radia. Wyrażana jest tu przy 
tym swoista jowialność, rubaszność, prostota przejawiająca sięnp. niemal 
zamierzoną nieporadnością językową prezenterów radiowych, graniczą
cą z naruszaniem podstawowych norm użycia języka; bezceremonial- 
ność, „luz". Nie należą do rzadkości sformułowania takie, jak: zaniemogła 
sygnalizacja świetlna czy Basztowa i Lubicz jeszcze żyją. Jest to jednak ele
ment pewnego stylu, którego cechę stanowi jakiś kontrolowany brak kon
troli. Odbywa się tu nieustanna zabawa w stylu rosyjskiej ruletki czy dzwo
nię do pana w nietypowej sprawie, sięga się po gagi, których siła oddziaływa
nia ma być wzmocniona poprzez specjalny podkład gromadnego śmie
chu, dochodzącego od jakiejś niewidocznej publiczności. Oglądający czy 
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słuchający są dzięki temu niejako siłą wciągani do wszechogarniającej za
bawy. Jest tutaj wreszcie i seks, i sukces - choć ten drugi nie przytłacza 
swą obecnością - obecne zwłaszcza w wywiadach ze znanymi osobami 
publicznymi, zwłaszcza z show-businessu. Wreszcie silny element wzaje
mnej tolerancji: wszelkie - w potocznym odbiorze - dziwactwa znajdują 
tu azyl i zrozumienie. Można by stwierdzić dominację kodu wyrażające
go użycie i spontaniczność, ideę bawię się z innymi, połączenie przeto he- 
donizmu i dionizyjskości.

Następna grupa to głównie magazyny ilustrowane „Cosmopolitan", 
„Playboy", „CKM", kolejny przykład telewizyjnej rubryki plotkarskiej, 
czyli talk-show Wieczór z Wampirem oraz serial telewizyjny Moda na su
kces. W większym jeszcze stopniu niż w poprzedniej grupie podkreślana 
tu jest swoboda obyczajowa, z którą idzie w parze sprawność fizyczna - 
kult ciała. Dotyczy to także zawodowego i finansowego sukcesu, który 
ma być wynikiem raczej zdolności niż pracowitości. Ważność tej sfery 
podkreślają tutaj dodatkowo drogie przedmioty, zwłaszcza moda, której - 
z potocznej perspektywy - przypisać by można największą dozę ekscen- 
tryzmu w porównaniu z innymi grupami tytułów. Tutejszymi mieszkań
cami są samodzielne, pewne siebie i z siebie zadowolone, silne jednostki, 
z rzędu tych, którym wszystko przychodzi bez trudu, w odróżnieniu od 
„stadnego życia" w poprzedniej klasie. Zasadą jest brak zasad, choć bez 
naruszania praw drugiej osoby. Użycie, spontaniczność, ale i zapobiegli
wość w myśl zasady pracuję i bawię się sam, choć - rzecz jasna - miłosne 
podboje czy prywatki nie mogą wszak zaistnieć bez udziału innych; jed
no ale: bez zobowiązań. Mamy więc hedonizm, dionizyjskość i pozyty
wizm - image narcystycznego, kalkulującego hedonisty.

Dla następnej grupy najbardziej charakterystyczne są tytuły prasowe, 
głównie tygodniki „Polityka" i „Wprost", ale także „Gazeta Wyborcza" 
i magazyn „Twój Styl", radiowy Program III oraz telewizyjny Tok Szok. 
Króluje tutaj powaga, rozważność i poprawność. To tu rodzima klasa 
średnia ma szukać wzorców dla siebie, pośród których prym wodzi self- 
made-man, który winien być biznesmenem w średnim wieku, nie tylko do
brze ubranym, ale i kulturalnym. Tutejsza pani nie jest wprawdzie woju
jącą feministką, jak w przypadku młodych niesfornych, bezpruderyjnych 
dam z „Cosmo", jest jednak kobietą wyzwoloną, zwykle pracującą, ale 
posiadającą także rodzinę i stałą w uczuciach. Nie trzeba dodawać, że 
i ona jest zadbana i gustowna, choć nie wyzywająca. Jest tu i ciężka praca, 
i godziwy odpoczynek, najlepiej gdzieś nad ciepłymi morzami - jak przy
stało na europejskie standardy. Są wreszcie zakupy, które obok pracy i do
mu stanowią trzeci składnik powszedniej codziennej strawy. Wszystko to 
ma dawać pozycję i szacunek bliźnich, którzy winni podążać tym szła- 
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kiem, o ile nie chcą zostać zepchnięci na boczny tor. Ale to już ich sprawa 
- nam nic do tego. Rodzima odmiana formacji spomiędzy: keep np with the 
Jonses a dyskretny urok burżuazji. Kod realizacji strategii grupowych, zapo
biegliwość i spontaniczność w myśl zasady - dążę do celu wraz z innymi, 
pozytywizm i dionizyjskość.

Mamy wreszcie ostatnią grupę, dla której najbardziej reprezentatywne 
są takie telewizyjne seriale, jak Klan czy Beverly Hills oraz tytuły prasowe 
„Claudia" i „Dziennik Polski". Panuje tutaj aura stonowania, powściągli
wości, poczynając od wyglądu zewnętrznego, na sukcesie zawodowym 
kończąc. Wyraźnie widoczne jest przywiązanie do tradycyjnych wartości, 
jak rodzina, przyjaźń, otwartość na cudze troski, „ludzkie sprawy". Takie 
też i sprawy wypełniają czas i przestrzeń wskazanych tytułów, zwyczaj
ne, dobre i złe, blaski i cienie codzienności. Panowie nie są wyłącznie 
przebojowymi biznesmenami, są bowiem także pracowitymi domatora
mi, czasem z brzuszkiem. Panie prezentują styl nowoczesnej gospodyni 
domowej, niekiedy pracującej, skupionej jednak przede wszystkim na do
mu i rodzinie. Młodzi idą wprawdzie z duchem czasu, nie gorsząc jed
nak, pamiętając o domowym ognisku, ciotkach, dziadkach i sąsiadkach. 
W miejsce szumnej światowości jest natomiast większa doza informacyj- 
ności, przynajmniej w odniesieniu do tytułów prasowych. Kod realizacji 
wartości grupowych, wszelako bez zaniechania życiowego pragmaty
zmu, w myśl zasady - dążę do wspólnego dobra, zapobiegliwość i poświęce
nie, pozytywizm i apollińskość.

Warto zauważyć tutaj pewną charakterystyczną cechę. Oto te cztery 
dominujące style, obecne w świecie studenckich mediów, grupują się ze 
względu na swój pragmatyzm (celowość) i idealizm (autoteliczność). Do 
pierwszej grupy należą ośrodki stylotwórcze spod znaku strategii indy
widualnych i strategii grupowych, do drugiej - zasady tolerancji i warto
ści grupowych. Wraz z przesuwaniem się od jednej skrajności (strategie 
indywidualne) do drugiej (wartości grupowe) zwiększa się ów element 
autotelizmu i prospołeczności, zmniejsza natomiast element pragmaty
zmu i indywidualizmu.

Wspomniana wcześniej znaczna rozmaitość pośród gatunków słucha
nej muzyki, kinowych czy literackich tytułów, da się jednak uchwycić 
w pewien sposób - przynajmniej w odniesieniu do dwóch ostatnich po
zycji. Istnieje tutaj wprawdzie duża rozpiętość, powtarzają się wszelako 
deklaracje o czytelnictwie literatury fantasy oraz popularności z jednej 
strony filmów akcji, z drugiej natomiast filmów obyczajowych, psychologicz
nych. Charakterystycznym rysem łączącym wszystkie te gatunki jest mia
nowicie silna orientacja na wartości, ich poszukiwanie i stanowienie. Nie 
trzeba dodawać, że ów moralny wymiar zasadza się na - rygorystycznym
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często - przeciwstawieniu dobra i zła. Ponadto obecny topos peregrinatio 
vitae, paradygmat przemiany, transgresji, oraz silna dramaturgiżacja skła
dają się na świat przedstawiony zaspokajający egzystencjalne wyzwania 
czasu krzepnięcia tożsamości i nabywania określonych ról społecznych 
świata dorosłych. Zresztą całą literaturę/anfasy postrzegać można w kate
goriach archetypowej opowieści o dojrzewaniu (Gemra 1998). Wypełnie
niu podobnej perspektywy sprzyja również rock, który-jako gatunek 
muzyczny - pojawia się najczęściej. I on jest operatorem transgresji. To tu
taj ma miejsce, i to nie tylko w wersji tekstowej, radykalna częstokroć kry
tyka społeczeństwa, zwłaszcza tej jego dorosłej części; rodzaj snu na jawie 
służący i społecznej przemianie, i wyparciu egzystencjalnych obaw (We
sołowski 1993). Wszystkie te gatunki wymykają się jednak przyporząd
kowaniu którejś ze wskazanych grup proobywatelskich i prorynkowych 
stylów-ideologii. Bodaj najbardziej trafną kwalifikacją byłby tutaj styl apo- 
lliński, wraz z całą grupą wartości dla niego charakterystycznych, choć - 
co bardziej prawdopodobne - mamy tu do czynienia ze zjawiskiem jesz
cze innego rzędu i z innego zgoła poziomu.

Gdybyśmy chcieli teraz pomieścić wskazane grupy stylów-ideologii 
w strukturze jakiegoś diagramu, łudząco przypominałby on ten poprzed
ni, skonstruowany na podstawie ujęć Fatygi i Suchodolskiego:

hedonistyczny

zasada tolerancji 
(.bawię się z innymi") 

RMF, Radio Zet, Ibisekcja, 
Świat według Bundych

apolliński

strategie indywidualne 
(.pracuję i bawię się sam")

.Playboy", .CKM", Moda na sukces dl0n'zy¡sk'
Wieczór z Wampirem, .Cosmopolitan"

wartości grupowe 
(.dążę do wspólnego dobra") 
.Dziennik Polski", .Claudia", 

Klan, Beverly Hills

strategie grupowe
(.dążę do celu wraz z innymi") 

.Polityka", .Wprost", .Gazeta Wyborcza" 
Program III, .Twój Styl", Tok Szok

pozytywistyczny
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Widać już oczywistą zbieżność ideologii charakterystycznych dla 
wskazanych grup tytułów i ideologii typowych dla grup młodzieży wy
dzielonych przez Fatygę. Brakuje tutaj wszakże stylu-ideologii kombinato
rów, którzy nie są po prostu reprezentowani przez żaden z rozważanych 
tytułów. Być może nie ma na medialnym rynku odnośnych ośrodków 
propagowania takiego stylu życia, choć niewykluczone, że reprezentują 
go na przykład bliźniacze pisma „Nie" i „Zły". Można im natomiast 
z pewnością przypisać skrajny hedonizm i epatowanie okrucieństwem. 
W tym jednak przypadku istotny jest fakt braku takich wskazań w odnie
sieniu do czytelnictwa wśród studentów. Można by to więc poczytywać 
za pożądany prognostyk w perspektywie kondycji światopoglądowej 
przyszłych absolwentów, przyszłych elit.

Najistotniejsze wszakże jest to, że ma tu miejsce oczywista kontynu
acja: style życia młodzieży szkół średnich i style życia propagowane 
przez wiodące media, obecne na kulturotwórczym rynku studiującej mło
dzieży, pokrywają się w znacznym stopniu. Można wręcz mówić o pew
nej izomorficzności w tym względzie. Świadczy to również o pewnej sta
bilności na owym rynku stylów, co dotyczy nie tylko młodzieży. Jest ona 
przecież częścią, i to coraz bardziej znaczącą, większej społeczno-kulturo
wej całości. Te „proobywatelskie" i „prorynkowe" style są wszak również 
obecne wśród innych segmentów społecznych: „Gazetę Wyborczą" czyta
ją nie tylko młodzi i nie tylko oni oglądaj Klan. Pozostaje problem dwóch, 
wskazanych przez Fatygę, marginesowych stylów, wrogich tej obywatel- 
sko-rynkowej perspektywie. Oba wydają się w głównej mierze dziedzic
twem minionego systemu politycznego, w którym strategia przetrwania 
i strategia kombinowania były wpisane w ogólniejszy wymiar życiowych 
strategii wszystkich, którym przyszło w tym systemie żyć. W rozważa
nym tutaj przypadku zdają się one, jak się rzekło, nie odgrywać znaczącej 
roli, co świadczyć może o odrzuceniu przez studiującą młodzież takich 
właśnie życiowych dróg. Innymi słowy, ani styl kombinatora, ani nieudacz
nika, ani wreszcie buntownika nie występują na studenckim rynku stylów, 
jeśli odnieść się do zanalizowanych powyżej deklaracji na temat uczest
nictwa w kulturze (potwierdzają to również dane tej części ankiety, która 
dotyczy konkretnych wartości i orientacji na styl życia się składających). 
Dominują natomiast owe style „progresywne", czego bardzo potocznym, 
ale i bardzo wdzięcznym wyrazem jest frekwencja w uczelnianych czytel
niach. Jeszcze w minionej dekadzie świeciły one często pustkami.

Z przeprowadzonej powyżej analizy wynika jeszcze jedna ważna kon
kluzja. Oto w rywalizacji pomiędzy mitem apollińskim a mitem dionizyjskim 
wygrywa ten drugi, choć zachowana pozostaje względna równowaga po
między hedonizmem a pozytywizmem. Uwidacznia się to jasno na powy
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ższym diagramie: poszczególne stylotwórcze media, w korelacji z dekla
racjami dotyczącymi ich obecności w życiu studenckiej młodzieży, wyka
zują silne „ciążenie" ku owej „dionizyjskiej stronie". To tutaj króluje uży
cie i spontaniczność, choć nie bez silnej dozy zapobiegliwości, w odróż
nieniu od „strony apollińskiej", z którą wiąże się raczej poświęcenie i ry
goryzm. Zgodne to jest zresztą z ogólniejszymi tendencjami zmian kultu
rowych, przedstawionymi w pierwszej części tych rozważań, typowymi 
dla kultury Zachodu. Na przekór ideologom New Age chciałoby się 
stwierdzić, że to nie w erze Wodnika przyjdzie nam teraz żyć, a w erze 
Dionizosa.



Zakończenie

Wędrówka po rozmaitych formach masowej perswazji wykazała, że 
przytoczone na początku tej książki opinie na temat natury publicznego 
słowa i spraw publicznych, w szczególności tych odnoszących się do po
lityki, opinie podkreślające quasi-sakralny charakter tej sfery, znalazły po
twierdzenie - zarówno w odniesieniu do rzeczywistości minionej epoki, 
jak i do czasów nam współczesnych. Mito-magiczność słowa i myśli, bę
dąca tej quasi-sakralności wyrazem, była obecna i w komunistycznej pro
pagandzie, ale obecna jest także i dziś: w propagandzie rozmaitych pod
miotów, politycznych i rynkowych, w rzeczywistości ostatniej dekady. 
Główna różnica pomiędzy rozważanymi tu okresami polega jednak na 
tym, że perswazja w obecnej dobie coraz mniej dotyczy grup, zwłaszcza 
wielkich, coraz bardziej natomiast jednostek.

Mamy w perswazyjnych przekazach i obrazach nieustannie do czy
nienia z metamorfozą, transformacjami, prze-nośniami cech, atrybutów, 
wartości - z jednej idei, grupy osób czy przedmiotów na drugą; w eposie 
ideologicznym przenoszenie znaczeń historycznych zdarzeń; w pieczęciach 
całości - motywacji i celów; w metamorfozach - politycznych wartości; 
w magii reklamy - ideałów życiowych; w językowym rytuale - osobowych 
i grupowych cech; w stylach życia - wartości i mód. Nieustanny proces 
przenoszenia, czy zinterpretowany w terminach magii, czy analogii, to 
zawsze przenoszenie czegoś z jednego bytu na drugi, ze słowa na rzecz, 
z nazwiska na polityczną grupę, ze zdarzenia na ideologię. Ogólniejszą 
dla niego podstawą jest mityzacja, która karmi się takimi przesunięciami 
pomiędzy kontekstami, które z kolei pociągają redystrybucję całej semio- 
sfery - czy to będzie system ideologii politycznej, czy system reklamy, czy 
system stylu życia. Przy czym „wartość dowodowa" ideologii równa jest 
tu „wartości dowodowej" reklamy, a i nauka, jak twierdzą zarówno teore
tycy tak zwanych metodologii historycznych, jak i postmodernistyczni 
krytycy, nie jest kompletnie pozbawiona wartościujących z natury przed- 
sądów, presupozycji, nastawień i aksjomatów. Wiemy przecież, że takie 
analogiczne przenoszenie to domena wszelkich form myśli. Ponadto, 
wszędzie wprowadzić można zawsze założenia pomocnicze, których per
swazyjność nie jest bynajmniej uzależniona od logicznego rygoryzmu. 
Świat perswazji tyleż samo ma z magii, co z wyjaśniania naukowego, 
a właściwie... jest i jednym, i drugim; spierać się można tylko co do pro
porcji - w jakim stopniu ów rygoryzm został zachowany.

Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden istotny fakt. Oto świat przedsta
wiony totalnej propagandy państwa komunistycznego nosi znamiona 
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hiperrzeczywistości, jakości przypisywanej raczej kulturze Zachodu 
ostatnich kilku dekad. Epos ideologiczny czy quasi-pojęciowe konstru
kcje z rodzaju socjalistycznej gospodarki rynkowej nie opisują bowiem jakie
goś zmysłowo postrzegalnego stanu rzeczy, a zawartość pewnych idei, 
podobnie jak reklama pasty nie denotuje określonego preparatu służące
go higienie uzębienia, a odsyła raczej do idei powodzenia, przygody, uro
dy itd. W obu przypadkach dominują pewne konotacyjne kody, semioty- 
czne chwyty zapośredniczające kontakt użytkownika z rzeczywistością 
zmysłowo postrzegalną; w każdym przypadku jest to przede wszystkim 
produkcja (często także konsumpcja) znaków.

W tym świetle w innej nieco perspektywie należałoby w ogóle spoj
rzeć na kwestię domniemanego postmodernistycznego przełomu w kul
turze współczesnej. Okazałoby się może, iż, z punktu widzenia pewnych 
ogólnych reguł nadawania sensu, więcej współczesna kultura ma wspól
nego i z dawniejszymi tradycyjnymi formami, i z kulturą totalitarnych re
żimów niż to się dotychczas wydawało. Poczynione w tej pracy analizy 
potwierdzają zresztą zasadność takiej tezy: podobne mito-magiczne ko
rzenie i słowa w polityce, i we współczesnej kulturze masowej zostały tu
taj w pewnym zakresie wskazane.

W tym świetle taki ideowy projekt jak socjalizm, uważany na przykład 
przez klasyka postmodernizmu, Jean Francois Lyo tarda, za par excellance 
modernistyczny, w sferze idei, w innej nieco perspektywie, mianowicie 
jakiegoś rozległego semantycznego pola, postrzegany winien być jako 
zgoła niemodemistyczny. Czy użylibyśmy tutaj przedrostka przed-, czy 
po- - to już rzecz zupełnie drugorzędna. Nie przypadkiem przecież pod
kreślał - przytaczany wcześniej - Peter Berger analogię pomiędzy społe
czeństwem socjalistycznym i społeczeństwem plemiennym, a współczesny 
francuski socjolog, Michel Maffesoli (1996), zauważa istnienie w obecnej 
dobie nowej formy grup społecznych, której najbardziej adekwatnym 
określeniem byłaby kategoria plemienia właśnie. Odnosić się to ma i do 
kibiców sportowych, i działkowiczów, i do konsumentów określonych 
dóbr, niekoniecznie materialnych, także takich grup jak wskazane 
w ostatnim rozdziale tej książki grupy konsumentów określonych image'ów, 
produkowanych i wysyłanych w świat przez rozmaite stylotwórcze 
ośrodki. We wszystkich tych przypadkach kategoria mityzacji okazała się 
uniwersalnym kulturowym zjawiskiem obecnym w owej „plemiennej 
rzeczywistości" dawniej i dziś, wraz z tej kategorii konkretnymi wersjami 
- mitem, magią, rytuałem, habitusem - przekraczającymi obowiązujące 
dziś dla wielu podziały na pre-, post- czy modernizm. To właśnie obe
cność tych i innych form mitologii implicite sprawia, że - z punktu widze
nia etnologii - historyczne te kwalifikacje są użyteczne tylko w stopniu 
ograniczonym.
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Kwestia ta wymaga zapewne dużo bardziej ugruntowanego rozwinię
cia, na co zabrakło już w tej książce miejsca. Pozostaje wszakże jeden 
istotny dla etnologii fakt. Oto podzielany przez liczne grono jej adeptów 
pogląd o pograniczności, żeby nie powiedzieć - marginesowości tej dys
cypliny został tutaj odwrócony. Albowiem jest zgoła odwrotnie: to nie po- 
graniczność wyróżnia etnologię (i wszelkiej maści antropologie - mniej
sza o nomenklaturę) spośród innych dziedzin humanistyki i nauk społe
cznych, a jej logiczna i ontologiczna pierwotność w odniesieniu do tych 
dziedzin. Pomijając filozoficzne spory na temat statusu i pochodzenia 
prawdy, prawomocności poznania czy autoteliczności całej sfery aksjolo
gii, zwrócić warto uwagę na fakt, że w samej filozofii coraz częściej do
strzega się jej kulturowe korzenie, a więc i wszystkie inne przesądzenia, 
także w łonie przyrodoznawstwa (por. Pałubicka 1997). Sama przecież 
problematyka racjonalności, rozważana w rozdziale pierwszym, ma 
u swych podstaw pewne kulturowe przesądzenia. Wskazywał już na to 
kiedyś Leszek Kołakowski, sprowadzając do pewnej mitycznej perspekty
wy nie tylko epistemologie czy świat wartości, ale i logikę (1986). Wypada 
jednak stwierdzić, że zbiór przedstawionych tu szkiców pozbawiony był 
aspiracji wodzenia się za bary z filozofią, choć w pierwszym rozdziale 
wykazano użyteczność etnologicznej perspektywy do wyprowadzenia 
problematyki analogii w szczególności, w ogólności zaś typów racjonal
ności na względnie spokojne wody.

Nie wzbudza wszelako wątpliwości użyteczność ustaleń etnologii 
w odniesieniu do kwestii bardziej szczegółowych. Cała sfera perswazyj- 
ności, której zbiór tych szkiców dotyczył, wykazuje mianowicie cechę wy
mykającą się dyskursowi w terminach prawdy i fałszu, na co wskazywa
no i tutaj, i w innych miejscach. Otóż, cała dziedzina kultury religijnej czy 
quasi-religijnej, z którą część wspólną dzieli także poruszana powyżej 
problematyka, a więc w szczególności kultura polityczna i kultura maso
wa, to właśnie świat za nic mający Arystotelesowskie kanony. Zgoła inne 
bowiem prawa logiki, wskazane głównie w rozdziale pierwszym, tu obo
wiązują, logiki o nieklasycznej proweniencji, chciałoby się powiedzieć - 
logiki kulturowej. To jej rozpoznawanie jest - z definicji - rzeczą etnologii 
i ona też dokonała w tym względzie największych osiągnięć. Uwzględ
nienie tej perspektywy pozwala wówczas porównywać dziedziny ludz
kiej kultury tak - wydawałoby się - odległe, jak tradycyjna magia i polity
czna propaganda. Jak widać, i tutaj nie sposób obyć się bez wnioskowania 
poprzez analogię: magia-propaganda. Ale, jak się rzekło, wszelka myśl się 
na tym zasadza, albowiem jej warunkiem koniecznym jest znajdowanie 
się w ruchu - od jednej rzeczy do drugiej, kiedy go nie ma natomiast, po
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zostaje tylko mistyczne przeżycie; tylko, bo choćby i niezwykłe, to rów
nocześnie niekomunikowalne.

Przekrojowa, holistyczna, kontekstowa perspektywa etnologii sprzyja 
wykraczaniu poza partykularne ujęcia rozważanych tu tematów, którymi 
zainteresowanie przypisuje się zwykle historii, językoznawstwu, politolo
gii czy socjologii. A przecież już na początku lat sześćdziesiątych, Clifford 
Geertz, tak ceniony dziś antropolog, pisząc o ideologii jako sui generis sy
stemie kulturowym, wskazał możliwość takiegoż samego stosunku także 
do innych systemów: religii, sztuki czy zdrowego rozsądku (zob. 1973, 
1983). Postulat takiego potraktowania ideologii, rozumianej wszak szero
ko, jako pewien „światoobraz", podjęty został także w prezentowanej tu 
pracy. Do czytelnika należy ocena, czy jest ona godna Geertzowskich in
spiracji.
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SOCIOTECHNICS BETWEEN MAGIC AND ANALOGY: 
ESSAYS ON MASS PERSUASION IN POLAND
UNDER COMMUNISM AND AFTER THE FALL OF COMMUNISM

Summary The aim of this book is to present an argument in sup
port of the thesis that mass persuasion - a socio-cultural 
practice which always puts itself in the service of some 
ideology be it the so-called real socialism or present-day

consumerism - is inconceivable without a mythic substratum. Here the author is 
concerned primarily with identifying the type of rationality characteristic of myt
hical thinking, whose scope extends to other, non-political forms of mass persu
asion. He concludes that some of its themes and mechanisms are practically time
less as they keep recurring at all times and in all epochs. Moreover, the desire to 
explain the world in irreducible mythic terms tends to express itself in forms 
which, regardless of the character of the dominant socio-political order, are remar
kable similar.

Chapter I, "Magic and analogy", outlines a predominantly heuristic perspec
tive which alone provides a common denominator for a host of subjects such as 
traditional ritual, political propaganda, advertising, as well as a some other ones 
usually treated as the preserves of specialized disciplines. Although normally re
garded as separate, all those fields can in fact be brought together within a broad 
ethnological perspective and analyzed with the help of the same methodological 
kit.

Chapter II, "Ideology and history", traces the morphology of history manipu
lations aimed at founding or consolidating the basis of political legitimacy. En
deavours of this kind have a long tradition and are familiar to both the man in the 
street and the sophisticated researcher. The latter has called them 'instrumen
talized (or 'selective') interpretations of history', yet such formulas are too general 
to offer a comprehensive explanation of the problem. Only with the help of the 
structural method of analysis has it become possible to reveal the deep structure of 
history manipulation, which is rooted in classic myth-making.

The related phenomenon of conspiracy theories, at least as widespread as the 
manipulation of history, is discussed in Chapter III. While analyzing a number of 
study cases, reconstructed from press publications of the late communist era in 
Poland, the author is able to demonstrate the truly mytho-magical foundations of 
the official worldview. Its customary framing devices and recurrent images reveal 
a mindset with a conspicuous magical trait, ie. the tendency to interpret complex 
realities in terms of an inflexible cause-effect determinism.

Chapter IV, "Political Metamorphoses", demonstrates the persistence in the 
sphere of late communist propaganda of another magical principle, universal 
sympathy. This neo-Platonic term highlights the tendency of objects and actions to 
form alignments and unions determined by their immediate contexts, but at the 
same time deriving their sole justification from a overall ideological project.
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Chapter V, "Can metaphor become a fairy tale?", addresses issues that belong 
to the decade after the fall of communism and in particular the cultural and econ
omic changes of the time of transition. The advertising of that decade tends to 
revive the old fairy-tale scenarios and employ communication and evaluation 
codes borrowed from the discourses of magic and ritual.

Chapter VI, "Pluralis non maiestaticus", reverts to the subject of politics. The 
author focuses on a rhetorical device which can be found in a number of lan
guages and political systems in order to analyze the ritual use of language in poli
tics. As in any ritual, it is used to create divisions, in this case political divisions, 
and to attach appropriate evaluation to individual groups across the political spec
trum.

Chapter VII, "Lifestyles", is rather different from other parts of the book, espe
cially those sections that deal with all forms of propaganda; it is closest, though, to 
the chapter on advertising. The emergence of both a market of lifestyles and of 
numerous centres (chiefly the media) that promote and popularize them is treated 
here as a special case of mass persuasion. The author carries on his analyses by 
focusing on data that refer to students, a group which, on account of its age, plays 
a special role in that market.

In his analyses of texts of mass persuasion the author follows the Kantian 
premises of the study of culture, which gave rise to a tradition extending from 
Cassirer and Lévi-Strauss to Barthes's semiotics and the work of the School of 
Tartu. The method adopted here is intended to meet the methodological require
ments of poststructuralism, ie. to be fully aware of the historical variability of cul
tural meanings, their socially invented nature, and the diverse functions they may 
acquire in individual use. Although this book has been inspired by Russian for
malism, New Criticism as well as a number of authors who stand apart from any 
school of thought, its theoretical kernel is to found in the belief in the a priori char
acter of culture and cultural forms and in the contextually determined variability 
of those forms.

The 'ethnological expedition', recorded in this book, lasted almost two de
cades. It began in 1982 and ended in 1999. Did the period witness really great 
changes? Or, perhaps, are there fewer differences than similarities? One thing is 
certain: there exist cultural mechanisms which are indeed unaffected by time, des
pite the change in their contents and appearance. Underneath the outward 
changes they remain the same as ever.
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