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Przedmowa

Szanowni Państwo, wydawnictwo „Młodzi Naukowcy” oddaje do rąk czytelnika kolekcję
dwudziestu sześciu monografii naukowych dotyczących szerokiego spektrum nauk. Znajdują się tutaj
pozycje dotyczące nauk przyrodniczych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, nauk technicznych
i inżynieryjnych oraz szeroko pojętych nauk humanistycznych i społecznych.
W prezentowanych monografiach poruszany jest bardzo szeroki przekrój zagadnień, jednak
każda z osobna składa się z kilkunastu rozdziałów, spójnych tematycznie, dających jednocześnie bardzo
dobry przegląd tematyki naukowej jaką zajmują się studenci studiów doktoranckich lub ich najmłodsi
absolwenci, którzy uzyskali już stopień doktora.
Czytelnikom życzymy wielu przemyśleń związanych z tematyką zaprezentowanych prac.
Uważamy, że doktoranci i młodzi badacze z pasją i bardzo profesjonalnie podchodzą do swojej pracy,
a doświadczenie jakie nabierają publikując prace w monografiach wydawnictwa „Młodzi Naukowcy”,
pozwoli im udoskonalać swój warsztat pracy. Dzięki temu, z pewnością wielu autorów niniejszych prac,
z czasem zacznie publikować prace naukowe w prestiżowych czasopismach. Przyczyni się to zarówno
do rozwoju nauki, jak i każdego autora, budując jego potencjał naukowy i osobisty.

Redakcja

5|S tr o na

Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce

6|S tr o na

Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce

Znaczenie kobiet w sztuce holograficznej
The importance of women in holographic art
Agnieszka Banach
Zakład Teorii Kultury i Metodologii Nauk o Kulturze, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii
Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Opiekun naukowy: Andrzej Radomski
Andrzej Radomski : andrzejradomski64@gmail.com
Słowa kluczowe: sztuka holograficzna, holografia, hologram, HoloCenter, interdyscyplinarność

Streszczenie
Niniejszy artykuł odnosi się do różnorodnych postaw artystek reprezentujących nurt sztuki
holograficznej, tj. opierającej się na holografii czyli technice tworzenia obrazów trójwymiarowych.
Dzięki tej metodzie powstają niezwykle widowiskowe, wielobarwne obrazy, które zachwycają przede
wszystkim głębią i kolorem. Twórczość ta wymaga jednak pewnych interdyscyplinarnych
kompetencji związanych głównie z naukami ścisłymi i technicznymi. Wiedza z zakresu fizyki oraz
umiejętność posługiwania się specjalistycznymi narzędziami, takimi jak lasery, to tylko wybrane
warunki których spełnienie konieczne jest przy tworzeniu wysokiej jakości hologramów. Wśród
adeptów sztuki holograficznej znajduje się pewna liczba kobiet, które odnoszą liczne sukcesy
zarówno w przestrzeni artystycznej, jak również, pełniąc różnego rodzaju funkcje na przykład
o charakterze naukowym.
Artykuł stara się odpowiedzieć na pytanie o wkład oraz miejsce kobiet w świecie praktyk
artystycznych opartych o dwustopniowy proces tworzenia obrazów trójwymiarowych.
1.

Wstęp

Działalność artystyczna opierająca się na holografii wymaga od twórców
interdyscyplinarnych kompetencji. Podobna sytuacja występuje w przypadku każdego innego
gatunku sztuki wykorzystującego nowoczesne technologie. Niewątpliwy talent, wyobraźnia, czy
rodzaj artystycznej wrażliwości stanowią jedynie połowę z całego wachlarza czynników
świadczących o wartości danego dzieła. Odpowiednie przygotowanie techniczne oraz wiedza
naukowa danego twórcy pełnią równie istotną rolę w procesie powstawania artefaktu. Warto w tym
miejscu wspomnieć pierwszych adeptów sztuki cyfrowej, takich jak chociażby Georg Nees, czy
Frieder Nake, którzy swą podróż po świecie twórczości opartej na algorytmicznych kodach,
rozpoczynali jako pracownicy ośrodków naukowobadawczych oraz przedsiębiorstw. Ich dzieła
natomiast, stanowiły niejednokrotnie wynik naukowych eksperymentów (Lieser 2008). Początki
sztuki holograficznej sięgają późnych lat sześćdziesiątych ubiegłego stulecia, kiedy to holografia,
dzięki technicznemu postępowi, zaczęła opuszczać mury pracowni naukowych i stawała się dostępna
dla coraz szerszego grona odbiorców. Przyczyniły się do tego niewątpliwie przełomowe odkrycia,
takie jak wynalezienie lasera oraz hologramów odbiciowych. Od tego momentu prace nad ciągłym
udoskonalaniem techniki tworzenia obrazów trójwymiarowych przebiegały w szybkim tempie.
Dodatkowo oglądanie jej wytworów nie wymagało już środowiska laboratoryjnego, co wykorzystali
sami twórcy widzący w holografii źródło inspiracji, a przede wszystkim unikatowe artystyczne
medium. Wśród nich nie zabrakło również kobiet, których liczba nieustannie wzrastała. Obecnie
stanowią one ważny filar twórczości opartej na holografii, reprezentując jej liczne nurty. Celem pracy
jest ukazanie ich doniosłej roli w procesie rozwoju sztuki holograficznej, o czym świadczą nie tylko
ich artystyczne sukcesy, lecz także działalność naukowa oraz ta związana z piastowaniem ważnych
stanowisk w instytucjach związanych z wykorzystaniem i promocją holografii.
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2.

Opis zagadnienia

Zarówno sztuka holograficzna, jak i inne formy zastosowania unikatowych właściwości
hologramów nie miałyby miejsca, gdyby nie przełomowe odkrycie samej techniki dwustopniowego
procesu powstawania obrazu trójwymiarowego, którego autorstwo przypisuje się brytyjskiemu
fizykowi o węgierskim pochodzeniu Dennisowi Gaborowi. Naukowiec na początku lat
siedemdziesiątych ubiegłego stulecia został w związku powyższym uhonorowany Nagrodą Nobla
(Sadowski 2005). Tymczasem w 1949 roku opublikował artykuł zawierający teoretyczne podstawy
holografii. Publikacja spotkała się ze znaczącą reakcją świata nauki. Niestety tworzenie dobrej jakości
hologramów, wymagało użycia mocnego spójnego światła, którego bardzo dobrym źródłem okazał
się wynaleziony w latach sześćdziesiątych laser (ang. Light Amplification by Stimulated Emission of
Radiation), urządzenie generujące lub wzmacniające spójne promieniowanie elektromagnetyczne w
zakresie widma optycznego (Krupa i in. 2003). Pierwsze hologramy nie należały zatem do
najdoskonalszych, co jednak stopniowo ulegało zmianie miedzy innymi w związku z ww. odkryciem.
W odniesieniu do podstawowej definicji, holografia stanowi technikę umożliwiającą
tworzenie trójwymiarowych obrazów rejestrowanych na hologramach (Hariharan 2002). Polega ona
na dwustopniowym procesie zapisu, a następnie odtworzeniu danej wizualizacji (Jagoszewski 1986),
do czego wykorzystuje się fale świetlne. Wyróżniającym dla tej metody jest uwzględnienie zarówno
amplitudy, czyli natężenia, jak i fazy fali (Hariharan 2002), tj. pełnego zapisu, co stanowi główną
zasadę procesu holograficznego. Sama nazwa pochodzi natomiast z języka greckiego i odnosi się do
słów hōlos oraz grápho lub grámma, co oznacza pełną informację lub inaczej cały rysunek (Sadowski
2005). Historia rozwoju ww. techniki obfituje w liczne odkrycia o charakterze przełomowym. Jedno
z nich dotyczyło wynalezienia tzw. hologramu odbiciowego, co miało miejsce w roku 1962.
Radziecki fizyk Jurij Denysiuk pracował wówczas nad metodą połączenia holografii z tradycyjną
fotografią kolorową. Rezultatem jego badań było stworzenie hologramu, który odczytywano przy
pomocy zwykłego światła białego, a nie jak dotychczas laserowego. Dzięki temu holografia zyskała
możliwość opuszczenia laboratoriów, by stać się bardziej dostępną (Sadowski 2005). W przeciągu
kilkunastu lat od tego wydarzenia technikę dwustopniowego procesu kreowania obrazów
przestrzennych diametralnie udoskonalono, a zainteresowanie możliwością jej zastosowania
w innych dziedzinach naukowo-przemysłowych nieustannie się powiększało. Także świat praktyk
artystycznych ma w tej materii swój wkład. Otóż, już w latach siedemdziesiątych fizyk Lloyd Cross
oraz rzeźbiarz Gerry Pethick opracowali system tzw. stabilnego stołu, dzięki któremu hologramy
można było tworzyć bez użycia kosztownego sprzętu laboratoryjnego i dodatkowych narzędzi.
Holografia ponownie stała się bliższa artystom, co uwidocznione zostało w 1971 roku, kiedy to L.
Cross otworzył w San Francisco „School of Holography”, tj. miejsce umożliwiające bezpośrednią
współpracę artystów z naukowcami (Sadowski 2005). Sztuka holograficzna jest zatem gatunkiem,
który od samego początku był uzależniony od uwarunkowań technologicznych, które wpływały
zarówno na charakter hologramów, jak i kierunek twórczości samych artystów. Wśród naukowców,
którzy zapisali się w historii rozwoju holografii ma miejsce przewaga mężczyzn. Podobnie sytuacja
przedstawia się, biorąc pod uwagę przestrzeń praktyk artystycznych. Jednak liczba kobiet
wykorzystujących technikę dwustopniowego kreowania obrazów przestrzennych jest imponująca.
Wpływ na to ma niewątpliwie samo medium dające sposobność tworzenia sztuki o niespotykanych
dotąd właściwościach, takich jak niezwykle realistyczna przestrzenność, dbałość o szczegół oraz
intensywna kolorystyka. Wymaga ono jednak szerokich kompetencji naukowo-technicznych, tj.
gruntownej wiedzy z zakresu fizyki oraz umiejętności posługiwania się specjalistycznymi
urządzeniami, na przykład laserami. Powyższe kryteria nie stanowiły dla kobiet większej przeszkody.
Ponadto doskonale odnalazły się one w środowisku skupionym wokół sztuki holograficznej, pełniąc
kluczowe funkcje w cenionych instytucjach. Przykładem takiej artystki jest bez wątpienia Ana Maria
Nicholson. Współzałożycielka oraz wieloletnia dyrektor HoloCenter – amerykańskiej organizacji
promującej rozwój sztuki holograficznej. Artystka studiowała literaturę na Uniwersytecie
Kalifornijskim, gdzie uzyskała także tytuł doktora filozofii. Obecnie jest jedną z ważniejszych postaci
w kręgu sztuki holograficznej. Jej prace prezentowane są na wystawach całego świata. Wśród nich
znajdują się także te zlecone na przykład przez wielkie korporacje jak Ilford Ltd. U.K., czy Samsung
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Corporation (Ana Maria Nicholson, http://holocenter.org/ana-maria-nicholson-interferencecoexistencedostęp: 20.05.2018). Najważniejszym motywem twórczości A. M. Nicholson jest
niewątpliwie postać ludzka i jej różne ujęcia. Jak przyznaje temat ten jest jej bardzo bliski i stanowi
najważniejszy obszar zainteresowań. Według artystki „ciało człowieka posiada niezwykłą zdolność
do wyrażania poprzez gesty ukrytych rzeczywistości, które leżą u podstaw duszy i serca. Jego piękno
i złożoność świadczą o niezwykłej pełnionej przezeń funkcji. Jest bowiem cienką, przepuszczalną
tarczą, która może zasłaniać, lecz nie zacierać wymiarów psychologicznych i duchowych każdej
osoby” (Ana Maria Nicholson, Artist Statement, http://www.anamarianicholson.com dostęp:
21.05.2018). Wśród licznych prac na szczególną uwagę zasługują niewątpliwie te prezentujące postać
kobiety. Jedna z ważniejszych ekspozycji poświęcona tej tematyce to Into the Night z 2009 roku.
Zaprezentowano wówczas wiele wielkoformatowych hologramów, które w zamyśle artystki miały
odnosić się do ukrytych wymiarów ludzkiego ciała. Praca Rebirth przedstawia na przykład młodą
dziewczynę z lekko pochyloną głową i zamkniętymi oczami. Gest, który wykonuje, przypomina
dziecko w łonie matki lub zaraz po urodzeniu, ssące kciuk, co stanowi zapewne nawiązanie do tytułu.
Postać ukazana została w lekkim, jasnym świetle słonecznym, które potęguje dodatkowo wrażenie
pewnego rodzaju świeżości kojarzącej się z nowo narodzonym człowiekiem. Nawiązująca do Rebirth
jest także praca Awakening (Rys.1). Tytułowe przebudzenie zostało w tym przypadku ujęte w bardzo
interesujący sposób. Otóż, sylwetkę młodej kobiety zdublowano, a jej transparentny klon opuszcza
ciało, symbolizując znaczenie samego tytułu. Innym hologramem o podobnym charakterze jest Solar
Wind prezentujące młodą kobietę z rozwianymi długimi włosami. Wizualizacja przedstawia jedynie
fragment jej odchylonej głowy, klatki piersiowej i uniesionej dłoni. Pomimo dość fragmentarycznego
charakteru tego ujęcia, wydaje się ono jednak niezwykle spójne w swojej istocie. Całość kompozycji
odznacza się dużą delikatnością i zwiewnością.

Rys. 1 Ana Maria Nicholson Awakening. Źródło: http://www.anamarianicholson.com
Jak przyznaje sama artystka nagie postacie w jej hologramach „są zaangażowane
w pierwotną podróż, która była stałym tematem legend i mitów. Ta podróż przenosi nas od stanu
separacji i indywidualnej izolacji do pozycji integracji i iluminacji. Jest to pielgrzymka psychiki od
zejścia w otchłań, od nieświadomości do stanu przemiany i reintegracji. Niektóre nagie postacie
wciąż są zamknięte w kokonie, jeszcze nie przebudzone. Inne postacie z rozwianymi włosami
zanurzają się w świat podświadomości, podczas gdy inne stoją przemienione w polu światła”
(Exhibitions, http://holocenter.org/projects/into-the-night dostęp: 21.05.2018).
Działalność A. M. Nicholson to także projekty, które współtworzyła. Na uwagę zasługuje
w tym przypadku ekspozycja z 2008 roku, podczas której zaprezentowano hologramy opracowane
z innym wielkim artystą Rudie Berkhoutem. Była to seria holograficznych portretów, w których
wykorzystano możliwości lasera impulsowego, czego efektem stały się prace nacechowane
psychologizmem charakterystycznym dla A. M. Nicholson oraz zdumiewającymi akcentami
świetlnymi obecnymi w twórczości R. Berkhouta (Ana Maria Nicholson, Holographic Collaboration,
http://www.anamarianicholson.com dostęp: 21.05.2018).
Amerykańska artystka doskonale odnalazła się w przestrzeni holograficznych wizualizacji,
tak mocno związanych z zaawansowaną technologią. Jej różnorodne projekty świadczą
o wielopoziomowych kompetencjach, ale dowodzą przede wszystkim ugruntowanej pozycji, jaką
niewątpliwie posiada w środowisku związanym ze sztuką.
9|S tr o na

Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce
Inną, równie znaczącą postacią w kontekście twórczości opartej na dwustopniowym procesie
tworzenia obrazów przestrzennych jest obecna dyrektor wspomnianej już wcześniej instytucji
HoloCenter, Martina Mrongovius. Oprócz zarządzania nowojorską organizacją, pełni także
obowiązki Asystenta w Akademii Sztuki Mediów w Kolonii (Martina Mrongovius. Biography
http://www.martina-m.com/bio/ dostęp online: 02.06.2018). Zarówno działalność naukowa, jak
i artystyczna świadczą o wielostronnych zainteresowaniach artystki, która wykorzystując holografię,
bada między innymi fizjologię doświadczania wizualizacji przez ludzki umysł. Według niej zmiana
punktów widzenia i perspektyw wywołuje u odbiorcy nowy rodzaj psychologicznego doznania. Jedną
z prac, która doskonale ilustruje celowość twórczości artystki jest projekt z 2009 roku Jumping
Jellyfish, w ramach którego pięć holograficznych obrazów meduzy widz oglądał, skacząc na
trampolinie. Ruch w górę, a następnie opadanie wywoływało u osób biorących udział
w doświadczeniu uczucie, jak gdyby to ich własne ciało stanowiło gąbczastą materię, która kurczy
się i rozszerza. W tym przypadku miał miejsce rodzaj sprzężenia zwrotnego pomiędzy
holograficznym obrazem meduzy i jego ludzkim zmysłowym odbiorem (Martina Mrongovius.
Holograms http://www.martina-m.com/custom-category/hologram/ dostęp 5.06.2018). Innym
dziełem M. Mrongovius posiadającym podobny charakter jest Up a tree on the Edge of the East China
Sea z 2007 roku. Praca jest wynikiem podróży artystki w rejony Morza Wschodniochińskiego.
Znajdując się na drzewie, wykonała wiele zdjęć swojego ciała z różnych perspektyw. Następnie
połączyła wszystkie fotografie w jedną holograficzną animację. W tym przypadku nacisk położony
został na intensyfikację samego poczucia umiejscowienia ciała w danym punkcie, wynikającą
z różnicy widoku. Sekwencja tła uzależniona była wówczas od kierunku patrzenia znajdującej się na
drzewie artystki. Celem tego eksperymentu było natomiast badanie ludzkiej świadomości w sytuacji
doświadczania dość ekstremalnego położenia (Martina Mrongovius. Holograms http://www.martinam.com/custom-category/hologram/ dostęp online: 5.06.2018).
Twórczość M. Mrongovius to rodzaj działalności artystyczno-naukowej. Jej
eksperymentatorski charakter wprowadza niewątpliwie sztukę opartą na holografii w nowe obszary
poznania.
Doskonałym przykładem potwierdzającym skalę kobiecego wkładu w rozwój działalności
artystycznej wykorzystującej właściwości techniki dwustopniowego tworzenia obrazów
trójwymiarowych jest dzialalność nieżyjącej już niestety Rebecca Deem. Ta niezwykle utalentowana
i jednocześnie wielokrotnie nagradzana artystka zmarła w lutym 2018 roku. Podobnie jak większość
twórców „holografów” fascynowało ją nieograniczone spektrum możliwości oraz natura światła,
które jest podstawą omawianej techniki. W połowie lat 70. zaczęła pracować z optyką dyfrakcyjną i
holografią, traktując ją jako medium artystyczne. W ciągu kilkudziesięciu lat wystawiała swoje prace
zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i galeriach Australii, Kanady, Danii, czy Szwajcarii.
Niejednokrotnie brała udział w projektach o charakterze naukowo-artystycznym. Przykładowo była
członkiem zespołu, który wykonał pierwszy portret przy użyciu lasera pulsacyjnego. Przedstawiający
amerykańskiego prezydenta Ronalda Regana, został włączony do National Portrait Gallery
w Smithsonian Institution. R. Deem jest ponadto autorką licznych artykułów dotyczących między
innymi holografii jako nowoczesnego narzędzia w rękach artystów, naukowców, a nawet
przedsiębiorców. Artystka była niejednokrotnie wyróżniana. W 1988 roku otrzymała nagrodę
Shearwater Foundation za wybitną karierę i twórcze osiągnięcia w holografii artystycznej. W 1981
roku znalazła się ponadto w grupie artystów, którzy otrzymali stypendium Artist in In-Residency
Muzeum Holografii ufundowane przez National Endowment for the Arts (Rebecca Deem
http://holocenter.org/rebecca-deem dostęp online: 6.06.2018). Jej znaczenie w kształtowaniu się
gatunku sztuki opartej na technice holograficznej jest zatem niepodważalne.
Pisząc o roli kobiet w świecie praktyk artystycznych wykorzysujących holografię, nie sposób
pominąć Pearl John, która w swojej twórczości dokonuje połączenia nauki, sztuki oraz szeroko
rozumianej działalności edukacyjnej. Praktyka artystyczna P. John stanowi połączenie
holograficznych obrazów, tekstu, video oraz fotografii. Tworząc, wymagające użycia różnych technik
wielowarstwowe dzieła, szuka odpowiedzi na pytania dotyczące granic między słowem a obrazem,
jak również artystą a widzem (Pearl John http://www.pearljohn.co.uk/content/_ dostęp online:

10 | S t r o n a

Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce
9.06.2018]. Przykładami kombinacji hologramów z innymi elementami są prace Necklace – Aunt
(Rys. 2) oraz Miner’s lamp – Great Grandfather (Rys. 3).

Rys. 2 Pearl John Necklace – Aunt

Rys. 3 Pearl John
Miner’s lamp – Great Grandfather
Źródło: http://www.pearljohn.co.uk/content/_

Pearl John jest zarówno uznaną i cenioną artystką, jak też naukowcem. Jako edukator bierze
udział w licznych warsztatach i szkoleniach, starając się promować i jednocześnie zachęcać do
pogłębiania wiedzy z uznawanego powszechnie za trudny przedmiotu, jakim jest fizyka.
3.

Przegląd literatury

Literatura odnosząca się do zagadnień związanych z holografią jako nauką to przede
wszystkim anglojęzyczne opracowania, które dotyczą kwestii czysto fizycznych: (V. Toal
Introduction to Holography 2012, P. Hariharan Basics of Holography 2002, P.C. Mehta i V.V.
Rampal Laser and Holography 1993, Ting-Chung Poon Optical Scanning Holography with MATLAB
2007, L. Yaroslavsky Digital Holography and Digital Image Processing: Principles, Methods,
Algorithms 2004, E. Jagoszewski Holografia optyczna 1986, M.P. Sadowski Hologramy i holografia
2005). Wśród licznej literatury dotyczącej holografii znajdują się również pozycje zawierające treści
związane nie tylko z fizyką, ale również z historią (G. Saxby,S. Zacharovas Practical Holography
2015, S. Johnston Holographic visions: a history of new science 2006, G. Harper Holography Projects
for the Evil Genius 2010). Nie obejmują one jednak tematyki nawiązującej do znaczenia holografii
w sztuce i szeroko pojętej kulturze. Tematyka związana ze sztuką holograficzną zawarta jest
wyłącznie w artykułach samych artystów, recenzjach związanych z konkretnymi wystawami oraz na
stronach internetowych poświęconych poszczególnym twórcom. Bogatym źródłem wiedzy na temat
wkładu kobiet w rozwój sztuki opartej na technice dwustopniowego procesu tworzenia obrazów
przestrzennych jest strona http://holocenter.org/artists/ oraz jej podstrony. Ww. publikacje autorstwa
artystów dostępne są przede wszystkim w wersji on-line.
4.

Podsumowanie

Przedstawione w artykule kobiety związane ze środowiskiem sztuki holograficznej nie są
oczywiście jedynymi. Warto w tym miejscu przytoczyć nazwiska takie jak Betsy Connors, Margaret
Benyon, Paula Dawson, czy też Sally Weber. Twórczość każdej z nich reprezentuje różnorodny styl
i sposób wykorzystania możliwości holograficznego medium. Większość twórców bazujących na
omawianej technice, również tych przedstawionych w artykule, ściśle współpracuje z amerykańską
organizacją HoloCenter. Skupia ona artystów opierających swą pracę na holografii, wspierając ich
zarówno w procesie kreacji trójwymiarowych artefaktów, jak również przygotowując liczne
wystawy. Instytucja ta ma typowo interdyscyplinarny charakter, co wynika niewątpliwie ze specyfiki
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tej holograficzno-artystycznej działalności. Wśród członków nowojorskiej organizacji są oczywiście
kobiety, lecz zdecydowanie przeważają mężczyźni, co być może podyktowane jest specyfiką
uprawianej sztuki wymagającej pewnej determinacji podyktowanej koniecznością posiadania
specjalistycznych, naukowo-technicznych kompetencji. Jednak z całą pewnością dysproporcja ta nie
wpływa na rangę znaczenia działalności płci pięknej w kręgach związanych z omawianym nurtem.
Innowatorskie rozwiązania artystyczne, działalność naukowa, pełnienie istotnych funkcji
o charakterze administracyjnym, czy też liczne nagrody i wyróżnienia dowodzą jedynie ugruntowanej
pozycji oraz ogromnego wkładu, jaki w świat sztuki holograficznej wnoszą kobiety.
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Streszczenie
Krzysztof Potaczała to reporter, publicysta i pisarz, twórczo związany z Bieszczadami.
W swoich utworach stara się tworzyć lokalną literacką dokumentację regionu, odbijając
najważniejsze dla niego wydarzenia i zdarzenia oraz skupiając jak w soczewce drgania bieszczadzkiej
ziemi. Reporter doskonale zaznajomiony z kulturą i historią regiony, dość sprawnie porusza się po
ponad półwieczu współczesnej historii Bieszczadów. W opublikowanych do tej pory trzech zbiorach
reportaży: Bieszczady w PRL-u, To nie jest miejsce do życia. Jak Stalin wysiedlał ludzi znad Bugu
i z Bieszczad i KSU. Rejestracja buntu zarysowuje pewien obraz współczesnych Bieszczadów, które
w jego twórczość nie utraciły niczego z dawnej magii i intrygującej tajemnicy.
Bieszczadzkie ślady w twórczości Potaczały są dość wyraźne i oczywiste – czołowe miejsce
w jego pisarstwie zajmują ludzie. Należy podkreślić również, że autor nie szczędzi jednak opisów
przyrody, co do której podkreśla jej silny związek z człowiekiem. Zarysowany świat jest dość
wiernym obrazem regionu. Reporter przedstawia go z jednej strony jako wierny obraz rzeczywistości,
z topograficzną wręcz szczegółowością, z drugiej jako pisarz zaintrygowany jego urodą. Licznie
pojawiają się w utworach literackie opisy okolicy, przyrody, gór. Pisarz posługuje się głównie
reportażem literackim. Charakterystyczną cechą, jaką możemy dostrzec w utworach jest napotkanie
licznych opozycji w sposobie przedstawienia świata oraz kolejny zarysowany w literaturze obraz
polskiego pogranicza.
1.

Wstęp

Bieszczady – cypel usytuowany u zbiegu ukraińskiej i słowackiej granicy, geograficznie od
ponad 70 lat najdalej na południe wysunięty region w Polsce, kulturowo – nowe powojenne
pogranicze. „Wielka historia” pozbawiła ten region rdzennych mieszkańców, a co za tym idzie ich
całego dorobku kulturowego. Wyłonił się z tego interesujący dla badaczy kultury obraz regionu
i społeczności, które twórczo wykorzystuje Krzysztof Potaczała. Zjawiskom zachodzącym w jego
obrębie przygląda się z reporterskim zaciekawieniem i dociekliwością już od kilkunastu lat. Od
początku swojej pracy publicysta postawił sobie za cel skupianie najważniejszych problemów,
zjawisk i zdarzeń. Dość trafnie odbija „drgania” bieszczadzkiej ziemi, w których główną rolę odgrywa
historia, zarówno w sensie lokalnym, jak i globalnym. Sam dziennikarz jest doskonale zaznajomiony
z historią i kulturą regionu, co znajduje odzwierciedlenie w jego twórczości.
Krzysztof Potaczała to postać zakorzeniona w bieszczadzkiej małej ojczyźnie. Przywiązanie
to implikuje konkretne konsekwencje literackie – jego twórczości oscylują wokół wielu stereotypów
wykształconych na przestrzeni lat. Takimi jak m.in. bieszczadzkiej Apokalipsy, polskiego „Dzikiego
zachodu”, zielonej Arkadii czy „słowiańskiej Atlantydy”. Bieszczady w jego recepcji urastają do
rangi krainy będącej świadkiem rozgrywających się wydarzeń. Oprócz literackiej projekcji ważne jest
również, że autor podejmuje trud utrwalania wydarzeń trwale zapisanych w pamięci mieszkańców –
spisuje je i pozwala, by historie indywidualne tworzące jednocześnie mozaikę, stały się suplementem
wielkiej historii.
Jeżeli prześledzimy biografię autora, o której niestety nie ma zbyt wielu informacji;
dostrzeżemy, że właściwie od początku związał on swoją drogę zawodową z regionem. Początkowo,
jako niezależny dziennikarz, pisał artykuły do prasy regionalnej i ogólnopolskiej. Szerszą
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popularność przyniósł mu dopiero wydany w 2010 roku reportaż KSU. Rejestracja buntu – muzyczna
biografia znanego zespołu punkrockowego, działającego i tworzącego w Ustrzykach Dolnych. Dwa
lata później ukazał się zbiór reportaży Bieszczady w PRL-u. Pozycja, która wśród czytelników zyskała
bardzo dużą popularność, podejmowała tematykę wydarzeń i czasów na przestrzeni drugiej połowy
dwudziestego wieku. Zbiór historii i anegdot zaczerpniętych z dokumentów i relacji świadków rozrósł
się do kolejnych dwóch tomów. W ciągu kilku miesięcy ukazały się dwie części – Bieszczady w PRLu. Część 2 i Bieszczady w PRL-u. Część 3. Ostatnią, wydaną w 2017 roku jest książka To nie jest
miejsce do życia. Jak Stalin wysiedlał ludzi znad Bugu i z Bieszczad. Opowiada ona o wydarzeniach
związanych z akcją przesiedleńczą mającą miejsce w 1951 roku, tzw. Akcji H-T, w ramach której
Państwo Polskie wymieniło ze Związkiem Radzieckim ziemie w dawnym powiecie tomaszowskim
na obecny powiat bieszczadzki.
Reporterska twórczość autora bez wątpienia stara się dokumentować ludzkie wspomnienia,
prezentować sylwetki ludzi związanych z Bieszczadami, intrygujące wydarzenia oraz bolesne zapiski
historii. Jego reportaże odznaczają się kolorytem i emocjami. Stanowią nie tylko wierną relację
wydarzeń, ale swoisty przewodnik po miejscach, czasie i historii. Na tych właśnie aspektach skupie
się w niniejszym artykule.
2.

Opis zagadnienia

By jak najtrafniej scharakteryzować omawianą twórczość pozwalam sobie w sposób
przekrojowy prześledzić najważniejszych twórców i cechy literatury związanej z Bieszczadami.
Od ostatnich dwudziestu lat obserwuje się zwiększające zainteresowanie tematyką
bieszczadzką w kulturze i literaturze. Powstają kolejne pozycje – począwszy od beletrystyki po
literaturę faktu, na przewodnikach i książkach historycznych kończąc. Związane jest to z rosnącą,
począwszy od lat 90 XX wieku turystyczną „modą na Bieszczady”. Po części przyczyniła się ona do
spopularyzowania pewnych istniejących już stereotypów dotyczących tego regionu i motywów z nim
związanych. Wśród nich znajduje się znany literaturze motyw „słowiańskiej Atlantydy”,
wielokulturowość, bieszczadzkiej Apokalipsy, krainy zastępczej za utraconą Huculszczyznę, krainy
swobody i wolności, polskiego „Dzikiego zachodu”, zielonej Arkadii – miejsca nieskażonego przez
cywilizację, czy w końcu legendy zakapiorów. Oddziałują one na literaturę traktującą o regionie,
znajdując w niej swoje odzwierciedlenie.
Jedne z pierwszych bieszczadzkich śladów możemy odnaleźć w twórczości Aleksandra
Fredry. Do rodzinnego majątku Fredry należały bieszczadzkie wsie – Cisna, Baligród i Hoczew.
Właśnie z tych względów hrabia dość często odwiedzał te okolice. Był w Bieszczadach w latach 1804,
1818, 1854. Wspomnienia z tych wizyt można znaleźć w jego dziełach takich jak: Bajenda albo
opowieści o Kamieniu Liskiem, ale przede wszystkim w pamiętnikach Trzy po trzy. Pamiętniki z epoki
napoleońskiej.
Obok Aleksandra Fredry do grona pisarzy związanych z Bieszczadami należy zaliczyć
Zygmunta Kaczkowskiego. Autor cyklu Ostatni z Nieczujów prezentuje Bieszczady jako krainę ludzi
wolnych, szlachetnych, hardych, a z drugiej strony targanych uczuciami, emocjami i namiętnościami.
Kraina ta jest również miejscem spotkań kultur: polskiej, rusińskiej, żydowskiej, cygańskiej.
(Orłowski 2013, s. 256)
Innym, znanym dziewiętnastowiecznym pisarzem związanym z regionem był Wincenty Pol.
Pisarz, badacz i publicysta badał tutejsze grupy górali karpackich. Urzeczony bieszczadzką ziemią,
przyjął posadę administratora dóbr Ksawerego Krasickiego w Kalnicy. To właśnie z tego okresu
pochodzi jeden z jego najsłynniejszych poematów – Mohort, rapsod rycerski Na podstawie swoich
studiów zaczął również pracę naukową nad geografią i etnografią Polski, w tym Rzut oka na północne
stoki Karpat. Związki pisarza z Bieszczadami opisane zostały w artykule Łukasza Bajdy Wincenty
Pol w Bieszczadach (patrz: literatura).
Wśród XIX-wiecznych poetów zainteresowanych Bieszczadami możemy wymienić również
Wacława Potockiego, January Poźniak, Aleksander Krasicki, Antonii Kosiński,Jakub Zakrzewski,
Jan Kanty Podolecki, Józef Rogosz. (Orłowski 2013, s. 132-140)
Znaczący wzrost zainteresowania Bieszczadami zaobserwować można po roku 1945.
Bieszczady zaznaczają swoje miejsce w poezji oraz prozie. Co charakterystyczne zaczynają być
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postrzegane jako dzikie, tajemnicze i fascynujące. Literatura zaczynała stanowić korpus pisemnych
ekspresji, które nie tyle opisywały Bieszczady, co je kreowały (Trzeszczyńska-Demel 2015, s. 518).
Dość zaskakującą postacią pojawiającą się w zestawieniu bieszczadzkich twórców z tego
okresu jest Jerzy Janicki, znany głównie ze swojej działalności telewizyjnej i radiowej,
w szczególności jako twórca scenariuszy filmowych i radiowych, był również pisarzem
i dramaturgiem, zafascynowanym Bieszczadami. Góry pojawiają się jako tło w scenariuszach
filmowych, do filmów takich jak Hasło, Wolna sobota, czy Wesołych Świąt, a także w twórczości
literackiej – Opowiadaniach bieszczadzkich.
Poetą bardzo silnie związanym z Bieszczadami był Jerzy Harasymowicz, odwiedzał te tereny
nie tylko literacko, ale również fizycznie. Pierwszy piewca Bieszczadów jest autorem chyba
najsłynniejszego – a z pewnością zasługującego na miano kultowego wiersza o górach, do dziś
stanowiącego ikonę, manifest i źródło inspiracji:
„W górach jest wszystko co kocham
Wszystkie wiersze są w bukach
Zawsze kiedy tam wracam
Biorą mnie klony za wnuka”
(Harasymowicz, Budowanie lasu 1965)
Podczas wielokrotnych wizyt tutaj właśnie powstawały tomiki poetyckie takie, jak Wesele
rusałek (1981 rok), Wiersze z połonin (1996 rok) oraz Miłość w górach (1997 rok). To właśnie w tym
ostatnim tomie poeta zawarł wiersz-manifest, ale również literacki testament:
„Kiedy jak buki na mróz serce mi pęknie
połóżcie mnie na wóz z widokiem na Bieszczady
na wielki pożar gór na wielką jesień
którą sam roznieciłem pisaniem
Niech ten wóz sam jedzie w zawieję liści
Niech tam na wieki zostanie” (Harasymowicz 1997)
Poezja Harasymowicza jest silnie związana a z karpacką przyrodą. To na jej tle dokonują się
refleksję nad ludzką egzystencją, przeżyciami.
Innym wybitnym poetą związanym z regionem jest Janusz Szuber. Urodzony w Sanoku
poeta podkreśla swoje silne związki zarówno z Bieszczadami, a jego twórczość tematycznie
bezpośrednio związana jest z terenem Bieszczadów jest przesiąknięta tradycją wielu grup etnicznych,
wyznań, światopoglądów. Nawiązuje do tradycji przedwojennej Galicji oraz tradycji rodzinnych.
Podejmuje próbę wskrzeszenia „ojczyzny przodków”. Nawiązuje on również do słynnych dawnych
mieszkańców Bieszczadów – Zygmunta Kaczkowskiego, Januarego Poźniaka, Wincentego Pola,
Mariana Pankowskiego czy Jerzego Harasymowicza. Podejmuje również dialog z dawną kulturą
przedwojenną, nawiązuje do tradycji łemkowskich i bojkowskich, podkreślając wielkość straty jaką
było utracenie ich kulturowej tożsamości. (Orłowski 2013, s. 179 – 186)
Obok powyższych „poetów-ikon” możemy wymienić grono ich literackich spadkobierców:
Adam Ziemianin, Tadeusz Śliwiak, Wiesław Koszela, Jan Szelc, Andrzej Potocki, Wiesława KwintoKoczan, Janusz Gołda, Aleksander Jasicki, Halina Halszka Więcek, Ryszard Szociński, Ryszard
„Białko” Smolarek, Robert Czop, Leon Chrapko, Zdzisław Pękalski, Wojciech Maciaszek, Zbigniew
Herbert, Stanisław Konieczny, Wojciech Marczyk, czy Jan Tulik. (Orłowski 2013, s. 144)
Bieszczadzkie ślady pojawiają się również w twórczości Edwarda Stachury, jak m.in.
w Dziennikach. Zeszytach podróżnych. Sam pisarz był w Bieszczadach tylko raz, niemniej jednak
jego postać wrosła w bieszczadzką legendę, czego przyczyną najprawdopodobniej było utrwalanie
jego osoby w licznych legendach. Pewnych śladem bytności pisarza oraz jego twórczości jest bar
Siekierezada w Cisnej, który nazwą nawiązuje do filmu powstałego na podstawie dzieła Stachury
o tym samym tytule, kręconym właśnie na tych terenach. Pojawiają się również w bestsellerowej
pozycji czasów PRL-u Łuny w Bieszczadach autorstwa Jana Gerharda.
Współcześnie Bieszczady w dalszym ciągu pojawiają się w literaturze. Jednym z bardziej
znanych twórców związanych z regionem jest Andrzej Potocki, autor Księgi legend i opowieści
bieszczadzkich oraz wielu książek o historii Bieszczadów takich jak: Bieszczadzkie Judaica,
Bieszczadzkie losy. Bojkowie i Żydzi, Bieszczadzkie przypadki Jędrka Wasilewskiego Połoniny,
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Dzikiej pola socjalizmu czyli kowbojskie Bieszczady, Madonny bieszczadzkie, Majster bieda, czyli
zakapiorskie Bieszczady, Przystanek Bieszczady. Bez cenzury, Zaginiony świat Bieszczadzkiego
kresu. Bojkowie, Żydzi, Polacy, Niemcy i Cyganie.
Kolejnym pisarzem tworzącym w Bieszczadach i o Bieszczadach jest ciśniański pisarz Rafał
Dominik, autor Bieszczadzkich opowieści Siekierezady – zbioru opowiadań podtrzymujących
bieszczadzko-zakapiorską legendę. Z Bieszczadami związana jest również proza Kazimierza Orłosia
– Bieszczadzka melina, Kalmena Segala i Mariana Pankowskiego.
Tematy bieszczadzkie pojawiają się również w literaturze popularnej i kobiecej, autorów
takich jak Maria Nurowska pt. Nakarmić wilki, Grażyny Jeromin-Gałuszki Długie lato w Magnolii,
Marka Harny Samotność wilków, Anety Grabowskiej Tu i teraz czy Pawła Ślusarczyka Mroczna
tajemnica Bieszczad. W pewnym stopniu motyw bieszczadzki obecny jest również w twórczość Jacka
Komudy. Są obecne również w utworach napisanych w formie wspomnień – zakrawających
o grafomanię – Czar Bieszczadów. Opowieści Woja Wojomira Wojciechowskiego, Opowieści
z Wilczej Jamy Andrzeja Pawlaka, Wertepy życia Stanisława Rusina. Powyższe utwory nierzadko
prezentują spłycony obraz regiony, bezkrytycznie odwołują się do przeszłości, faktów. Prezentują
apologię pokojowej współegzystencji i tolerancji.
3.

Przegląd literatury

Dotychczasowa twórczość pisarza – co było podkreślone już we wstępie zamyka się przede
wszystkim na historii Bieszczadów. Potaczała chętnie posługuje się w swoim pisarstwie formą
reportażu literackiego. Jest to jeden z podgatunków reportażu, którą badacze stawiają w opozycji do
reportażu informacyjnego (Szulczewski 1976, s. 103-104). Jego cechą charakterystyczną jest
reagowanie na rzeczywistość. Można umiejscowić go na pograniczu literatury pięknej. Łączy on
materiał autentyczny z fikcją fabularna, charakterystykami psychologicznymi bohaterów
i rozwiniętym komentarzem narratora (Głowiński, Sławiński 1998, s. 471). Reportaż od literatury
pięknej odróżnia autentyzm, charakteryzuje się dwoma sprzecznymi cechami pierwsza to prasowość,
druga literackość. W reportażu to bohaterowie pozwalają autorowi zaistnieć, jest on zależny od
decyzji i działań bohaterów (Głowińskie, Sławiński 1992, s. 471). Rola narratora pozwala autorowi
na wymienne wprowadzanie gatunków i form wypowiedzi. Wszystko to składa się na pewną
dowolność i swobodę twórczą. Z drugiej strony stawia to przed nim konieczność odnalezienia się
w mnogości form, oddania klimatu, charakteru regionu, a w końcu wypracowania własnego sposobu,
pomysłu realizacji powyższego.
Potaczała stara się odnaleźć swoją drogę w tym reporterskim świecie już od paru lat. Jego
reportaże są dość dobrze odbierane przez czytelników, przede wszystkim oddają głos bohaterom, sam
staje się natomiast obiektywnym świadkiem wydarzeń. Pojawiająca się w jego twórczość tematyka
bieszczadzka widoczna jest w utrwalaniu przekazów osób, których życie silnie splotło się z regionem.
Przejawia się to zarówno w wyborze tematów kolejnych reportaży – po biografii KSU, wybór padł
na peerelowskie wspomnienia, a później akcję przesiedleńcze. Wszystkie te wydarzenie miały dość
znaczący wpływ na region.
W tle każdej przypominanej przez niego historii przewija się bieszczadzka przyroda jako
niemy świadek wydarzeń, ich tło. Miejscami podkreślony zostaje silny związek przyrody i wpływ na
ludzkie losy. Balansuje pomiędzy jej niegościnnością, a azylem, ziemią obiecaną. Widzimy to już
w samych tytułach. Z jednej strony: Azyl na szczytach Trójcy, z drugiej To nie jest miejsce do życia.
Pisarz wielokrotnie podkreśla swoje związki z regionem, ale przede wszystkim
wyjątkowość, warto zacytować choćby następujący fragment:
„Bieszczady od wielu lat, od dziesięcioleci inspirowały wielu twórców, w tym pisarzy.
Inspiracje znalazł tu Jerzy Harasymowicz […] Jerzy Janicki. […] Inspiracje znalazł tu również sam
Marek Hłasko pisząc Bazę ludzi umarłych. Więc to wszystko pokazuje jak te Bieszczady były i wciąż
są zakątkiem niebanalnym. Zakątkiem innym, gdzie życie wygląda trochę inaczej niż gdzie indziej.
Wciąż możemy spotkać tereny zupełnie dzikie, gdzie tylko przyroda i człowiek naprzeciwko tej
przyrody. I właśnie w takich miejscach budzi się refleksja o ludzkim przemijaniu, o samotności
o małości człowieka wobec przyrody i o kruchości ludzkiej egzystencji”. (Wywiad dla programu
Xięgarnia z 2014 roku, patrz: literatura)
16 | S t r o n a

Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce
Chyba najbardziej interesujący obraz Bieszczadów wyłania się z trzytomowej serii
Bieszczady w PRL-u. Seria reportaży ukazuje genezę pewnych zjawisk, początek mitów i stereotypów
związanych z Bieszczadami. Uwagę zwraca motyw zjeżdżających w Bieszczady outsaiderów,
włóczęgów oraz innych „dziwaków”. „[…] wysłuchiwał opowieści o pionierach świadomie
wybierających do życia ten surowy dziki wschód, który pociągał, intrygował i kusił” (Potaczała 2013,
s. 125). Pojawia się także wątek obecności hipisów oraz bieszczadzkich kowboi. Jak choćby
przedstawione w rozdziale Kowboje górskich bezdroży i szos, czy Jak górale gazdowali pod
połoninami. W jednym z wywiadów dla Polskiego Radia Potaczała stwierdza zresztą, że Bieszczady
były istotnym miejscem kształtowania się polskiej kontrkultury (Wywiad dla Polskiego Radia,
Czwórka z 7 czerwca 2013 roku, audycja Kontrkultura; patrz: literatura). Istotny fragment tego
zjawiska zaprezentował właśnie w swojej pierwszej książce. Na kanwie tych życiowych historii
wyrosły późniejsze legendy – bieszczadzkich zakapiorów, włóczęgów-artystów, czy stolicy
punkrocka.
O Bieszczadach przedstawionych w książce autor mówił w programie Polskiego Radia:
„Było inaczej, były bardziej niedostępne, bardziej dzikie, bardziej wolne, bardziej przestrzenne”
(Wywiad dla Polskiego Radia Czwórka z 7 czerwca 2013 roku, audycja Kontrkultura, patrz:
literatura). W książce stwierdza: „Bieszczady po wojnie stały się krainą na poły mityczną, o której
snuto legendy i baśnie” (Potaczała 2013, s. 125).
Reportaż pokazuje również jak złożona i trudna była historia Bieszczadów. Jako kulturowy
tygiel to region wyjątkowo ciekawy. Autor przywołuje historie wielu ludzi, którzy popularyzowali
Bieszczady od strony kulturowo-turystycznej, którzy budowali i cywilizowali po wojnie te tereny.
Jego reportaże starają się wydobyć na wierzch mozaikę typów ludzi – od przybyłych do pracy do
cwaniaków i życiowych rozbitków, zwabionych bardzo często wizją przygody, pieniędzy i pięknem
górskich krajobrazów.
Pisze o miejscach, w których na przekór ówczesnym czasom, panowała „swoboda
intelektualna”, takich jak Chata Socjologa na Otrycie czy hipisowska komuna pod Caryńską.
Bieszczady „stały otworem dla młodych poszukujących własnej drogi, niegodzących się na ówczesną
rzeczywistość”, „Dom-schronisko, domu-przytulisko, dom-koczowisko, a nade wszystko dom
intelektualnych zmagań młodych i zbuntowanych przeciw wszystkiemu i wszystkim […] (Potaczała
2013, s. 134). Również o tym co przyciągało w Bieszczady: „Jeden szedł za drugim, bo widział, że
tamtemu się polepszyło: zbudował nową stodołę, kupił krowę, pustaki na dom. Pakował więc walizę
i jechał w Bieszczady. Spał na pryczy, mył się w potoku, załatwiał w wychodku. Ale jak brał wypłatę,
miał co na ręce zważyć. […] robotę mógł tu znaleźć każdy, kto tylko umiał trzymać łopatę i powozić
taczkami” (Potaczała 2012, s. 33). Same Bieszczady „po wojnie stały się krainą na poły mityczną, o
której snuto legendy i baśnie. […] wsłuchiwał się w opowieści o pionierach świadomie wybierających
do życia ten surowy dziki wschód, który pociągał, intrygował i kusił. O ludziach tu mieszkających –
zmagających się z samotnością i trudami dnia codziennego w owianych tajemnicą górach,
przesłanianych nader często mgłą wydobywającą się z kotła strawy warzonej przez niedźwiedzie –
mówiono z uznaniem, a czasem nawet z nutą zazdrości (Potaczała 2013, s. 125).
Równie interesujący obraz Bieszczadów wyłania się z To nie jest miejsce do życia.
Stalinowskie wysiedlenia znad Bugu i z Bieszczadów. Obraz zgoła różny od pewnej sielankowości,
z którą można zetknąć się w pierwszych reportażach. Góry kojarzące się dla bohaterów z przestrzenią
i wolnością zostają tu przedstawione jako ciasne i przytłaczające. Stają się powodem rozpaczy,
niechęci. „[…] gdy bladym świtem otworzyły się drzwi, ludzie nie wierzyli własnym oczom. Wielu
po raz pierwszy w życiu zobaczyło góry. Nie skojarzyły się im z niczym pozytywnym, nie dostrzegli
w nich piękna, a jedynie przeszkodę. Wyobrazili sobie, że zostaną wciśnięci w te wzniesienia i że
spomiędzy nich nie będzie już ucieczki” (Potaczała 2017, s. 224). W innym fragmencie przytacza
wspomnienia jednego z przesiedleńców „Popatrzyłem na te góry i w głowie mi się zakręciło, jakbym
wypił pół litra. Kilka dni później postanowiłem z kolegą, że wejdziemy na najbliższą. Nie była
zanadto wysoka ani stroma, ale szliśmy trzy godziny, niczym pokraki, co chwilę odpoczywając.
Dyszeliśmy jak starcy, a mieliśmy po dwadzieścia parę lat. A potem nie wiedzieliśmy jak zejść, żeby
nie połamać nóg” (Potaczała 2017, s. 241). W tym ostatnim fragmencie można dostrzec ogromną
różnicę w sposobie przedstawienia gór w stosunku do wcześniejszego utworu. W Bieszczady w PRL-
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u góry są miejscem ucieczki do wolności, azylem, w To nie jest miejsce… więzieniem, czymś
ciasnym, stojącym w opozycji do bezkresnych równin, skąd zostali przywiezieni przesiedleńcy.
Obraz pierwszych poprzesiedleńczych lat w Bieszczadach również różni się od barwnego
okresu i życia peerelowskich Bieszczadów. Lata pięćdziesiąte to okres zagospodarowywania tych
terenów, powolnego i bolesnego przyzwyczajania się do nowego otoczenia „Siedzenie na walizkach
dotyczyło setek rodzin. Zachowywały się tak, jakby za chwilę miał pojechać pociąg i zabrać ich
w podróż powrotną” (Potaczała 2017, s. 231). Z drugiej strony mamy zaczerpnięte z Bieszczady
w PRL-u stwierdzenia: „Bieszczady stały się dlań górami życia, najważniejszymi ze wszystkich”
(Potaczała 2013, s. 31)
Odmiennie od powyższych rysował się obraz Bieszczadów w pierwszej książce Potaczały.
KSU. Rejestracja buntu to przede wszystkim biografia muzyczna, skupiająca się na losach kultowego
ustrzyckiego zespołu. Zespołu silnie związanego z Bieszczadami. Rysująca się na tle socjalistycznego
miasta (jakim wówczas były Ustrzyki Dolne) historia zespołu, która została silnie połączona z opisem
dziejów miasta, a w szczególności rozwojem drzewnego molocha w Ustianowej. To również
świadectwo tego, jak miasto żyło i wyglądało w latach 80 XX wieku „jedno z wielu miast na mapie”
w którego pejzażu „nigdy nie brakowało oryginałów i ekscentryków”(Potaczała 2010, s. 13). To
peerelowskie miasto dzięki działalności zespołu stało się „stolicą Bieszczad”, a hymn Ustrzyki, był
„szczególnie gromko wyśpiewywany przez miejscowych fanów, dla których Ustrzyki Dolne stały się
czymś więcej niż tylko miejscem urodzenia” (Potaczała 2010, s. 19). Książka obrazuje również jak
ważnym miejscem dla członków zespołu były Bieszczady. Zaskakujące spostrzeżenie jakie płynie
z tekstu jest również fakt jak wielką przemianę przeszło miasto, ale również jak bardzo dzięki
działalności zespołu zaistniało na kulturowej mapie Polski. Autor tę bieszczadzko-punkrockową
historię zbiera w całość. Próbuje spojrzeć na losy zespołu i miasta całościowo. Pokazując drogę od
miejsca na mapie do stolicy – nawet nieformalnej – Bieszczadów.
4.

Podsumowanie

Niewątpliwie Bieszczady to ważne miejsce w twórczości Krzysztofa Potaczały. Autor
wybiera tematy nieoczywiste, nadając rytm pewnym zjawiskom. Poprzez swoją twórczość utrwala
bezludnej krainy i nieskrępowanej wolności, ale również obraz polskiego pogranicza – styku wschodu
i zachodu, mieszanki kultur. Autor umiejętnie wybiera i prezentuje różnorodne opinie, odmienne
zdania i historie. Jego reportaże charakteryzują się wielogłosowością i bezstronnością, co stanowi
dość znaczącą wartość artystyczną. Twórczość Krzysztofa Potaczały zasługuje na ważne miejsce
w szeregu pisarzy związanych z Bieszczadami, przede wszystkim jako reportażysta, który utrwalił
wiele historii i wspomnień skazanych na zapomnienie. Przedstawiony powyżej przegląd jego
twórczości z całą pewnością nie wyczerpuje tematu i wymaga szczegółowego opracowania.
Powyższy artykuł stanowi jedynie zarys problematyki, która wymaga bliższego przyjrzenia się pod
kątem badawczym.
5.
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Streszczenie
W artykule pt. Co we współczesnej szkole mają do powiedzenia filozofowie? – możliwe
kierunki rozwijania twórczego myślenia na lekcjach języka polskiego inspirowane ideami filozofów
dawnych i współczesnych autorka wskazuje te refleksje filozofów dotyczące twórczości, które mogą
zostać wykorzystane w celu wspierania i rozwijania twórczego myślenia uczniów na lekcjach języka
polskiego we współczesnej szkole.
Na początku referatu autorka przywołuje stan badań na temat twórczości, ustalony głównie
na gruncie psychologii, ponieważ jest on ważnym punktem odniesienia do późniejszych rozważań.
W kolejnej części przywołuje idee filozofów starożytnych (Platona i Arystotelesa) oraz myśliciela
epoki oświecenia, Immanuela Kanta, a następnie zestawia je z ustaleniami myślicieli XXI wieku,
takich jak: Elizabeth Picciuto, Peter Carruthers czy Marta Nussbaum, doszukując się zależności
i podobieństw. Każda z idei filozofów opatrzona jest komentarzem w postaci propozycji
zastosowania refleksji w różnych obszarach kształcenia polonistycznego.
1.

Wstęp

Twórczość – termin wieloznaczny, sprawiający trudności definicyjne. Pojęcie modne,
chętnie używane, czy wręcz nadużywane, we współczesnym świecie. Utożsamiane z kreatywnością,
zajmujące ludzi od czasów najdawniejszych. Tak w wielkim skrócie można by określić omawiane w
artykule zjawisko. Definiowanie go we wstępie nie ma jednak zastosowania. Przywołanych zostanie
wiele prób definicji czy raczej omówione zostaną różne poglądy na temat twórczości, ale celem samej
rozprawy nie jest ostateczne rozstrzygnięcie sporu: „czym jest twórczość?”. Jest nim za to próba
pokazania zmian w rozumieniu zjawiska twórczości od czasów starożytnych po współczesność1,
w tym poglądów myślicieli na temat tego, jak przebiega proces tworzenia i kogo można nazwać
mianem twórcy, a w dalszej kolejności wskazanie możliwych zastosowań tych zróżnicowanych idei
w rozwijaniu twórczości na lekcjach języka polskiego.

Celem pracy nie jest przeglądowe ukazanie, co na temat twórczości uważali filozofowie kolejnych
epok, a raczej wybranie ustaleń tych filozofów, którzy w swoim dorobku zajęli się omawianym
pojęciem w sposób szczególnie wartościowy. Z tego powodu po omówieniu poglądów dwóch
starożytnych myślicieli, przechodzę do przywołania poglądów Kanta. Rozmiar artykułu nie pozwala
na przywołanie poglądów na temat twórczości myślicieli innych epok.
1
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2.

Współczesny stan badań na temat twórczości

W niniejszym fragmencie chciałabym krótko przedstawić aktualny stan badań na temat
zagadnienia i naświetlić najistotniejsze problemy / kierunki myślenia, które zajmują współczesnych
badaczy twórczości.
Ustalenie dzisiejszego stanu badań na omawiany temat można w dużej mierze przypisać
psychologom i pedagogom. Choć artykuł dotyczy filozoficznych aspektów zjawiska, nie można
pominąć informacji o dokonaniach badaczy tych dwu dziedzin. Wpływają one bowiem na rozumienie
twórczości wśród wszystkich współczesnych filozofów i myślicieli zajmujących się zagadnieniem.
Pierwszym istotnym głosem zmieniającym rozumienie pojęcia były słowa Joya Paula
Guilforda. To właśnie dzięki niemu od lat 50. XX (Guilford 1950) wieku zaczęto prowadzić badania
nad twórczością i poważniej zastanawiać się nad tym, czym właściwie jest to zjawisko i o jakich
osobach można powiedzieć, że są twórcze (Nęcka 2005). Zaczęto myśleć, że każdy człowiek jest
twórczy, choć nie każdy w tym samym stopniu (podejście egalitarne), a odchodzono od pojmowania
twórcy jako człowieka genialnego, wybitnego (podejście elitarne).
Co ważne, dzięki psychologom humanistycznym: Carlowi Rogersowi i Abrahamowi
Maslowowi, zaczęto również twierdzić, że twórczość nie musi być powiązana z generowaniem dzieł,
a stanowi pewien styl życia:
„pierwszorzędna zupa wymaga więcej artyzmu niż drugorzędny obraz i ogólnie biorąc
gotowanie, macierzyństwo i prowadzenie domu może być twórcze, zaś pisanie wierszy nie musi być
takie, może być nietwórcze” (Maslow 1986).
Przyjęcie takiej perspektywy zupełnie zmieniło sposób myślenia o twórcy i tworzeniu.
W duchu tej teorii powstał ważny termin: postawa twórcza. W jej skład wchodzą: wyobraźnia,
zdolność do wytwarzania pomysłów oraz plastyczność i oryginalność (Dobrołowicz 1995), a także
nieschematyczne (nazywane również twórczym) myślenie, które związane jest z następującymi
procesami myślowymi: rozumowanie dedukcyjne, indukcyjne (głównie z użyciem analogii),
metaforyzowanie, dokonywanie skojarzeń, abstrahowanie oraz dokonywanie przekształceń (Nęcka
2005). Można zatem powiedzieć, że twórczość to specyficzny sposób postrzegania świata, który może
– choć nie musi – prowadzić do produkowania jakichkolwiek wytworów. W wyniku współczesnych
ustaleń, refleksji i prowadzonych badań, uznaje się, że jest to dyspozycja człowieka, której poziom
można diagnozować, a następnie wspierać i rozwijać 1.
3.

Platon, Arystoteles, Kant – o twórczości dawniej

Pozornie wiele idei filozofów czasów starożytnych i kolejnych epok wydaje się mało
wartościowe dla współczesnego dyskursu o twórczości. Poniżej przywołam refleksje trzech
myślicieli: Platona, Arystotelesa i Immanuela Kanta, a następnie postaram się wykazać, że ich idee,
choć z oczywistych względów często nie wpisują się we współczesny stan badań, są cennym źródłem
inspiracji do rozwijania twórczości.
Sięgając po dzieła starożytnych filozofów, wiele wzmianek na temat twórczości,
a konkretniej twórczości poetyckiej, można wyczytać z dzieł Platona. Warto w tym miejscu
zaznaczyć, w jaki sposób starożytni, przed Arystotelesem, traktowali sztukę i poezję. Otóż greccy
myśliciele nie określiliby poezji mianem sztuki. Byłaby nią bowiem działalność człowieka oparta na
wiedzy i umiejętnościach (techne). Nie oznacza to jednak, że tworzenie poezji było w ujęciu Platona
mniej wartościowe, stanowiło po prostu zupełnie inną kategorię, a poecie przypisywano zgoła
odmienną rolę (Januszkiewicz 2002). W dialogu pt. „Ion” grecki myśliciel przedstawił rozmowę
między swoim nauczycielem – Sokratesem – a tytułowym Ionem, rapsodem z Efezu. Dysputa dotyczy
szeroko pojętej sztuki i relacji między wiedzą a twórczością. W wyniku lektury tekstu można wysnuć
wniosek, iż twórczość zdaniem Platona (pogląd wyrażony za pośrednictwem słów jego mistrza) rodzi
się w stanie irracjonalności i w wyniku natchnienia pochodzącego od Boga:
„W Tobie mieszka jakaś boska siła, która cię porusza”
Mowa tu o testach diagnozy twórczości (m. in. tych opracowanych przez J. P. Guilforda i jego
następców), treningach twórczości czy próbach prowadzenia edukacji do twórczości w szkołach.
1
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„A [twórca, poeta – przyp. ZC] nie prędzej potrafi coś zrobić, zanim bóg w niego nie wejdzie,
zanim zmysłów nie straci i nie pozbędzie się rozumu”.
„Bo wszyscy poeci, którzy dobre wiersze piszą, nie przez umiejętność to robią, nie przez
sztukę: tylko bóg w nich wstępuje i oni w zachwyceniu wszystkie te piękne poematy mówią” (Platon
2002).
Natchnienie dane od istoty najwyższej oraz popadnięcie w stan irracjonalności, czyli zupełne
oderwanie od myślenia rozumowego, są w ujęciu Platona gwarancją wystąpienia twórczości.
Grecki filozof wyraził swoje refleksje na temat poezji zrodzonej z szału i natchnienia
również poza „Ionem”. Jak podaje Monika Chylińska (Chylińska 2016), w dialogu pt. „Fajdros”
(ponownie mamy do czynienia z rozmową Sokratesa i tytułowego bohatera) Platon wartościuje proces
tworzenia: stawia wyżej poezję, która zostaje zrodzona w wyniku wyłączenia myślenia, powstaje w
szale, poddając krytyce sztukę rzemieślniczą, zrodzoną z rozsądku i wedle określonych reguł (Platon
1999).
Poglądy na temat twórczości głoszone przez Arystotelesa były diametralnie różne od
wniosków formułowanych przez jego nauczyciela – Platona. Stagiryta zaprzeczył bowiem
twierdzeniu o twórczości pochodzącej z natchnienia bożego i uznał, że stan irracjonalności wcale jej
nie sprzyja. Formułując tezy kontrastowe wobec postulatów swojego nauczyciela, twierdził, iż do
wytworzenia wartościowych dzieł prowadzić powinien świadomy i celowy proces. Według niego
ważne w tworzeniu są zdolność, kunszt (sztuka) i myśl (rozum) (Chylińska 2016). Za twórcze uważał
oderwanie się od znanych, pospolitych i tradycyjnych treści / wzorów, a w zamian proponował
szukanie nowych dróg. Nie oznacza to jednak, że przypisywał człowiekowi zdolność stwarzania.
Uważał, że mimo wszystko ludzie nie potrafią stworzyć niczego w pełni nowego i oderwanego od
istniejącego kontekstu. Człowiek jest w stanie wytwarzać jedynie z tego, co zostało mu dane. Grecki
filozof nie oceniał takiego rodzaju aktywności pejoratywnie, przeciwnie – sztuka naśladująca
otaczającą rzeczywistość jest według Arystotelesa wartościowa, gdyż pozwala na lepsze zrozumienie
świata. Warto dodać, że Stagiryta, posługując się określeniem naśladownictwa, nie ma na myśli
odbicia, odwzorowania i kopii, lecz opisywanie tego, co prawdopodobnie miałoby szansę się
wydarzyć(Arystoteles 1983).
Immanuel Kant, czołowy myśliciel epoki oświecenia, zabrał bardzo ważny głos w sprawie
twórczości. Uważał on, podobnie jak Platon, że twórczość rodzi się z natchnienia. Tym, co odróżniało
jego poglądy od refleksji starożytnego myśliciela było zwrócenie uwagi na ogromną rolę wyobraźni
w procesie twórczym. Filozof z Królewca uważał, że tzw. swobodna gra myśli jest szansą dla
tworzenia, gdyż dostarcza materiału, o którym umysł nigdy by nie pomyślał. W przeciwieństwie do
Arystotelesa nie pokusiłby się o twierdzenie, że człowiek może zaplanować swój proces twórczy, ani
nauczyć się tworzyć. Kant uważał bowiem, że twórca (opisywany przez niego w kategoriach
geniuszu) rodzi się z pewnym zbiorem dyspozycji do działań wybitnych, a przy tym nie jest i nie
może być w pełni świadomy, jakie są źródła jego niezwykłych zdolności (Kant 2004).
4.

Starzy vs. młodzi – próba syntezy i zastosowanie idei filozofów w edukacji
polonistycznej

Czy współczesne refleksje na temat twórczości są diametralnie odmienne od tych, które
głosili starożytni? Nie do końca. Co prawda dawni myśliciele poświęcali swoje dzieła twórczości
poetyckiej, a więc zajmowała ich raczej twórczość w rozumieniu powstałego dzieła, ale również
zwracali uwagę, podobnie jak psychologowie humanistyczni, na fakt, iż sztuką jest każda działalność
człowieka, w tym np. leczenie, stolarstwo, budownictwo, kulinaria (Januszkiewicz 2002). Nie tego
jednak dotyczą niniejsze rozważania. Bardziej interesująca może okazać się próba znalezienia
punktów wspólnych między refleksjami filozofów dawniejszych (starożytnych i epoki oświecenia)
a współczesnymi tendencjami w myśleniu o twórczości i, co się z tym wiąże, wskazanie zastosowań
dawnych i współczesnych idei w edukacji polonistycznej.
Trudno byłoby się dzisiaj zgodzić z platońskim poglądem o twórczości „natchnionej”. Ze
względu na sytuowanie roli „bożego natchnienia” na pierwszym planie, słowa Platona nie mogą
stanowić dla dzisiejszych badaczy zbyt dużej inspiracji. Do czego zatem można wykorzystać
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platońskie podejście do twórczości? W literaturze przedmiotu (XX- i XXI-wiecznej) odnaleźć można
wiele zmianek o wartości „filozofowania” z uczniami na lekcjach (Pietrulewicz 2011). Poprzez snucie
refleksji o tym, skąd pochodzi twórczość, kto może być określany mianem twórcy, w jakich
warunkach może powstać wartościowe dzieło itp., można zachęcić uczniów do pochylenia się nad
zagadnieniem twórczości i zmotywować do „filozofowania”, podważania lub aprobowania tez
głoszonych przez wielkiego myśliciela, co samo w sobie może nosić znamiona działania twórczego.
Warto w tym miejscu wspomnieć, że tego rodzaju inicjatywy są w polskich szkołach podejmowane.
Filozof Jarosław Marek Spychała stworzył projekt edukacyjny, „Lego logos”, którego celem jest
zmotywowanie uczniów do poznawania i odkrywania myśli filozoficznych w kreatywny sposób, za
pomocą układania klocków Lego1.
Współcześni badacze zjawiska twórczości chętniej przyznaliby rację uczniowi Platona,
Arystotelesowi. Choć traktował on twórczość w kategoriach procesu prowadzącego do
wygenerowania konkretnego wytworu (współcześnie to tylko jedna z możliwych dróg osiągnięć
twórczych), naukowcy zgodziliby się ze Stagirytą, gdy mówił o potrzebie odrywania się od
pospolitych i znanych wzorów. Bliskie współczesnej refleksji jest również zwrócenie uwagi na
inspirację do twórczości płynącą z otaczającego człowieka świata. Arystotelesowskie zaproszenie do
czerpania z rzeczywistości wiąże się bowiem z dzisiejszymi postulatami o rozwijaniu specyficznego,
wrażliwego oglądu świata i nieschematycznego myślenia, ważnych składników postawy twórczej.
Jak zatem we współczesnej szkole na lekcjach języka polskiego można wspierać te umiejętności?
Rozwijanie nieschematycznego myślenia jest możliwe poprzez uruchamianie rozmaitych procesów
mentalnych, które wyodrębnił E. Nęcka. W sposób oczywisty z językiem polskim kojarzy się
metaforyzowanie. Uczniowie mają do czynienia z przenośnymi sensami nie tylko w utworach
literackich, ale również podczas tworzenia własnych tekstów czy poznawania związków
frazeologicznych. Nauczyciel-polonista, w ramach realizacji treści swojego przedmiotu, ma także
wiele okazji do uruchamiania procesów abstrahowania, dokonywania skojarzeń czy przekształceń 2.
Wydaje się, że niezwykle wartościowym działaniem prowadzącym do rozwijania szczególnego
oglądu rzeczywistości mogłoby się okazać analizowanie sylwetek twórców, sięganie po ich
życiorysy, listy, pamiętniki i inne ślady biograficzne. Takie materiały, jeśli zostają przez nauczyciela
właściwie wykorzystane w toku zajęć, mogą stanowić źródło inspiracji do własnej twórczości
uczniów3.
Do pracy z biografiami inspiruje również postawa filozofa oświecenia. Trudno się z nim
bowiem zgodzić, kiedy utożsamia twórcę z geniuszem (dziś powiedzielibyśmy, że jest zwolennikiem
elitarnego podejścia do zagadnienia). Badacze twórczości w XX i XXI wieku przyznaliby filozofowi
z Królewca rację, kiedy głosił, iż ludzie rodzą się z różnym potencjałem twórczym, jednak pouczyliby
Kanta w kwestii niemożności rozwijania twórczych zdolności u tych drugich – narodzonych
z mniejszą skłonnością do osiągnięć. Dzisiejsi znawcy zjawiska, w tym właśnie filozofowie, m.in.
Berys Gaut (Gaut 2014), chętniej obalają mit genialności, zwracając uwagę na to, iż do wybitnych
wytworów doprowadziła artystów trudna, długotrwała praca 4. To właśnie wspomniane powyżej
analizowanie biografii może przysłużyć się do uświadamiania uczniom przebiegu procesu twórczego
i dodać im wiary we własne możliwości. Wszak pisarze, których teksty poznają młodzi ludzie na
Zob. https://www.youtube.com/watch?v=VoUo8ViU-XU [dostęp: 18.05.2018].
O typach zadań kształtujących twórcze myślenie uczniów pisałam w artykule Typy zadań
polonistycznych kształtujących twórcze myślenie uczniów w perspektywie psychodydaktycznej na
przykładzie konkursów «Złota Żabka» i «Złota Żaba»[w:] A. Kobylarek (red.), Ogrody Nauk i Sztuk,
tom 7, Wrocław 2017, s. 179-191.
3
O roli omawiania biografii twórców na lekcjach języka polskiego piszę w artykule zatytułowanym
Biografia twórcy jako szkoła twórczego myślenia. Na przykładzie życiorysu i dorobku artystycznego
Wisławy Szymborskiej. Tekst ukaże się w lipcu 2018 roku w czasopiśmie „Ogrody Nauk i Sztuk”.
4
Współczesne zainteresowanie procesem twórczym można również dostrzec na rynku
wydawniczym. Powstaje coraz więcej biografii, w których twórcy (pisarze, malarze, muzycy i inni
artyści) przedstawiani są jako „zwykli ludzie”, którzy poprzez trudną pracę, często niepozbawioną
porażek osiągnęli sukces.
1
2
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lekcjach, często nie byli doceniani przez większość swojego życia (lub całe życie), popełniali błędy,
ponosili porażki.
W dzisiejszych badaniach nad twórczością wiele miejsca poświęca się roli wyobraźni.
Uważa się, że tworzenie takich obrazów w umyśle, które nie mogłyby się zdarzyć w realnym świecie,
jest jedną z cenniejszych operacji mentalnych, jakie może wykonać człowiek w celu rozwijania
swojej twórczości (Limont 1994). W sposób szczególny może współcześnie zostać doceniony pogląd
I. Kanta o niebagatelnej roli wyobraźni w procesie twórczym. Filozofowie amerykańscy XXI wieku,
Elizabeth Picciuto i Peter Carruthers zauważają, że zabawy wykorzystujące wyobraźnię (m.in.
„zabawa na niby” i „w udawane”) są niezwykle istotne w kształtowaniu postaw twórczych, z tego
względu, że uruchamiają te same procesy myślowe, co tzw. „dojrzała twórczość” (Picciuto
i Carruthers 2014).
Zaoferowane przez tych filozofów aktywności twórcze warto zastosować w edukacji
polonistycznej. Zabawy – „w udawane” i „na niby” – są możliwe do wdrożenia choćby przy
budowaniu przez uczniów narracji, realizowanych np. w formie opowiadania, ale także podczas prób
wcielania się w postaci literackie z omawianych lektur podczas inscenizacji czy redagowania różnych
form wypowiedzi, np. kartki z pamiętnika czy listu z perspektywy fikcyjnego bohatera.
5.

Wnioski

Jak pokazały powyższe rozważania, warto sięgać po rozważania filozofów, zarówno
dawnych, jak i współczesnych, w celu odnalezienia inspiracji do rozwijania twórczych postaw
uczniów. Choć wydawałoby się, że najcenniejsze są współczesne ustalenia badaczy zjawiska, gdyż
odzwierciedlają aktualny stan badań, to dopiero ich zestawienie z wcześniejszymi refleksjami
pozwala na pełniejsze i bardziej dogłębne zrozumienie zjawiska. Idee, które z dzisiejszej perspektywy
mogą wydawać się anachroniczne, stanowią dobry materiał do dyskusji i rozwijania krytycznego
myślenia. Interesujące okazuje się również to, jak wiele punktów wspólnych można dostrzec
pomiędzy pojmowaniem twórczości na przestrzeni wieków.
Powodem, dla którego szczególnie warto wsłuchiwać się w zdanie filozofów na temat
twórczości podaje Larry Briskman, przedstawiciel dziedziny. Uważa on, iż twórczość stanowi jeden
z ważniejszych problemów egzystencji, a jej powiązanie z zagadnieniem ludzkiej wolności sprawia,
że filozofowie muszą poświęcić jej szczególną uwagę w swoich rozważaniach (Briskman 2009).
Dlaczego zatem nie wykorzystać ich mądrości w praktyce albo nie próbować z nimi dyskutować?
6.
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Streszczenie
Przedmiotem artykułu jest analiza różnorodnych związków frazeologicznych
w debiutanckim tomie Wiosna i wino Kazimierza Wierzyńskiego. Dla skamandryty idiomy stanowiły
wyznacznik żywej mowy potocznej i mechanizm uniezwyklenia języka. Poeta zastosował różnorodne
innowacje frazeologiczne: derywacje frazeologiczne, zabieg metaforycznego odświeżenia idiomu,
kontaminacje frazeologiczne, dodanie czy odjęcie komponentu idiomu, defrazeologizację,
wykorzystanie idiomu jako nośnika mowy potocznej czy narzędzia wirtualnej gry z czytelnikiem.
1.

Wstęp i opis zagadnienia

W debiutanckim tomie Kazimierza Wierzyńskiego Wiosna i wino zauważalne są różnorodne
innowacyjne zastosowania związków frazeologicznych (idiomów, frazeologizmów). Według badań
Anny Pajdzińskiej frazeologizmy są dla poety atrakcyjnym, wielofunkcjonalnym materiałem
twórczym (Pajdzińska 2005). To złożone znaki językowe, nieswobodne, reprodukowane z pamięci
połączenia wyrazów, z których każdy występuje również jako samodzielna jednostka leksykalna.
Połączenia te cechuje nieregularność semantyczna, dzięki czemu możliwe są gry językowe oparte na
jednoczesnej aktualizacji sensu idiomatycznego i dosłownego, wynikającego ze znaczeń
komponentów połączenia wyrazowego. Warto odwołać się również do terminologii A. M.
Lewickiego Według językoznawcy: „Związki frazeologiczne są to jednostki słownika większe niż
jeden wyraz. Ponieważ wyraz nie jest klasą jednostek słownika, ale ich typem, komponenty związku
frazeologicznego mają cechy typologiczne wyrazów, a związek frazeologiczny ma cechy
typologiczne łączenia wyrazów. Typowy związek frazeologiczny: 1) jest połączeniem co najmniej
dwu segmentów akcentowych (dwu taktów); 2) jest połączeniem komponentów kształtowo
utożsamianych z formami wyrazów, które są powiązane w sposób właściwy połączeniom wyrazów;
3) ma charakter nieciągły; tzn. komponenty związku frazeologicznego mogą w realizacjach
tekstowych zajmować względem siebie niestałą pozycję i nie muszą pozostawać w styczności na linii
tekstu”- (Lewicki 1983).
Frazeologizmy w poezji są powszechnie uznawane za jednostki leksykalne o dużych
walorach obrazowych, wzmacniają plastyczność, wyrazistość tekstu, jego komunikatywność i siłę
oddziaływania. Wiele złożonych jednostek leksykalnych nie ma jednorazowych odpowiedników –
pewne kombinacje sensów można wyrazić jedynie za pomocą związków frazeologicznych
(Pajdzińska 2005). Idiomy są również źródłem i uzasadnieniem metafory. Aby frazeologizm zaczął
funkcjonować w utworze poetyckim nie tylko w znaczeniu kodowym, idiomatycznym, musi znaleźć
się w odpowiednim otoczeniu leksykalno-syntaktycznym (Lewicki 1983). Idiomy wpływają również
na ekspresywność tekstu.
Związki frazeologiczne w poezji były stosowane od zawsze, jednak świadome
wykorzystywanie różnorodnych jednostek leksykalnych zauważalne jest dopiero od początków XX
wieku (Pajdzińska 2005). Jest to następstwo ogromnego zainteresowania tworzywem językowym dla
wszystkich nurtów literackich, bez względu na dzielące ich różnice. Problem języka był stale obecny
w dwudziestowiecznej świadomości poetyckiej. Różnorodne możliwości twórczego wyzyskiwania
stałych połączeń wykorzystywali poeci awangardy krakowskiej, Leśmian czy Gałczyński (Pajdzińska
2005). Dla skamandrytów idiomy stanowiły wyznacznik żywej mowy potocznej, po raz pierwszy
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wprowadzony na tak szeroką skalę. Polszczyzna potoczna jako tworzywo poezji stała się dla
Wierzyńskiego czy Tuwima jednym z głównych wyznaczników „bezprogramowej programowości”.
Twórcy posługiwali się elementami potocznymi, by nadać wyznaniu podmiotu lub wypowiedzi
bohatera bezpośredniość żywej mowy. Natomiast dla Wierzyńskiego idiomy były przede wszystkim
mechanizmem uniezwyklenia języka, narzędziem do tworzenia gier frazeologicznych, do których
zapraszał czytelnika. Jak słusznie zauważyła Maria Dłuska, analizując wiersz Gdzie nie posieją mnie:
„Oryginalnym jest dalej cały styl tego niedługiego wiersza: nagromadzenie konstrukcji
antytetycznych, a przede wszystkim zupełnie własny artystyczny chwyt poety, polegający na
odświeżaniu motywów czerpanych z powszechnie używanych przysłów lub innych idiomatycznych
wyrażeń, na odzieraniu ich z szablonu, niekiedy i trywialności, i nadawaniu im nowego, żywego
i pozytywnego znaczenia”(Dłuska 1972)
2.

Przegląd literatury

Odwołajmy się do przykładów. Wiersz Zielono mam w głowie już samym tytułem sięga do
frazeologizmu /mieć zielono w głowie/.
Zielono mam w głowie i fiołki w niej kwitną,
Na klombach mych myśli sadzone za młodu,
Pod słońcem, co dało mi duszę błękitną
I które mi świeci bez trosk i zachodu
Obnoszę po ludziach mój śmiech i bukiety
Rozdaję wokoło i jestem radosną
Wichurą zachwytu i szczęścia poety,
Co zamiast człowiekiem, powinien być wiosną (Wierzyński 1920)
(wersy 1-8)
Słownik frazeologiczny w opracowaniu Anny Kłosińskiej definiuje zwrot frazeologiczny
/mieć zielono w głowie/ jako „być nierozważnym, nierozsądnym, lekkomyślnym, nierozważnym,
mieć dziwne pomysły (Kłosińska 2005). Po pierwsze zastosowany idiom może być sklasyfikowany
jako element mowy potocznej, która była głównym tworzywem poetyckim dla poezji skamandrytów.
Wierzyński odświeża metaforyczne znaczenie idiomu w warstwie semantycznej, wykorzystując
założoną w idiomach możliwość odczytywania nietradycyjnego znaczenia. Przyczyną zrealizowania
nowej treści indywidualnej w formacjach słowotwórczych jest wieloznaczność lub homonimiczny
charakter morfemów (najczęściej tematu), w zakresie frazeologizmów każdemu można podsunąć
znaczenie odmienne od społecznie utartego związku (Buttler 2001). W tym przypadku dla stworzenia
innowacji frazeologicznej przez Wierzyńskiego istotne jest symboliczne znaczenie słowa „zielony”.
Wedle Słownika symboli autorstwa Władysława Kopalińskiego zieleń jest m.in. symbolem przyrody,
życia, płodności, wiosny, liści, zmartwychwstania, nieśmiertelności; miłości, świeżości, młodości,
radości, zdrowia, wolności, obfitości, oczekiwania, nadziei. Ponadto zieleń w chrześcijaństwie to
kolor liturgiczny na dzień powszedni, wyraz nadziei zbawienia, zmartwychwstania, zwycięstwa nad
śmiercią (Kopaliński 2017). Wierzyński zastosował zabieg odświeżenia metaforyczności, przez co
zmienił jego znaczenia aksjologiczne. Zwrot /zielono w głowie/ w tym przypadku nie jest rozumiany
pejoratywnie, ale to z jednej strony stan radosnego upojenia, bezpretensjonalnej radości z samego
faktu życia, jak i również ponownego odrodzenia – odzyskania niepodległości, jest też metaforą czy
metonimią wiosny.
Odświeżony metaforycznie przez Wierzyńskiego idiom pozostaje w relacji synonimii
z sąsiadującymi wyrazami, jest dominantą konstytuującą całość wiersza zarówno w warstwie
semantycznej, jak i stylistycznej. Wiosenna radość podmiotu lirycznego odczuwalna jest w każdym
wersie, wszystkie następne strofy są nośnikami odświeżonego metaforycznie idiomu /zielono
w głowie/. Ta dominacja jednego komponentu sprawia, że powstają nowe jakości semantyczne –
pojawiają się w kolejnych wersach różnorodne ekwiwalenty wiosny: (Zielono mam w głowie i fiołki
w niej kwitną, Na klombach mych myśli sadzone za młodu), ujawnia się polemiczność użytego
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frazeologizmu. Wiersz staje się jak gdyby fugą, której temat, podany w tym przypadku już w tytule,
ulega następnie wariacyjnemu przetworzeniu przez nakładające się różnorodne konteksty
współistniejące w percepcji czytelnika (Barańczak 1971). Frazeologizm użyty przez Wierzyńskiego
jako narzędzie poetyckie posiada jeszcze walory ekspresywne, wpływające na warstwę brzmieniową
wiersza. Derywacje frazeologiczne jako rodzaj innowacji frazeologicznych zastosował Wierzyński
w utworach m.in. Tańce po światach czy Na przełaj gonię. Jak pisze Stanisław Bąba, derywacja
frazeologiczna jest jednym ze sposobów uzupełnienia zasobów frazeologicznych we współczesnej
polszczyźnie (Bąba 2003). Polega na tworzeniu nowych frazeologizmów od już istniejących. Opiera
się na dwóch mechanizmach. Po pierwsze jest to werbalizacja wyrażeń i nominalizacja zwrotów.
Werbalizacja wyrażeń przypomina derywację dodatnią, nominalizacja zwrotów – derywację ujemną.
Zarówno formantowi leksykalnemu, jak i formantowi zerowemu towarzyszy współformant,
ujawniający się w przekształceniach składniowych podstawy derywacyjnej (Bąba 2003).
W derywacji dodatniej przez to, że formant narzuca podstawie wymaganą przez siebie formę z od
potocznego związku frazeologicznego /być z czymś na bakier/, co oznacza zgodnie ze słownikiem
frazeologicznym /niezbyt dobrze coś umieć, nie znać się na czymś, być w sprzeczności, w konflikcie
z czymś (Kłosińska 2005).
Tańce po światach z wiatrem popod ręce!
Dusza na bakier! O myśli w gwizdaniu!
Czereśnie kwitną i usta dziewczęce
Same aż proszą się przy powitaniu! (Wierzyński 1920)
(wersy 1-4).
Odjęty został człon werbalny narzucający podporządkowanie składniowe członowi
nominalnemu, a ten, uwolniony z tej przynależności, zmienia swoją formę fleksyjną z przypadka
zależnego na formę mianownikową (Bąba 2003). W wyniku tej modyfikacji frazeologicznej następuje
nominalizacja derywowanego idiomu. Wierzyński poprzez ten mechanizm dokonuje poniekąd
uniezwyklenia pierwotnego frazeologizmu w warstwie semantycznej. /Dusza na bakier/ nie oznacza
stanu zakłopotania, niewiedzy czy bycia w konflikcie, ale odczucie radości istnienia, odczuwania
piękna i zachwytu zwykłą codziennością: /Czereśnie kwitną i usta dziewczęce; Same aż proszą się
przy powitaniu/. Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowany przez Wierzyńskiego idiom w warstwie
stylistycznej. Dzięki wykrzyknieniu zwrot „dusza na bakier!” nabiera ekspresywności, która wpływa
na dalsze partie utworu.
Jeszcze inny zabieg derywacyjny Wierzyński zastosował w wierszu Akacje na ulicach już
kwitną. Zwrot „na nos przechodniom siadam, jak mucha, złośliwy” został derywowany od
frazeologizmu „mucha komuś siadła na nos” - co oznacza, że ktoś grymasi, złości się i dąsa bez
powodu (Kłosińska 2005).
Wywracam kozły z wiatrem, dmucham w kurz złotawy,
Na nos przechodniom siadam, jak mucha, złośliwy,
Z dziećmi gonię obręcze, tarzam się śród trawy,
I nikt nie wie jak bardzo jestem dziś szczęśliwy (Wierzyński 1920)
(wersy 5-8)
Poeta zmodyfikował idiom poprzez dodanie komponentu werbalnego – formę osobową,
a w wyrażeniu nominalnym zmienił jego formę z podmiotu na dopełnienie, dodał łącznik
porównania, który odwołuje się do znaczenia semantycznego pierwotnego idiomu. Ta innowacja
frazeologiczna uwarunkowana jest względami wersyfikacyjnymi i semantycznymi. Istnienie tej gry
frazeologicznej warunkuje silne wyakcentowanie wyrazistej postawy podmiotu lirycznego, która
dominuje nad całym wierszem. Znów Wierzyński odświeża i uniezwykla znaczenie semantyczne
zmodyfikowanego frazeologizmu; podobnie jak w poprzednich przekształceniach frazeologicznych,
ten rodzaj odświeżenia idiomu semantycznie odwołuje się do radości istnienia.
Innowacje frazeologiczne zauważalne są również w wierszu Sprzedaj się wiatrom.

28 | S t r o n a

Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce
Po nich ci tańczyć, wypaść z równowagi,
Wyuzdać żądze, zamrzeć w słodkim strachu,
W comme-il-faut plunąć, wszystkie kopnąć blagi
I śmiać się, będąc hrabią na Gierlachu! (Wierzyński 1920)
(wersy 5-8)
Zwrot /zamrzeć w słodkim strachu/ odwołuje się do związku frazeologicznego /umierać ze
strachu/, który według Słownika frazeologicznego oznacza /bardzo się bać, być przerażonym/
(Kłosińska 2005). Wierzyński po pierwsze zastosował zabieg wymiany członu frazeologizmu
polegający na wyjęciu ze stałego związku wyrazowego pewnego składnika, a na jego miejsce
wprowadzeniu nowego elementu (Pajdzińska 2005). Zmiana komponentu często nie zmienia składu
leksykalnego, często zachowuje nawet tę samą formę dźwiękową – nigdy nie jest posunięta tak
daleko, by odbiorca nie mógł rozpoznać pierwowzoru (Pajdzińska 2005). Jednocześnie poeta
zastosował kolejną modyfikację poprzez dodanie członu „w słodkim”. Ten zabieg dołączenia
dodatkowego elementu z jednej strony umożliwia odświeżenie metaforyczności idiomu, z drugiej
strony pozwala w różny sposób zmieniać znaczenia idiomatyczne (Pajdzińska 2005). Według
Słownika języka polskiego znaczenie słów „umierać” i „zamrzeć” są synonimiczne pod względem
semantycznym: /umierać - zakończyć życie, skonać/, /zamrzeć - przestać żyć, umrzeć, skonać/ (Sobol
2005). Różnią się jednak one aspektem. Pierwszy komponent niezmodyfikowanego frazeologizmu
jest w formie niedokonanej, natomiast element zmodyfikowany przez poetę w formie dokonanej.
Z pewnością ta ważna cecha przyczyniła się do odświeżenia metaforyczności idiomu. /Zamrzeć/
w wierszu Wierzyńskiego oznacza stan zawieszenia, zamarcia ze strachu, a dodany człon /słodki/
zmienia znaczenie semantyczne całego zwrotu. Strach będzie zatem kojarzył się czytelnikowi
z emocją dodatnią, cudownym ryzykiem połączonym z adrenaliną, które nadaje cel życiu. Kolejne
wersy pozostają w relacji synonimii semantycznej z przekształconym frazeologizmem.
Ohej szaleństwo, ohej przyjacielu!
Wszak jeno dychać zawieruchą dziką,
Jednemu rwać się śród piorunów wielu
Po wymarzone, cudowne ryzyko (Wierzyński 1920)
(wersy 9-12)
Inna innowacja frazeologiczna użyta w tym utworze przez Wierzyńskiego - zwrot
/Siedmiomilowy, o najdroższy kroku/ odwołuje się do dwóch utartych w naszej kulturze zwrotów:
/krok milowy/ i /siedmiomilowe buty/.
Siedmiomilowy, o najdroższy kroku
Którym na przełęcz skacze się z przełęczy!
Jak bosko serce kąpać w Morskiem Oku
I potem suszyć je na łuku tęczy. (Wierzyński 1920)
(wersy 13-16)
Dodatkowo frazes wzbogaca o element /o najdroższy/. Słownik frazeologiczny definiuje
zwrot /milowy krok/ jako ważne dokonanie lub przełomowe odkrycie, które przyczyniło się lub
przyczyni do rozwoju jakiejś dziedziny. Zwrot /siedmiomilowe buty/ jest zapożyczeniem czeskiego
związku frazeologicznego sedmimílovê boty - oznacza cudowne buty pozwalające się posuwać
olbrzymimi krokami (Korbut 2010).
Kontaminacja frazeologiczna to niewłaściwe połączenie dwóch poprawnych związków
frazeologicznych o podobnej funkcji syntaktycznej i semantycznej, ale odmiennym składzie
wyrazowym. Jak zaznacza Anna Pajdzińska, podstawową funkcją kontaminacji jest wzbogacenie
semantycznej struktury utworu (Pajdzińska 2005). Nieoczekiwane i różnorodne spięcia
międzysłowne powodują, że powstają nowe sensy, a odkrycie ich nie wymaga zbyt dużego wysiłku
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odbiorcy (Pajdzińska 2005). W przypadku Wierzyńskiego kontaminowane związki są bliskie
znaczeniowo, jednocześnie są sposobem aktualizacji nowych jakości semantycznych – rodzajem
innowacji frazeologicznej. Uniezwyklony związek wyrazowy /siedmiomilowy, o najdroższy kroku/
nie tylko oznacza ogromny postęp, ale dokonanie czegoś niemożliwego, nieprawdopodobnego,
nadzwyczajnego, nierealnego; ujawnia się polisemiczność tej innowacji, która odsyła wyobraźnię
czytelnika do magicznych czynów Tomcia Palucha, bohatera bajki R. Johnsona Historia Tomcia
Palucha (ang. The History of Tom Thumb, 1621), Ch. Perraulta (fran. Le petit Poucet) w zbiorze
Bajki Babci Gąski (fr. Contes de ma Mère l’Oye, 1697) i braci J.L.K. i W. Grimmów (niem.
Daumling) w zbiorze Bajki dla dzieci i domu (niem. Kinder- und Hausmärchen, 1812-1822)
(Makowiecki 2004).
Komponent /o najdroższy/ jest nośnikiem większej ekspresji wpływającej na kolejne wersy
utworu kończące się wykrzyknieniem. Omawiana innowacja frazeologiczna aktualizuje całą strofę
wiersza / Którym na przełęcz skacze się z przełęczy!/.
Zabieg kontaminacji złożony z tych samych zwrotów, ale w innej formie fleksyjnej
zastosował Wierzyński w wierszu Szumi w mej głowie.
Słońce, jak monokl złoty, noszę w oku,
Księżyc w pierścionku, gwiazdy w butonierce,
Siedem mil robię w każdym moim kroku
I ze czternaście ma lat serce moje(Wierzyński 1920)
(wersy 5-8)
W wyniku tej innowacji frazeologicznej skontaminowany zwrot ma formę osobową i jest
podporządkowany aktywnej postawie podmiotu lirycznego, ujawniającej się w każdym wersie
utworu. Warto zwrócić uwagę na kolejną innowację frazeologiczną użytą w tym wierszu, jaką jest
zwrot /szumi w głowie/, który oznacza odczuwanie zawrotów głowy lub stan oszołomienia z powodu
nadmiaru wrażeń (Kłosińska 2005).
Szumi w mej głowie, jak w zielonym boru,
Przez włosy radość wielka mi się dymi,
Jam niebieskiego cały jest koloru
Wypiwszy niebo, jak puhar olbrzymi.(Wierzyński 1920)
(wersy 1-4)
Po pierwsze zachodzi tu zjawisko defrazeologizacji: /Szumi w mej głowie, jak w zielonym
boru/. Jest to zabieg stylistyczny, polegający na tymczasowym użyciu frazeologizmu w znaczeniu
wynikającym z jego budowy. Defrazeologizacja polega zatem na dosłownym użyciu składników
związku frazeologicznego, które mają w nim znaczenie przenośni ( Klimková 2007). Poeta odświeżył
znaczenie metaforyczne tego idiomu, który teraz nie tylko oznacza stan radosnego, wiosennego
upojenia, szczęścia, także odczuwanie przez podmiot liryczny stanu przypominającego bycie
w puszczy i wsłuchiwanie się w głosy natury. Ujawnia się tutaj aspekt foniczny tej innowacji
frazeologicznej. Kolejne wersy są bliskie znaczeniowo odświeżonemu frazeologicznie idiomowi,
poeta odwołuje się do symboliki koloru niebieskiego, oznaczającego m.in. stan kontemplacji,
szczęścia, uduchowienia, harmonii, nieskończoności(Kopaliński 2017).
Innowacje frazeologiczne Wierzyńskiego są popisem jego artystycznej gry, a czytelnik musi
się podporządkować tym regułom. Warto odwołać się do definicji gry językowej Ewy Jędrzejko:
„Zwykle grę językową wiąże się z poetycką funkcją tekstu i ujmuje najogólniej jako zespół zabiegów
stylistycznych, w różnym stopniu przekraczających reguły kodu językowego w warstwie
strukturalnej i semantycznej. Na użytek prezentowanych tu rozważań grę językową chciałabym
rozumieć nieco szerzej, wykorzystując pojęcie konotacji asocjacyjnych w sensie, jaki nadaje im
współczesna semantyka językoznawcza i lingwistyka kulturowa oraz pojęcie nawiązań
strukturalnych, a także biorąc pod uwagę wszelkie nawiązania intersemiotyczne, w różny sposób
sygnalizowane zarówno w strukturze tekstu, jak i nazwach własnych. Gra językowa oznaczałaby
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wtedy szczególny sposób organizacji środków z rożnych poziomów systemu językowego,
uwzględniający także cały kulturowy polisystem ich możliwych - pośrednich lub bezpośrednich odniesień ekstratekstualnych” (Jędrzejko 1997). Powstaje wirtualna relacja między nadawcą
a odbiorcą tekstu poetyckiego. Utwór jest dla nich terenem współdziałania językowego,
a w przypadku Wierzyńskiego odświeżania i uniezwyklenia frazeologizmów. Nadawca prowokuje
odbiorcę do odczytywania ukrytych znaczeń; odbiorca, dążąc do znaczenia intencjonalnego, stara się
podporządkować swoje tropy interpretacyjne .
Kolejną frazeologiczną grę słów Wierzyńskiego można zauważyć w wierszu Tak bosko
rzucać na wiatr swoje słowa. Poeta sięgnął do frazeologizmu biblijnego /nie mówić na wiatr, nie
rzucać słowa na wiatr/ - który oznacza „mówić, obiecywać coś w sposób odpowiedzialny, być
słownym, dotrzymywać słowa” (Kłosińska 2005) Wierzyński zastosował zabieg innowacyjny
poprzez dodanie i ujęcie członu od pierwotnego frazeologizmu.
Tak bosko rzucać na wiatr swoje słowa,
Być pomylonym śród końców i granic,
Gubić się ciągle i szukać od nowa
I komukolwiek dawać wszystko za nic (Wiosna i wino 1920)
(wersy 1-4)
Ujęcie komponentu związku frazeologicznego, podobnie jak dodanie komponentu, jest
prostym zabiegiem modyfikacyjnym. Opuszczenie części idiomu może być uwarunkowane
względami wersyfikacyjnymi, stylizacyjnymi czy semantycznymi, jak w tym przypadku u
Wierzyńskiego (Pajdzińska 2005). Wierzyński usunął ze składu leksykalnego wykładnik negacji.
Konsekwencją tego zabiegu - usunięcia partykuły przeczącej - jest antonimiczna zmiana znaczenia
pierwotnego idiomu. Dodatkowo wzmacnia ją kolejny zabieg modyfikacyjny, jakim jest dodanie
członu /tak bosko/. W wyniku tych dwóch operacji powstaje nowa jakość semantyczna. Jest to
odczuwanie przez podmiot liryczny stanu lekkości, wolności, braku ograniczeń i w konsekwencji
wyjście naprzeciw regułom, bycie dla samego bycia. Zaskakujące jest to, że kolejne wersy w tej
strofie symfonicznie oddają tę samą wartość semantyczną zmodyfikowanego idiomu. Wierzyński
okazuje się mistrzem precyzji w tworzeniu tego zabiegu poetyckiego – synonimicznym tworzeniu
poetyckich maksym. Prawie każdy wers staje się nowym poetyckim aforyzmem utworzonym przez
Wierzyńskiego: /Gubić się ciągle i szukać od nowa; I komukolwiek dawać wszystko za nic, Dziwić i
cieszyć się wciąż niedorzecznie/.
W utworze I znów jest tak ni w pięć, ni w dziewięć zauważalne jest zagęszczenie
różnorodnych związków frazeologicznych. Takie zjawisko najczęściej występuje, kiedy idiomy są
narzędziem mowy potocznej, a w utworze są stosowane jako wyraz żywej mowy(Markowski 2005).
I znów jest tak ni w pięć, ni w dziewięć,
Wszystko się plecie trzy po trzy
Świat jest, jak ja, dziś pomieszany
Z niebem i obaj pijaniśmy.
Od rana włóczę się po mieście
Ciepły wiatr wodzi mię za nos,
Każdym oddechem błogosławię
Mój niedorzeczny, głupi los (Wierzyński 1920)
(wersy 1-8)
W tych dwóch strofach Wierzyński odwołuje się aż do trzech związków frazeologicznych:
/ni w pięć, ni w dziewięć/ - co oznacza „bez sensu, bez związku, od rzeczy”. /Pleść trzy po trzy/ - co
oznacza „mówić bez sensu, mówić głupstwa”. /Wodzić kogoś za nos/ - „mamić, oszukiwać, zwodzić
kogoś, aby podporządkować go złej woli” (Kłosińska 2005). Idiomy pozostają w relacji synonimii
z sąsiadującymi wyrazami; jednocześnie poeta odświeża ich pierwotne znaczenie – przyjmują
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dodatnie znaczenie aksjologiczne - czego wyrazem jest puenta będąca jednocześnie antytezą:
/Każdym oddechem błogosławię Mój niedorzeczny, głupi los/.
Idiomy, spełniające po pierwsze funkcję żywej, potocznej mowy, występują m.in.
w utworach Gwiżdżę na wszystko, Grzmi!.
Grzmi!
Wiosenna zawierucha!
Deszcz, jak z cebra, leje,
Bryzga, bucha!
Ohej! Ohej!
Co tu się dzieje?!
Wiosenna zawierucha!
Rozbieram się do naga
I przez okno wyskakuję,
Goły,
Szalony i wesoły,
- Cud! W ulewę daję nura
Deszcz mnie tnie i smaga,
Porywa wichura
I nosi po ogrodzie! (Wierzyński 1920)
(wersy 1- 16)
Zastosowane idiomy mają wartość ekspresywną, stylistyczną, są nośnikami rymów.
3.

Podsumowanie

Współczesne badania językoznawcze, zwłaszcza z dziedziny frazeologii, są doskonałym narzędziem
badawczym dla wczesnej poezji Wierzyńskiego, u której podstaw były różnorodne wykorzystania
właściwości językowych, zwłaszcza rozmaitych przekształceń idiomów. Autor Wiosny i wina
zastosował różnorodne innowacje frazeologiczne: derywacje frazeologiczne, zabieg metaforycznego
odświeżenia idiomu, kontaminacje frazeologiczne, dodanie czy odjęcie komponentu idiomu,
defrazeologizację, wykorzystanie idiomu jako nośnika mowy potocznej. Poeta użył frazeologizmów
jako narzędzie wirtualnej gry z czytelnikiem. Te innowacyjne zabiegi na związkach frazeologicznych
sprawiają, że wczesna poezja Wierzyńskiego, posługując się terminologią Andreasa Blanka i Petera
Kocha, jest poetyckim dryfem nieustannie zmieniającym swoje pole semantyczne (Blank, Koch
1999).
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Streszczenie
Przedmiotem artykułu jest analiza motywów franciszkańskich we wczesnej poezji
Kazimierza Wierzyńskiego (w tomach Wiosna i wino i Wróble na dachu). Duchowość
franciszkańska wyrosła z duchowości chrześcijańskiej, u jej podstaw znajduje się doświadczenie św.
Franciszka z Asyżu oraz duchowość jego naśladowców. Wiąże się ona z osobowością świętego, która
cechowała się silną emocjonalnością, porywczością, wnikliwą inteligencją i swoistym artyzmem.
W epoce Młodej Polski nastąpił najgłębszy rozwój franciszkanizmu jako nurtu literackiego,
w twórczości m.in. Jana Kasprowicza, Leopolda Staffa, Ludwika Marii Staffa, Józefa Ruffera, Józefa
Wittlina Zainicjonowany przez poetów Młodej Polski franciszkanizm literacki, przejawiający się
głównie poprzez doświadczenia estetyczne, etyczne i egzystencjalne, np. sakralne przeżywanie
natury, został mimo radykalnych zmian w poetyce na nowo rozwinięty przez twórców
dwudziestolecia międzywojennego, m.in. Józefa Wittlina, Emila Zegadłowicza, Jerzego Lieberta czy
poetów Skamandra.
Szczególne miejsce wśród kontynuatorów tradycji franciszkańskiej zajmuje Kazimierz
Wierzyński, dla którego franciszkanizm powiązany był z fascynacją twórczością Leopolda Staffa.
W artykule analizie zostaną poddane utwory w Wierzyńskiego, gdzie zauważalne są nawiązania do
duchowości franciszkańskiej m.in. Niech będzie pochwalony, Msza, Kuglarz, Modlitwa
1.

Wstęp i opis zagadnienia

We wczesnej poezji Kazimierza Wierzyńskiego zauważalne są odwołania do
franciszkanizmu. W badaniach nad twórczością autora Pamiętnika miłości ta problematyka nie
spotykała się dotąd z szerszym omówieniem; o motywach franciszkańskich u skamandryty
wzmiankowali m.in. Irena Maciejewska czy Zdzisław Marcinow (Jasińska-Wojtkowska, Święch
1997; Marcinow 2004).
Duchowość franciszkańska wyrosła z duchowości chrześcijańskiej, u jej podstaw znajduje
się doświadczenie św. Franciszka z Asyżu oraz duchowość jego naśladowców (Bejze 1981). Wiąże
się ona z osobowością świętego, która cechowała się silną emocjonalnością, porywczością, wnikliwą
inteligencją i swoistym artyzmem: Pozbawiony zdolności spekulatywnych i nieceniący zbytnio nauki,
łączył bystrą intuicję z żywą wyobraźnią poetycką pozwalającą wyczuwać mu piękno świata
i tajemnice wiary (Gigielewicz 2009). Dla franciszkanizmu fundamentalną ideą jest prawda, że
istnieje Bóg, który jest najwyższym dobrem, miłością, światłem, mądrością, bogactwem. Za
najwyższe dobro uważa św. Franciszek ducha modlitwy (Bejze 1981). Modlitwa św. Franciszka ma
trojaki charakter: uwielbienia, dziękczynienia i prośby. Słynny kantyk religijny Pieśń słoneczna
uważany jest głównie za uwielbienie Boga poprzez stworzenia, za pośrednictwem których Bóg
udziela nam swoich dobrodziejstw i objawia nam swoją potęgę, dobroć, wielkość, piękno (Bejze
1981). Drugą fundamentalną cechą duchowości franciszkańskiej jest chrystocentryzm. Opiera się on
głównie na stylu naśladowania Chrystusa, który dostrzega Chrystusa nie tylko w Jego chwale, we
wszechmocy i wiecznym triumfie, lecz również w Jego miłości ludzkiej. Trzecią fundamentalną ideą
franciszkanizmu jest pobożność eucharystyczna. Jedną z najbardziej odznaczających się cech św.
Franciszka jest cześć dla Eucharystii (Bejze 1981). Czwartą cechą charakterystyczną dla duchowości
franciszkańskiej jest pobożność maryjna. Franciszkanizm cechuje również umiłowanie Kościoła
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rzymskokatolickiego (Bejze 1981). Franciszkanizm realizuje się poprzez miłość, ubóstwo,
posłuszeństwo, czystość, pokorę, radość (Bejze 1981).
Pierwiastki duchowości franciszkańskiej zaczęły przenikać do literatury i kultury polskiej od
średniowiecza - czasu założenia pierwszych zakonów franciszkańskich w Polsce - jednak znaczące
zainteresowanie św. Franciszkiem nastąpiło pod koniec XIX wieku dzięki wydaniom dwóch
źródłowych monografii: H. Thodego Franz von Assisi und die Anfänge der Kunst der Renaissance
im Italien (1885) oraz P. Sabatiera Vie de saint Franϛois d’Assise (1894). W Polsce propagatorem
tradycji franciszkańskiej był Edward Porębowicz. Wydał w 1899 roku książkę Św. Franciszek
z Asyżu, która stała się impulsem do narodzin literackiego franciszkanizm i już niejako od początku
znalazła się w obiegu najnowszych wówczas inspiracji artystycznych. W epoce Młodej Polski
nastąpił wyraźny rozwój franciszkanizmu jako nurtu literackiego, w twórczości m.in. Jana
Kasprowicza, Leopolda Staffa, Ludwika Marii Staffa, Józefa Ruffera, Józefa Wittlina – ci twórcy
wprowadzili postać św. Franciszka w krwiobieg literatury polskiej i „zeświecczyli go”. Leopold Staff
wydał polski przekład anonimowych Kwiatków św. Franciszka (wyszły w r. 1910); wcześniej,
w 1892 roku, ukazało się anonimowe ich tłumaczenie (Brodzka 1992). Irena Maciejewska definiuje
franciszkanizm jako nurt światopoglądowy w literaturze XX wieku związany z postawą
franciszkańską i wykorzystujący topikę opartą na motywach biografii, twórczości i ikonografii św.
Franciszka z Asyżu (Brodzka 1992). Natomiast według Michała Głowińskiego franciszkanizm jest
literacką reakcją na symbolizm, która proponuje w miejsce jego skomplikowanych i wyrafinowanych
form programową prostotę. Moralnym i estetycznym ideałem franciszkanizmu był człowiek prosty,
bliski natury, aprobujący świat i cieszący się nim, religijny, ale obcy wyznaniowej ortodoksji.
W poezji pozostającej w kręgu oddziaływań franciszkanizmu preferowano stylizowany język
potoczny oraz takie zwłaszcza formy jak pieśń, kantyczka, wyzwolony od patosu hymn (Głowiński
2000).
Zainicjonowany przez poetów Młodej Polski franciszkanizm literacki, przejawiający się
głównie poprzez doświadczenia estetyczne, etyczne i egzystencjalne, np. sakralne przeżywanie
natury, został mimo radykalnych zmian w poetyce na nowo rozwinięty przez twórców
dwudziestolecia międzywojennego, m.in. Józefa Wittlina, Emila Zegadłowicza, Jerzego Lieberta czy
poetów Skamandra. Ci twórcy nawiązywali do duchowości franciszkańskiej czy samej postaci
i historii św. Franciszka w poszukiwaniu autentycznych wartości. Św. Franciszek był przede
wszystkim dla nich symbolem miłości człowieka, natury, radości istnienia (Jasińska-Wojtkowska,
Święch 1997). Szczególne miejsce wśród kontynuatorów tradycji franciszkańskiej zajmuje Kazimierz
Wierzyński, dla którego franciszkanizm powiązany był z fascynacją twórczością Leopolda Staffa
(Marcinow 2004).
2.

Przegląd literatury

Nawiązania do tej duchowości są zauważalne w pierwszych młodzieńczych tomach poety –
Wiosna i wino i Wróble na dachu. Najwyraźniej do franciszkanizmu odwołuje się utwór Niech będzie
pochwalony.
Niech będzie pochwalony każdy dzień powszedni,
Wszyscy bracia po Bogu, pokorni i biedni,
Ludzie ptakom mówiący, święci Franciszkowie,
Przed wiecznem mórz sumieniem, ze światłem na głowie.
Niech pójdzie między nami z ust do ust nowina,
Że już się zrozumieli i już się zaczyna,
Że w drzwiach wspólnego domu pod gwiazdami czeka
Gospodarz czarnoziemu, człowiek na człowieka (Wierzyński 1921)
(wersy 1-8)
Wiersz jest poetycką parafrazą Pieśni słonecznej św. Franciszka. Ten słynny kantyk został
skomponowany w obliczu cierpienia i śmierć. Wyraża głębokie i entuzjastyczne powiązanie ze
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stworzeniem, z samą materią, jest akceptacją piękna całego świata, potwierdzeniem wartości bytów
i rzeczy istniejących w świecie otrzymanym z rąk Stwórcy (Michalczyk 2006) Pieśń jest wyrazem
głębokiego uwielbienia Boga, który znajduje się ponad wszystkim, co istnieje.
W pierwszej części utworu Niech będzie pochwalony zauważalne jest uwielbienie wobec
każdego dnia, wszystkich stworzeń i braci, do których należą również bracia franciszkanie.
Wierzyński nawiązuje do franciszkańskiego braterstwa stworzeń. Św. Franciszek solidaryzował się
ze stworzeniami - elementami przyrody ożywionej i nieożywionej. Braćmi i siostrami nazywał:
słońce, księżyc, gwiazdy, powietrze, wodę, ogień, ziemię – w których odnajdywał ślad Boga. Święty
wielbił Boga nie tylko w imieniu stworzeń, ale przez pośrednictwo. Poprzez zwrot „ludzie ptakom
mówiący” poeta odwołuje się więc do faktów z życia św. Franciszka, który prowadził dialog ze
stworzeniami, m.in. ptakami, i zapraszał ich do chwalenia Pana (Michalczyk 2006). Jednocześnie
w utworze pojawiają się dwa pojęcia charakterystyczne dla duchowości franciszkańskiej – ubóstwo
i pokora. Zauważalna jest również symbolika światła słonecznego, oznaczającego nie tylko radość
życia, szczęście, ale też znak duchowej jedności z Bogiem. Drugą część utworu można uznać za
polemikę Wierzyńskiego z franciszkańską ideą pokoju i powszechnego braterstwa. Dla św.
Franciszka pokój bierze swój początek od Boga jako od źródła, nastać może tylko dzięki zesłaniu
łaski. Poeta zarysowuje obraz pojednania ludzi, powszechnego pokoju, którego źródłem nie jest Bóg,
ale człowiek – „gospodarz czarnoziemu”. Nie ma tu też charakterystycznego dla franciszkańskiego
światopoglądu braterstwa stworzeń, nierozerwalnie zjednoczonych ze Stwórcą. Jest to wizja wyraźnie
antropocentryczna. Cechy duchowości franciszkańskiej, tj. ubóstwo, prostota, bezpośredniość
zauważalne są również w konstrukcji formalnej utworu. Odczuwalny jest ton spokojny, pozbawiony
wykrzyknień. Zauważalna jest także prostota w warstwie stylistycznej i brzmieniowej (Kołodziej
2013).
Do duchowości franciszkańskiej nawiązuje utwór Msza z tomu Wiosna i wino.
O, południe niedzielne! Radosno mszo świata!
Nabożeństwo zachwytu! Cudu chwilo boża!
Z ołtarza niebios leje się słoneczna zorza
I łaską swych promieni ziemię wkrąg oplata.
Pokłony w uniesieniu nisko biją zboża,
A z duszy łąk modlitwa zapachów skrzydlata
Wyrywa się przez kwiaty, jak kadzidło lata!
W ekstazie krzyżem w szary proch rozdroża.
Podniesienie. Jak cicho… Sam Bóg hostię słońca
W białych palcach obłoków nad jasne lazury
Podnosi uroczyście i wolno do góry.
Zamarło serce ziemi… Ciszy nic nie zmąca,
Jeno przed nieb ołtarzem dzwonią, dzwonią w dzwonki
Ministranci niebiescy, pobożne skowronki (Wierzyński 1920)
(wersy 1-14)
Przez cały utwór przenika aura sakralności – atmosfera Mszy świętej. Utwór ma formę
sonetu, stanowi jednocześnie franciszkańską modlitwę, która wyraża się przede wszystkim
w uwielbieniu Pana i dziękczynieniu Mu. Ujawnia się franciszkańska jedność Boga, ludzi, świata
przyrody - franciszkańskie braterstwo stworzeń. Ja poetyckie całkowicie zanurzone jest w Bogu
i jednocześnie zjednoczone ze światem, który stworzył. Rzeczywistość, zjednoczona w boskości
i olśniewająca w radości bycia stworzeniem miłości, jest na nowo przeżywana w braterskim
zrozumieniu i najgłębszej ekspresji (Michalczyk 2006). Stworzenia pełnią rolę sługi wobec Pana,
ukazując Jego dobroć, czego oznakami są pokłony zbóż, słoneczna zorza, „modlitwa zapachów
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skrzydlata”. Pojawia się również obraz Boga transcedentalnego, który znajduje się ponad wszystkim,
co istnieje, sprawuje opiekę nad światem.
Warto zwrócić uwagę na wiersz Wierzyńskiego Kuglarz z tomu Wróble na dachu, który jest
poetycką realizacją filozofii życia św. Franciszka.
Z torbą kuglarską wędruję po świecie,
Magister śmiesznej i głupiej nauki,
Z kąta w kąt ziemi noszę własne śmiecie
I pokazuję moje dziwne sztuki.
Niejeden miejskich kwartałów prostokąt,
Niejedno górskiej serpentyny koło
Zna moją podróż nie wiadomo dokąd,
Tę awanturę cudami wesołą.
W południe, w jakąś niebieską niedzielę,
Ludziom na pośmiech, po siedmiu udrękach,
Czerwony dywan gdzieś na rynku ścielę,
Staję na głowie i chodzę na rękach.
(wersy 1-12).
(…)
Gapi się gawiedź i otwiera usta
I z niesłychanych moich prawd się cieszy, Pod wieczór pełna jest torba ma pusta
Niosę w niej serca nawróconej rzeszy (Wierzyński 1921).
(wersy 17-20)
Bohaterem utworu jest radosny włóczęga, wędrowny artysta – śpiewak, który za cel obrał
sobie wędrówkę po świecie i pokazywanie ludziom swoich magicznych sztuczek. Jego postawa
przypomina tę św. Franciszka, wzorem Chrystusa związaną z pielęgnowaniem cnoty ubóstwa. Bracia
franciszkanie wędrowali i głosili Ewangelię bez zapasów podróżnych, bez pieniędzy. W utworze
zauważalne jest nawiązanie do franciszkańskiego antyintelektualizmu (magister śmiesznej i głupiej
nauki). Św. Franciszek twierdził, że niewykształceni mogą doświadczyć tajemnicy dobroci Boga.
Wiedza natomiast może czynić wielu ludzi opornymi na doskonałość ewangeliczną, wskutek czego
nie są oni skłonni poddać się w pokorze pouczeniom. Warto zaznaczyć, że we franciszkanizmie
odrzucanie wiedzy związane jest z ubóstwem. Tylko człowiek ogołocony z wiedzy może oddać się
Chrystusowi. Wędrowiec jest przepełniony radością („Tę awanturę cudami wesołą”). Radość
przenikała całą duchowość franciszkańską. Była ona żywiołowa, spontaniczna, nie była jednak
hałaśliwą wesołością – nazywana jest przez źródła chrześcijańskie radością doskonałą. Rozumiana
była jako łączność z sacrum, towarzyszyła w przeciwnościach, chorobach, prześladowaniach,
cierpieniach (Michalczyk 2006).
Kuglarz poprzez swoją wędrówkę wychodzi naprzeciw ustalonemu porządkowi
społecznemu, jest pokornym buntownikiem („Staję na głowie i chodzę na rękach”). Jego postawa
wywołuje w ludziach śmiech i pobłażanie - tak jak bracia franciszkanie, którzy byli w swych
wędrówkach wyśmiewani i wyszydzani, obrzucani błotem, uważani za złodziejów (Staff 1994).
Wędrowiec wyznaje, że jest ubogi, ma „pustą torbę”, jednocześnie przepełnioną w „serca nawróconej
rzeszy”. Zauważalne jest tutaj odwołanie do franciszkańskiego paradoksu ubóstwa, które
w rzeczywistości było radosnym bogactwem bliższego kontaktu z Bogiem (Kołodziej 2006).
Idee duchowości franciszkańskiej zauważalne są również w utworze Modlitwa z tomu
Wróble na dachu.
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Co ci mam jeszcze oddać, Panie,
Gdy ci już wszystko oddałem,
Zakwitłem cichą pokorą
Pod niebem letniem i białem
Pełen tej samej światłości,
Co ranki i zmierzchy twe złoci,
Śpiewam ci, organista
Bezbrzeżnej twojej dobroci.
Zalewa mię ciepła pogoda,
Powietrze pachnące jak lipiec,
Poeta z małym talentem,
Twych świętych dotykam się skrzypiec
I jestem, jak wydobyty
Ton z pod mojego smyczka,
Jak pełna bożej muzyki
Stara kantyczka (Wierzyński 1921)
(wersy 1-16).
Utwór stylizowany jest na franciszkańską modlitwę kontemplacyjną. Polega ona na
całkowitym oddaniu się Bogu poprzez dialog lub intensywne skupienie uwagi na jakiejś części
misterium Bożego (Michalczyk 2006). Modlitwa św. Franciszka cechuje się: a) wiarą w Boga
osobowego i żyjącego; b) dostrzeżeniem lub intuicją mistyczną Boskiej obecności, z którą można
rozmawiać; c) zaufaniem i uczuciem przyjaźni do Boga, który słucha i objawia się w różnoraki
sposób. Jest ona przede wszystkim słuchaniem: święty pragnie zrozumieć, czego Bóg chce od niego.
Podmiot liryczny pozostaje głęboko pokorny przed Bogiem. Ma on świadomość swojej
niewystarczalności i małości, jest tylko poetą z małym talentem. Całkowicie oddaje się Bogu,
jednocząc ze światem, który stworzył - duchowym uniwersum - czego wyrazem jest odczuwanie
samej światłości zauważalnej przy rankach i zmierzchach – jednoczy się z całym stworzeniem.
Modlący realizuje franciszkańską cnotę pokory polegającą na wewnętrznym uniżeniu się przed
Bogiem. Warto zwrócić uwagę na ostatnią strofę utworu. Wierzyński nawiązuje do tradycji
franciszkańskiego kantyku. Pieśni towarzyszyły św. Franciszkowi przez całe życie. Śpiewał je
podczas swoich wędrówek z braćmi, śpiewał pieśni trubadurów, również sam tworzył kantyki
i melodie do nich (Staff 1994). Muzyka w duchowości franciszkańskiej nieustannie towarzyszyła
modlitwie. Pieśń bohatera lirycznego jest wyrazem człowieka zjednoczonego w Bogu.
Inną literacką realizacją motywów franciszkańskich w poezji jest utwór Wierzyńskiego
Madonna Siejby w tomie Wróble na dachu, nawiązujący do wyjątkowego kultu maryjnego Poverella.
Zasiewy plenne! Tęsknoto na czarną
Rzucana rolę! Dolo niewiadoma
W ślepej miłości poczęta rękoma!
O niepojęte, nieodgadłe ziarno!
Święta pociecho i święta nadziejo,
Po zawleczonej jesiennej szarudze.
Po mrozach lutych sadzona na smudze
Którą wiosenne dzisiaj wiatry wieją!
Misterium boże! To w najprostszym cudzie
Na świeżym brózdach Madonna się jawi
I słodkich ruchem siejby błogosławi
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Nieodkupioną nędzę w ludzkim trudzie (Wierzyński 1921).
(wersy 1-12)
Dla św. Franciszka ideałem życia godnym naśladowania był Chrystus. Maryja jako
służebnica Pańska była zjednoczona z Chrystusem, w swym życiu i działaniu. Urzeczywistniała
Ewangelię, posiadała cnoty ewangeliczne. Cnotą, która najściślej zjednoczyła Maryję z Chrystusem,
było ubóstwo (Krupa 1997). Bóg w duchowości franciszkańskiej przedstawiał się w ubóstwie Maryi
i Jezusa; wywyższał ubogich i poniżanych, słabych i cierpiących, którzy stali się zwierciadłem,
w którym odbija się oblicze Stwórcy (Kołodziej 2006). Pobożność maryjna pozwalała św.
Franciszkowi doświadczyć ubóstwa i dostrzec wewnętrzne źródła radości maluczkich, którzy przez
doświadczenie własnej nędzy i cudzej rozumieją, że w życiu najważniejsze jest doświadczenie
obecności Boga i Jego królestwa, które nadejdzie. Utwór Wierzyńskiego jest franciszkańską zadumą
nad Bożą tajemnicą ludzkiego życia wpisanego w misterium pór roku, konieczność przemiany także
człowieka, podporządkowanego, w równym stopniu jak świat przyrody, cyklowi naturalnych
przemian (Marcinow 2004). Został przedstawiony przez poetę obraz biednych ludzi, jednocześnie
bogatych w doświadczenie obecności Boga, żyjących w ogromnym trudzie życia i nieszczęść,
poniżenia – naśladujący w swej postawie Chrystusa („po zawleczonej jesiennej szarudze”, „po
mrozach lutych”) pełni nadziei na plenne zasiewy doświadczają misterium błogosławieństwa
Madonny, będącego zapowiedzią zmartwychwstania.
3.
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Streszczenie:
W niniejszej pracy podjęto próbę wyjaśnienia pojęcia ,,piosenki kabaretowej” , której
świetność przypada na okres twórczości Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego – twórców
widowiska muzycznego zatytułowanego ,,Kabaret Starszych Panów”. Szczegółowo omówiono
definicję piosenki, jej cechy i formy jakie pełni ze względu na treść i sposób wykonania, oraz historię
kabaretu, którego sposób wykonania, jak również zastosowanie humoru i groteskowości znacznie
zmieniło się na przestrzeni kilkudziesięciu ostatnich lat. Podsumowanie pracy stanowią wypowiedzi
jurorów na temat obecnej formy kabaretu, którego wartość chociażby muzyczna, staje się coraz
uboższa i mniej bogata artystycznie.
1.

Wstęp i opis zagadnienia

Pojęcie piosenki kabaretowej znane jest słuchaczom przede wszystkim z twórczości
popularnego w drugiej połowie XX wieku polskiego widowiska Kabaret Starszych Panów
realizowanego przez Jerzego Wasowskiego i Jeremiego Przyborę. Dostępne źródła: publikacje
muzyczne, słowniki literackie oraz encyklopedie nie definiują piosenki kabaretowej , odnosząc się
jedynie w niewielkim stopniu do problematyki piosenki występującej w kabarecie. Większość pozycji
zawiera opis terminu piosenka wraz z próbą wyróżnienia jej głównych nurtów i umiejscowienia
gatunku w historii muzyki. Dzięki widowiskom muzycznym spopularyzowanym przez Wasowskiego
i Przyborę piosenka kabaretowa zaczęła mieć istotne znaczenie jako odrębny, unikalny gatunek, co
warte jest podjęcia próby zdefiniowania tego zjawiska. Omówienie pojęcia piosenki jest zatem
niezbędne do dalszego sformułowania hasła piosenka kabaretowa.
2.

Przegląd literatury

Słownik języka polskiego Maurycego Orgelbranda z 1861 roku objaśnia pieśń jako: pienie,
śpiew, utwór do śpiewania, maleńki poemacik, pospolicie strofami ułożony z barwą liryczną
(…).Pieśń dziękczynna, pogrzebowa, wojenna. (Olgerbrand 1861)
Słownik języka polskiego z 1908 roku podaje natomiast, że pieśń jest to:
utwór wierszowany do śpiewu śpiewaka; gatunek utworu poezji lirycznej. Pieśni, Cantica
Canticorum Salomonis. (…) Pieśni religijne, światowe, świeckie, ludowe, historyczne. Pieśń
dziękczynna, pogrzebowa, wojenna, taneczna, weselna, obrzędowa, poranna, wieczorna, pokutna,
kościelna (…). Zdrobniale: piosenka, piosnka, piosneczka. Nazwa staropolska – pioska (Kryński,
Niedźwiedzki 1908)
Encyklopedia muzyki pod redakcją Andrzeja Chodkowskiego z 1995 roku odnotowuje
również termin pieśń masowa (Chodkowski 1995).
Ze względu na różnorodne nazewnictwo użyte w powyższych publikacjach, kolejnym
etapem niezbędnym do sformułowania terminu piosenka jest próba umieszczenia tego gatunku
w historii.
Autorzy hasła piosenka w Słowniku literatury XX wieku (Kloch, Rysiewicz 1992)
stwierdzają, że jest to forma równie stara jak ludzkość, choć nie w takiej postaci jaą znamy
współcześnie. Nawiązują do starożytnych obrzędów cywilizacji: Egiptu, Grecji, Rzymu, gdzie

40 | S t r o n a

Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce
wykonywano pieśni pracy, miłosne, pogrzebowe. Jako pierwszych piosenkarzy wymieniają Dawida,
Orfeusza czy Safonę. Wyróżniają również pojęcie piosenki świeckiej, która w okresie renesansu
pozostawała pod wpływem pieśni religijnej, jednocześnie dostrzegają ewolucję, kiedy to język
poetycki staje się podporządkowywać językowi muzyki.
Piotr Łuszczykiewicz w publikacji Piosenka w poezi pokolenia ery transformacji odnosi się
jednak do porównań formy piosenki z archaicznymi korzeniami dość sceptycznie, przesuwając
genetyczną granicę piosenki bliżej epok nam współczesnych. Jednakże Julian Tuwim nawiązuje do
XVIII i XIX wieku kiedy to zaczęły istnieć indywidualne piosenki wyodrębnione z komedio-oper,
operetek, wodewilów oraz sztuk ludowych (Tuwim 1946).
Istnieją również publikacje, których autorzy – Monika Parczyńska, Teresa Kostkiewiczowa,
Wacław Panek oraz Bogdan Walczak bezpośrednio odnoszą się do piosenki jako tworu
współczesnego, wykreowanego w XIX bądź XX wieku.
Przyjmując założenie, że gatunek piosenka to forma współczesna, powstaje pytanie – czym
jest dzisiaj piosenka i jakie są jej główne nurty?
W Małym słowniku muzyki rozrywkowej (Panek 1986) definicja piosenki to: krótka
odmiana formy pieśni, najczęściej stosowana w muzyce rozrywkowej i ludowej. Najpopularniejszą
formą piosenki jest tzw. zwrotkowa (…), zbudowana ze stałych melodycznie, ale różnych tekstowo
zwrotek (…) oraz powtarzającego się refrenu (każdy refren posiada tę samą melodię i ten sam tekst).
Istnieją także tzw. piosenki kupletowe (o tej samej melodii zwrotek z różnymi tekstami; bez refrenu)
stosowane często w muzyce ludowej i programach kabaretowych oraz piosenki oparte na schemacie
bluesa.
W Encyklopedii Muzyki (Chodkowski 1995) zaznacza się natomiast trzy standardowe
formy:
- piosenkę kupletową
- piosenkę bluesową
- piosenkę zwrotkową (najpowszechniejszą, składającą się z refrenów, chorusów i zwrotek).
Najistotniejsza w aspekcie niniejszego tematu publikacja Bogdana Walczaka W teatrze
piosenki przedstawia następującą klasyfikację gatunku piosenki:
- piosenki literackie – których narodziny dostrzegamy we francuskich Cafe Chantants, rewiach,
kabaretach, zwane później piosenkami poetyckimi i aktorskimi
- piosenki taneczne – pochodną jazzu, pochodzenia amerykańskiego
- piosenki popularne – pochodzące z neapolitańskiej twórczości lokalnej.
Poznański Profesor B. Walczak wymienia również styl folk, jako osobna forma kształtująca
się poza wyżej wymienionymi nurtami. Do nurtu piosenki literackiej autor kwalifikuje typ piosenki
kabaretowej: Odrębny i jedyny w swoim rodzaju niedościgniony typ piosenki kabaretowej stworzyli
Jerzy Wasowski i Jeremi Przybora (Walczak 2005).
Anna Barańczak, reprezentująca również poznańskie środowisko (praca Instytutu Filologii
Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Słowo w Piosence) podkreśla, że
piosenka jest przekazem wielokodowym (kod słowny oraz kod muzyczny), a jej klasyfikacja i
wyodrębnienie spośród innych przekazów słowno – muzycznych takich jak pieśń czy aria operowa,
zależy m. in. od relacji pomiędzy testem słownym, a tekstem muzycznym, a na całościowy tekst
piosenki mogą składać się również znaki odwołujące do kodu gestycznego, mimicznego,
kostiumowego oraz miejsce wykonania (Barańczak, 1983).
Autorka wymieniając wyżej wymienione kody: gest, mimikę, kostium, aż po miejsce
wykonania ma na myśli piosenkę wykonywaną w kabarecie:
Może najwyraźniej widać to na przykładzie piosenki wykonywanej w kabarecie:
semantycznie obciążone stają się w takim wypadku nie tylko tekst słowny i muzyczny, ale również
gestykulacja i mimika wykonawcy, jego charakteryzacja i kostium, jego ruch sceniczny itp., a nawet
taki charakterystyczny znak, jakim jest określony kabaret ze swoją atmosferą, tradycją, stałą
publicznością itd.
Autorka pracy wspomina również o humorystycznej twórczości Jerzego Wasowskiego
i Jeremiego Przybory, określając piosenki Starszych Panów mianem piosenek literackich.
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Jan Poprawa wyróżnia również zjawisko piosenki artystycznej na gruncie której rozwija się
poezja śpiewana – termin równie często stosowany w publikacjach jako synonim piosenki literackiej,
poetyckiej. Granica między tymi pokrewnymi formami jest naukowo niedookreślona, a gatunki te
przenikają się wzajemnie. Poprawa wyróżnia jednak podstawowe kryterium poezji śpiewanej jakim
jest pierwszeństwo tekstu literackiego (o walorach poetyckich) nad aspektem muzycznym.
W artykule kwartalnika Piosenka – Porozmawiajmy o słowie w piosence, tego samego autora – Jana
Poprawy możemy wyróżnić podział na:
- piosenkę rozrywkową – opartą na prostym, złożonym z kilku akordów pomyśle muzycznym
- piosenkę aktorską – w której interpretator (…) staje się współautorem sensu, eksponującą
interpretację
- piosenkę literacką - rodzaj dziełka, w którym najważniejszy jest artystyczny tekst. Zdarza się
oczywiście i przebój” z pięknym literackim wyrazem, niemniej uważa się zwykle, iż piosenka
literacka to po prostu poezja, której muzyka co najwyżej dodała skrzydła. Piosenkarz, pieśniarz jest
w przypadku tej właśnie formy artystycznej przede wszystkim nośnikiem, a nie źródłem wartości.
(Poprawa 2016)
Dostępne materiały wymienione powyżej, wyróżniają typ piosenki kabaretowej bądź
piosenki która występuje w kabarecie. Określają ją jako formę rozwijającą się na bazie nurtu piosenki
literackiej. Ponieważ nie podają definicji piosenki kabaretowej, niezbędnej by kontynuować
omawiany temat, podjęłam próbę zdefiniowania wymienionego pojęcia:
Piosenka kabaretowa jest to krótki utwór słowno – muzyczny, wywodzący się z widowisk
kabaretowych. Wyróżnia ją satyryczny, komiczny, liryczny bądź nostalgiczny tekst, wiodący prymat
słowa nad melodią oraz wyeksponowanie cech szczególnych: gestu, mimiki, tonu głosu
i charakteryzacji wykonawcy.
W definicji piosenki kabaretowej użyłam terminu kabaret. Wyjaśnienie tego pojęcia jest
również niezbędne, aby w pełni zobrazować czym jest piosenka kabaretowa.
Jest to: rodzaj programu estradowego opartego na satyrze literackiej, prezentowanej często
w oprawie muzycznej (Panek 1986), jak również spektakl estradowy, złożony z piosenek,
monologów, skeczów, kupletów, scenek parodystycznych, recytacji, popisów muzycznych,
tanecznych itp., ze swobodną improwizowaną konferansjerką, stanowiącą z reguły formę dialogu
z publicznością. Termin cabaret służył we Francji od średniowiecza na oznaczenie gospody, szynku.
(Chodkowski 1995). Już za czasów średniowiecznego poety Francois Villona piwnice i gospody
służyły jako miejsce popisów dla gości w stanie upojenia, miejsce występów wędrownych
trubadurów, kuglarzy i komediantów. Było to mile widziane przez gospodarza, ponieważ artystyczne
prezentacje przyciągały do lokalu nowych klientów.
Rozwój kabaretu w Europie, jako nowego gatunku widowiska przypada na okres lat
osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XIX wieku, aż do czasu pierwszej wojny światowej (1914 –
1918). Ideą nowopowstających kabaretów była wszechobecna literackość, prym wiodło słowo.
Pierwszy kabaret – Le Chat Noir (Czarny Kot) usytuowany w paryskiej dzielnicy
Montmartre powstał w 1881 roku. Jego pomysłodawcą był malarz i poeta Louis Rodolphe Salis, który
wraz z członkami towarzystwa Hydropatów założył kabaret – początkowo małe, kameralne
przedsięwzięcie, zamknięte dla szerszego grona odbiorców. Artyści prezentowali tutaj swoje prace –
poezję, piosenki, bądź krótkie skecze, dzieląc się poglądami i omawiając zaprezentowana twórczość.
Z czasem widowiska zaczęły wzbudzać zainteresowanie lokalnej społeczności, co
zaowocowało wzrostem popularności i zmieniło formę kabaretu na otwartą dla większej publiczności.
W kolejnych latach w centrum Paryża pojawiły się ekskluzywne lokale, które łączyły
kawiarniane spotkania z cafe – concerts – popisami artystycznymi, głównie pieśniarskimi z pokazami
tanecznymi i wykonywaniem chansones. Najważniejszym elementem widowisk stała się publiczność,
która z czasem była tak liczna, że popisy kabaretowe przenoszono na świeże powietrze. Francja była
ojczyzną kabaretu, a ilość piosenek przekroczyła w przedwojennej Francji liczbę dziesięciu tysięcy.
Historia polskiego kabaretu ma swoje początki w roku 1896, kiedy to Ferdynand Turliński
otworzył naprzeciw Teatru Miejskiego przy ulicy Szpitalnej w Krakowie restaurację i kawiarnię Cafe
Restaurant / du Theatre, zwaną potocznie Paonem. W 1901 roku z powodu bankructwa lokal
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zamknięto i kawiarnia przeszła do historii jako pierwsza kawiarnia artystyczna. Po jej zamknięciu,
stali bywalcy przenieśli się na ulicę Floriańską, do Cukierni Lwowskiej Jana Michalika, gdzie
rozwinął się kabaret literacki Zielony Balonik, powstały w 1905 roku. Kabaret ten kontynuował
francuskie tradycje i był elitarnym klubem ludzi zajmujących się sztuką, filozofią, dziennikarstwem,
w którym dominowały parodie malarskie, teatralne, piosenki wzorowane na francuskich chansones.
Wzrost popularności kabaretów, teatrzyków i teatrów studenckich dostrzega się w drugiej
połowie XX wieku. Znaczący wpływ na ten rozwój miało środowisko studenckie skupione wokół
warszawskiego klubu Hybrydy. Tu z i inicjatywy Jana Pietrzaka w latach 1961–1967 działał kabaret
studencki „Hybrydy”, który był przejawem niezależnej kultury studenckiej i cechowało go
nowatorstwo i odwaga satyryczna. Kabaret w 1967 roku w atakach prasowych został oskarżony
o podważanie kierowniczej roli partii i demoralizację socjalistycznej młodzieży i został wykluczony
z ruchu studenckiego. Na to miejsce jesienią 1967 roku Jan Pietrzak powołuje kabaret „Pod Egidą”,
w którym rozwija typową dla tegookresu satyrę polityczno-społeczną − ze względu na cenzurę −
pełną niedomówień, często opartą na pastiszu. Kabaret ten wielokrotnie był zawieszany
i reaktywowany, w różnych składach osobowych działa do dnia dzisiejszego. Przez jego przewinęło
się wielu wybitnych aktorów, pisarzy, muzyków. Byli to między innymi Jonasz Kofta, Stefan
Friedman, Maciej Damięcki, Wojciech Młynarski, Agnieszka Osiecka, Daniel Passent, Ewa
Dałkowska, Ewa Błaszczyk, Edyta Geppert, Piotr Fronczewski, Wojciech Pszoniak, Janusz Gajos,
Kazimierz Kaczor, Marek Majewski, Krzysztof Daukszewicz.
Inne ważniejsze kabarety Polski Ludowej to kabaret „Dudek” (1965−1989) Edwarda
Dziewońskiego, z którym stale współpracowali między innymi Irena Kwiatkowska, Wiesław Gołas,
Jan Kobuszewski, Wiesław Michnikowski; kabaret poznański „Tey” (1970−1988), którego trzon
stanowiły takie osoby Zenon Laskowik, Krzysztof Jaślar, Bohdan Smoleń oraz Rudi Schuberth
i Janusz Rewiński. Wielką rolę w kulturze polskiej odegrał kabaret „Elita”.
Założony 1969 roku przez studentów Wydziałów Elektrycznego i Elektronicznego
Politechniki Wrocławskiej działa do dnia dzisiejszego. Obecnie tworzą go Leszek Niedzielski, Jerzy
Skoczylas i Stanisław Szelc. We wcześniejszych latach współtworzyli go między innymi Tadeusz
Drozda, Jan Kaczmarek, Andrzej Waligórski. Warto też wspomnieć o kabarecie „Potem”,
działającym w latach 1984−1999 w Zielonej Górze. Mimo iż kabaret
został rozwiązany jego członkowie działają na polskiej estradzie, między innymi Dariusz
Kamys i Joanna Kołaczkowska tworzą kabaret „Hrabi”.
3.

Podsumowanie i wnioski

Współcześnie kabaret polski gości na wielkich estradach, odbiegając znacznie od dawnej,
kameralnej formy, z niewielką publicznością. Krótkie skecze urozmaicają masowe widowiska, gale,
festiwale organizowane w dużych miastach, transmitowane przez Telewizję Polską. Powstało
również wiele festiwali i przeglądów kabaretowych, pozwalających na prezentację artystów
i zespołów z całej Polski. Wśród nich możemy wymienić Łódzkie Spotkania Kabaretowe,
Lidzbarskie Wieczory Humoru i Satyry, Mazurską Noc Kabaretową, Ogólnopolskie Spotkania
z Piosenką Kabaretową w Ostrołęce. W polskim kabarecie stała się również popularna forma
monologu z publicznością: stand – up pochodząca ze Stanów Zjednoczonych, która w znacznym
stopniu wyklucza występowanie piosenek. Jurorzy festiwali kabaretowych wskazują na znaczne
różnice w poziomie artystycznym dzisiejszego kabaretu, w porównaniu do widowisk
przedstawianych w drugiej połowie XX wieku. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że
współczesny odbiorca to człowiek młody, wychowany w dobie wolności, tolerancji i Internetu.
Najczęściej widowisko kabaretowe przyjmuje formę skeczu, niejednokrotnie z wulgaryzmami,
Daleko odbiegając od kindersztuby prezentowanej przez Kabaret Starszych Panów.
Kwestia zubożenia poziomu artystycznego formy kabaretowej dotyczy również piosenki
kabaretowej. Wieloletni jurorzy ostrołęckich Ogólnopolskich Spotkań z Piosenką Kabaretową,
wypowiadają się na ten temat następująco:
Boleję nad tym że piosenka kabaretowa idzie bardziej w kierunku skeczu. Ważniejsza się
staje cała otoczka piosenki, gadanie, a nie piosenka. Większość tekstów jest banalna /.../ Co drugi
kabaret poruszał temat ptasiej grypy. (…) W takim konkursie piosenki
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„Kabaretu Starszych Panów” brzmią jak z innej epoki i zauważyłem, że ludzie którzy choć
trochę na poważnie starali się pokazać warsztat aktorski, nie mieli szans (Janeczko 2005).
Jaka powinna być piosenka kabaretowa? Powinna być bardzo różnorodna, pod warunkiem,
że coś przekazuje, że niesie jakieś treści. Jednak to nie może być sama forma, jednak powinna być
o czymś. Dawno temu aby stworzyć piosenkę kabaretową tworzono najpierw tekst. Muzyka była
rzeczą podporządkowaną tekstowi, służyła uwypukleniu tekstu. To oczywiście się zmienia chociażby
w związku z obecnością absurdu we współczesnym kabarecie i to w nadreprezentacji formacji
absurdalnych. To ma też odbicie w piosence, a wtedy jest pozbawione jakichkolwiek reguł. Liczy się
tam wrażenie na widzach (Jaślar 2004)
Żeby cokolwiek napisać o piosence, w tym również o piosence kabaretowej, trzeba najpierw
powiedzieć coś o jej słuchaczu. To bowiem z myślą o odbiorcy piosenek, autor i kompozytor
pochylają się nad czymś. Nad kawiarnianą serwetką, kartką papieru, komputerem, programem
Sybelius itp. (Jaślar 2008).
W dalszej wypowiedzi juror podkreśla, że ludzie wymagający wysokiego poziomu
artystycznego, również pod kątem muzycznym stanowią margines słuchaczy niszowych,
a współcześnie piosenka kabaretowa powstaje dla ogółu, którego wymagania muzyczno-literackie
nie są zbyt wygórowane.
Piosenka generalnie jest to problem w polskim kabarecie. To wynika trochę z sytuacji
rynkowej. Wielu ludzi jeśli zawiązuje kabaret, to ze względu na to, aby stał się on ich zawodem, żeby
zarabiać pieniądze. Po co więc angażować muzyka skoro można posłuży się gotową muzyką
z minidysku. A jeśli nie ma w zespole człowieka − muzyka, kompozytora, to nie ma też powodu żeby
robić piosenki. Dlatego kabarety koncentrują się głównie na skeczu. Dawniej było tak, że ambicją
kabaretu było umieszczenie kilku piosenek w swoim programie. Dziś − powiedziałbym − 90%
kabaretów obywa się bez piosenek (Kmita 2005)
Wymienione przez jurorów problemy, które powodują trywializację i degradację formy
kabaretowej, a co za tym idzie, również piosenki kabaretowej, zdają się zależeć wyłącznie od nas −
społeczeństwa i coraz mniejszych wymagań, jakie stawiamy artystom realizującym widowiska i gale
kabaretowe.
Nim szczegółowo omówione zostało pojęcie piosenki oraz kabaretu w niniejszej pracy,
podjęłam próbę zdefiniowania piosenki kabaretowej jako utworu satyryczno – muzycznego
niewielkich rozmiarów, wywodzącego się z widowisk kabaretowych. Wyróżniające piosenkę
kabaretową cechy to satyryczny, komiczny, liryczny bądź nostalgiczny tekst, wiodący prymat słowa
nad melodią oraz eksponowanie gestu, mimiki, tonu głosu przy odpowiedniej charakteryzacji
wykonawcy.
Struktura literacka piosenek wzorcowego w tej formie Kabaretu Starszych Panów, takich
jak: Zmierzch , w którym autor tekstu – Jeremi Przybora świadomie rezygnuje z groteski i komizmu,
tworząc utwór pełen przejmującej emocjonalności i powagi, czy też piosenka Na całej połaci śnieg,
która ukazuje zimowy pejzaż przykrywający wszystkie troski, żale oraz niedoskonałości ówczesnej
polityki – daleko odbiega od absurdalnego humoru i komizmu. Powstaje więc wątpliwość, czy
groteskowość jest priorytetowym gatunkiem piosenki kabaretowej?
Groteskowość warstwy słownej jest bardzo subiektywnym odczuciem dla odbiorcy. Problem
ten wyjaśnia Andrzej Borzym w wywiadzie przeprowadzonym na potrzeby pracy dyplomowej:
Piosenka kabaretowa w literaturze chóralnej na podstawie aranżacji utworów ze zbioru Piosenki
Starszych Panów na głosy mieszane Andrzeja Borzyma napisanej przez Agatę Krajewską pod
kierunkiem prof. dr hab. Aleksandry Paszek – Trefon ( Akademia Muzyczna im. Karola
Szymanowskiego w Katowicach, 2016).
Aranżer – A. Borzym podkreśla literacką wartość kabaretów ubiegłego stulecia, która
w żaden sposób nie odnosi się do dzisiejszych amatorskich tworów zwanych kabaretem Nazwę
piosenka kabaretowa mimo swojego różnorodnego charakteru utożsamia z piosenką aktorską czy też
literacką:
Agata Krajewska: Czy groteskowość formy piosenki kabaretowej jest dla Pana kryterium
priorytetowym? Porównując humorystyczne piosenki, takie jak Wesołe jest życie staruszka,
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a nostalgiczne, np. Zmierzch, widzimy duży kontrast pomiędzy nimi. A przecież jest to nadal
piosenka kabaretowa, chociażby ze względu na miejsce występowania.
Andrzej Borzym: Miła Pani Agato. Piosenka lityczna zawsze miała swoje miejsce
w kabaretach literackich – specjalnie dodaję przymiotnik ,,literacki”, gdyż kiedyś (jeszcze
stosunkowo niedawno, bo w latach siedemdziesiątych, osiemdziesiątych ubiegłego stulecia)
wszystkie kabarety miały taki właśnie charakter. Pisywali do nich teksty najlepsi satyrycy, poeci, jak
Hemar, Tuwim, a bardziej współcześnie Młynarski, Osiecka czy Kofta… Nawet w tak specyficznym
kabarecie jak ,,Dreszczowisko” Maćka Zembatego istniała nuta refleksyjna, którą doskonale
wypełniała Magda Umer. Nie mówimy oczywiście o tworze, który obecnie nosi miano kabaretu,
w którym to amatorzy nie mający nic do powiedzenia piszą kiepskie teksty dla amatorów, którzy
w amatorski sposób je odgrywają, a najbardziej wypróbowanym chwytem jest przebieranie
mężczyzny za kobietę i używanie wulgaryzmów…
Oczywiście termin piosenka kabaretowa jest kwestią nazewnictwa i doskonale może go
zastąpić właśnie piosenka literacka, aktorska czy poetycka. (…) (Krajewska 2016).
Analiza piosenki i jej udziału w kabarecie na przestrzeni wieków, zmieniających się
poglądów politycznych i społecznych prowadzi do konkluzji, iż bogactwo języka literackiego,
fachowy warsztat muzyczny w dzisiejszych czasach znacznie ubożeją, tracą na znaczeniu, a forma
piosenki w kabarecie zanika. Świetność piosenki kabaretowej z pewnością przypada na czasy
fenomenu Kabaretu Starszych Panów – widowiska niezastąpionego i doskonałego do dziś. Forma
piosenki kabaretowej , tak rzadko definiowanej jest przykładem profesjonalizmu artystycznego:
słownego oraz muzycznego, co w teraźniejszości nie jest priorytetem współczesnych twórców.
4.
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Streszczenie
W niniejszej pracy zdefiniowano pojęcie muzyki filmowej, a także jej rolę ze względu na
rodzaj sztuki. Opisano również historię narodzin filmu, od momentu wynalezienia przez T. Edisona
kinetoskopu w 1887, aż do pełnej jedności obrazu i dźwięku. Ze względu na istotną rolę pieśni
w filmie, omówiono i zanalizowano ścieżkę dźwiękową filmu Les Choristes – The Chorus nagraną
w 2004 roku, której twórcą jest Bruno Coulais – francuski kompozytor muzyki filmowej. Praca to
również próba odpowiedzi na pytania: czy film z ciekawym scenariuszem, wspaniałą reżyserią
i idealnie dobraną obsadą aktorów, ale bez ścieżki dźwiękowej, może być wartościowy dla jego
odbiorców? Czy bez elementu, jakim jest muzyka, twórcy produkcji filmowych potrafią wywołać
u widzów emocje, ukazać głębsze przesłanie scen, odzwierciedlić klimat i charakter zachowany
w kadrze.
1.

Wstęp i opis zagadnienia

W dobie XXI wieku, zdominowanej przez trójwymiarowość kinowego ekranu,
komputerowe wizualizacje i komercyjne podejście, zarówno reżyserów, kompozytorów filmowych,
jak i odbiorców, filmy o tematyce muzyczno – pedagogicznej należą do rzadkości.
Powodem tego może być przekonanie twórców filmowych, iż muzyczna fabuła
z dyrygentem, chórem lub nauczycielem śpiewu na pierwszym planie, nie przyniesie oczekiwanej
oglądalności, spodziewanego rozgłosu, a co za tym idzie – opłacalnego dochodu. Zainteresowani
tematem muzyki widzowie, czyli melomani muzyki i kultury ,,wyższej” , mają okazję oglądać filmy
biograficzne o słynnych kompozytorach, dyrygentach, zespołach i wirtuozach świata
instrumentalnego, czy też wokalnego, jednak film poruszający aspekt wychowania muzycznego za
sprawą chóru jest swego rodzaju unikatem.
Obecność chóru w ścieżkach dźwiękowych to zjawisko dość powszechne – liczne zespoły
wokalne często wzbogacają muzyką chóralną popularne produkcje filmowe, nadając szczególny
klimat i wydźwięk filmowym kadrom. Umiejętnie skomponowane utwory nie narzucają się odbiorcy,
więc w wielu przypadkach pozostają niezauważone i niedocenione. Towarzyszą akcji przez cały czas
trwania filmu, bądź występują w kluczowych epizodach i kulminacjach, często z towarzyszeniem
orkiestry symfonicznej, rzadziej a cappella.
Tymczasem w 2004 roku powstał francuski film Les Choristes - ,,Pan od muzyki”,
w reżyserii Christophe’a Barratiera, doceniony wieloma nagrodami, m. in. za scenariusz i muzykę –
w pełni chóralną. Fabuła filmu ukazuje wiele aspektów pracy z trudnymi dziećmi w wieku
dojrzewania , za pomocą muzyki oraz wspólnego, grupowego śpiewu w szkolnym chórze.
Nagrana przez Bułgarską Orkiestrę Symfoniczną i Chór Les Petits Chanteurs de Saint –
Marc ścieżka dźwiękowa, utrzymana w opracowaniach chóralnych, towarzyszy niemal każdej scenie
filmu. Tak duży udział chóru zarówno w swej naturalnej roli, jak i w roli tła w kadrze sprawia, że
soundtrack filmu staje się ciekawy i wyróżniający spośród instrumentalnych standardów muzyki
filmowej.
Celem niniejszego artykułu jest ukazanie powiązań muzyki i filmu na przestrzeni dziejów
oraz przedstawienie roli muzyki chóralnej w kinematografii na przykładzie filmu Les Choristes.
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2.

Przegląd literatury

Publikacje naukowe oraz encyklopedie w różny sposób definiują hasło muzyka filmowa.
Encyklopedia muzyki z 1995 roku (Chodkowski 1995) określa muzykę filmową następująco:
muzyka wykształcona w oparciu o techniczne zdobycze filmu dźwiękowego (...). Nie stanowi
samodzielnego gatunku muzycznego, lecz jest jednym ze współczynników całości wyższego rzędu.
Pełni ona szereg ważkich funkcji dramaturgicznych, które dają się dziś usystematyzować w zależności
od różnych gatunków filmu dźwiękowego.
Nowa encyklopedia powszechna PWN (red. Petrozolin – Skowrońska 1995) objaśnia muzykę
filmową jako jeden ze składników dzieła filmowego, mogący istnieć także samodzielnie. Muzyka
w dziele filmowym może współtworzyć świat przedstawiony (...) lub stanowić element jego
interpretacji (...).
Bogusław Schaeffer w podręczniku Dzieje muzyki (Schaeffer 1981) w podręczniku Dzieje
muzyki pisze o muzyce filmowej następująco: Rola muzyki w filmie była wielokrotnie poddawana
badaniom, ale ostatecznie nie wyjaśniono jej rzeczywistych tam funkcji. Sprawa nie jest prosta:
muzyka może w filmie przybierać wielorakie funkcje w zależności od reżysera i od miejsca, które się
jej w filmie przeznacza. W filmie muzyka jest na ogół niezauważalna. Jest jakby stałym szmerem,
w najlepszym wypadku komentuje to, co się na ekranie dzieje w sferze wizualnej i tekstowej. W filmach
o tematyce muzycznej, muzyka (przeważnie wcześniejsza) odgrywa zasadniczą rolę.
Jacek Szerszenowicz w Encyklopedii PWN (Szerszenowicz 2007) definiuje muzykę filmową
jako jeden z głównych składników dzieła filmowego, niekiedy też funkcjonujący samodzielnie. Wraz
z innymi składnikami dzieła filmowego (warstwą wizualną, słowną i efektami akustycznymi)
zapisanymi na tym samym nośniku i wspólnie odtwarzanymi, muzyka filmowa współdziała
w kształtowaniu treści i formy za pomocą środków onomatopeicznych, ekspresyjnych i symbolicznych.
Autorzy przytoczonych definicji różnią się w podejściu do samodzielności muzyki filmowej
jako gatunku, wskazują na rodowód muzyki filmowej – kino dźwiękowe.
Kontynuując temat należy sięgnąć do historii powiązań dwóch gatunków sztuki: muzyki
i filmu.
Historia powiązań muzyki i filmu, ich wzajemnych zależności, wydaje się szczególnie
interesująca jako specyficzny przykład współistnienia dwu sztuk.
Film – pozornie sztuka słabsza – czerpiący i korzystający z muzyki, potrafił ją całkowicie
opanować. Związek ten jest także pasjonujący z uwagi na zachowanie aktywności obu sztuk i ich
wzajemne oddziaływanie, specyficzną rolę, jaką muzyka odegrała zarówno jako towarzyszenie,
ilustracja czy komentarz filmu, jako jego oręż i sojusznik w walce teoretycznej i wreszcie jako
współczynnik jego ewolucji. (Helman 1964)
Pierwsze próby połączenia muzyki z czynnikiem wizualnym zauważono już w starożytności
– począwszy od dramatu greckiego, w którym muzyka wiązała się ściśle ze sceną i akcją dramatyczną
z udziałem przebranego w koźle skóry chóru, przez epokę renesansu w której to nastąpił rozwój
różnych form scenicznych – masques, dramatów włoskich, hiszpańskich, interludiów – po rozwój
opery w baroku, gdzie muzyka łączyła się również ze słowem. Połączenia muzyki z akcją można
doszukiwać się również w balecie i na gruncie rozwoju teatru, ponieważ to właśnie w teatrze
dostrzegamy podobny sposób ukazania akcji za pośrednictwem gry aktorów.
Teatr jest jednak sztuką wymagającą wykonania i wykonywania wciąż na nowo, jak muzyka.
Z tą jedynie różnicą, iż muzyka posiada swoją notację i każde nowe wykonanie utworu w oparciu
o określony system znaków – w większości podstawowych jego właściwości jest takie samo, a jedynie
jego cechy wtórne, które nie dają się już uchwycić notacyjnie jak : dynamika, agogika, barwa
brzmienia – ulegają pewnym modyfikacjom. W teatrze utrwalona jest w druku jedynie warstwa
słowna, strona literacka, a to wszystko, co się składa na widowisko teatralne, a więc inscenizacja,
dekoracje, światło, reżyseria – zmienia się. (Lissa 1964)
W różnych formach sztuki rola towarzyszącej muzyki jest inna. W sztukach scenicznych
stanowi emocjonalne podsumowanie sceny, której towarzyszy lub po której następuje, albo też
stymuluje słuchacza, przygotowując go na określony nastrój sceny nadchodzącej (Lissa 1964),
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natomiast w melodramatach rola muzyki przyjmuje funkcje podkładu dla słowa mówionego
i rozgrywającej się akcji dramatycznej.
Sięgając już do właściwego gatunku – filmu, który pojawia się, kiedy to wymienione
wcześniej formy mają kilkaset lat rozwoju, warto wspomnieć o współdziałaniu jakie zachodzi
pomiędzy muzyką, a obrazem według Zofii Lissy: O ile obraz daje konkretną, jednostkową treść,
o tyle muzyka – uogólnia, daje jakości wyrazy czy charakterystyki ogólnie, rozszerzając tym samym
zasięg działania obrazu. Nie wyklucza to jednak faktu, iż ich współdziałanie zostało przygotowane
przez konwencje wytworzone na gruncie tamtych sztuk.
Narodziny filmu datujemy od momentu wynalezienia przez T. Edisona kinetoskopu ( 1887),
który miał umożliwiać przebieg obrazów równolegle z przebiegiem dźwięków. Pierwsze pokazy
filmów niemych, czyli ,,ruchomej fotografii” odbywały się w kawiarniach, w przerwach pomiędzy
występami żonglerów. Muzyka w tym czasie była stosowana w filmach niemych w celu zagłuszenia
hałasu wynikającego z głośnego szmeru aparatu projekcyjnego. Pełniła zadanie przytłumienia tego
dźwięku, jak również odgłosów dochodzących z zewnątrz sali kinowej. Miała więc funkcje
izolowania widza od innych dźwięków, koncentracji uwagi odbiorcy na przedstawianej projekcji.
Zofia Lissa zwróciła też uwagę na ożywienie przez muzykę biało – czarnego ekranu, uzupełnienie
wrażeń wzrokowych, odciążenie zmysłu wzroku, jak również współdziałania emocjonalnego, więzi
między światem przedstawianym na ekranie, uczuciami bohaterów a psychiką odbiorcy.
Akompaniament muzyki miał charakter improwizacyjny, odpowiednio dobrany do akcji widocznej
na ekranie. Utwory urywano niekiedy w połowie frazy, tak, aby uniknąć rozbieżności między
charakterem danej sceny, a dobraną do niej muzyką.
W 1888 roku powstała dwusekundowa Scenka ogrodu z Roundhay – pierwszy zachowany
w historii film krótkometrażowy, nakręcony w hrabstwie West Yorkshire w Anglii przez Louisa Le
Prince’a.
W 1892 roku zaprezentowano pierwszy pokaz Pantomimy świetlnej, natomiast w 1985 roku
w Grand Cafe – Salonie Indyjskim przy Boulevard des Capucines w Paryżu odbyła się minutowa
projekcja dziesięciu krótkich filmików braci Augusta i Louisa Lumiere. Całości filmu zatytułowanej
La Sortie de l’usine Lumiere a Lyon (Wyjście robotników z fabryki Lumiere w Lyonie) towarzyszył
po raz pierwszy w historii akompaniament fortepianu. Podczas angielskiej premiery filmu w 1986
roku pokaz uświetnił akompaniament starej fisharmonii z brakującymi trzema klawiszami;
późniejszym projekcjom towarzyszyły zespoły orkiestrowe.
Chcąc uzyskać synchronizację muzyki i filmu pod kątem charakteru wyrazowego lub
programowego, zaczęto tworzyć zbiory i ,,kino teki”, które posiadały specjalne kompozycje – utwory
ilustracyjne do najbardziej charakterystycznych, typowych sytuacji filmowych.
W 1913 roku powstała pierwsza kino teka muzyczna J. Zamecznika w USA, dwa lata później
analogiczne zbiory na orkiestrę, zawierające działy dostosowane do charakteru scen, np. katastrofa,
sytuacja dramatyczna, uroczysta atmosfera, obrazy przyrody, noc i inne. Muzyka filmowa zaczęła
poszerzać swój zakres stylistyczny i była ściśle zależna od zadania, jakie stawiała przed nią fabuła
filmu. Towarzyszenie instrumentalistów, żywych wykonawców, w krótkim czasie zaczęto
zastępować płytami gramofonowymi z muzyką orkiestrową.
Niebawem, w latach 1921- 1923, powstały pierwsze pełne muzyczne opracowania filmów
długometrażowych, których nagrania były utrwalane w dalszym ciągu na płytach (nie na taśmie). Tok
muzyczny bardzo często wydłużano lub skracano, aby ramowo przybliżyć w czasie równoległą
narrację wizualną filmu, co w efekcie, przez trudną synchronizację wywoływało komiczne skutki.
Dobór repertuaru muzycznego w filmach opierał się wyłącznie na dostosowywaniu odpowiedniej
tematyki wrażeń słuchowych do sceny na ekranie. Nie zwracano uwagi na konwencje stylistyczne,
dlatego też bezpośrednio po sobie występowały utwory np. Beethovena obok Gounoda, Chopina
w połączeniu z Verdim. Z drugiej strony zaczęto pisać muzykę do poszczególnych filmów,
nagrywaną na urządzeniach takich jak cinechordeon, biorchestron, orchestron. Na przyrządach tych
utrwalano też pierwsze efekty szmerowe.
W latach 1926 – 1927 w Stanach Zjednoczonych pojawiły się pierwsze filmy z muzyką
nagraną na taśmę filmową z obrazem. Warto tu przytoczyć istotną datę – 6.10.1927 roku, kiedy to
powstal pierwszy film dźwiękowy autorstwa braci Warner pt. ,,Śpiewak Jazzbandu” w reż. Alana
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Croslanda. W filmie pojawiły się wstawki śpiewane, realistycznie zsynchronizowane z obrazem. Była
to rewolucja, która zakończyła erę niemego kina.
Muzyka i obraz w filmie dźwiękowym, poprzez nowe możliwości techniczne (zespolenia
tych elementów na jednej taśmie) nadała nieosiągalną do tej pory przy ,,żywym” wykonaniu
doskonałość, równoczesność, a cała warstwa słuchowa stała się tworem przynależnym do danego
filmu i nie mogła przynależeć do żadnego innego. Zwiększyły się również możliwości zjawisk
słuchowych, dostosowanych bardziej realistycznie do akcji, a dotychczasowa jednorodność ulegała
urozmaiceniu. Wynalazkiem filmu dźwiękowego było również paradoksalne zjawisko ciszy, która
w filmie niemym występowała tylko jako przerwa w toku muzyki.
W tym czasie zaczęto tworzyć także adaptacje oper i operetek dla filmu, jak równeiż filmy
biograficzne o kompozytorach, gdzie muzyka znalazła się w centrum akcji. Zaczęły pojawiać się
również pierwsze prace oparte na doświadczeniach filmu niemego, któ®e nieznacznie uwzględniały
role muzyki w filmie. Były bardzo ogólnikowe, bądź łączyły się z innymi zagadnieniami dotyczącymi
gry aktorskiej, montażu filmowego, różnych chwytów filmowych opartych na wykorzystaniu muzyki.
W 1915 roku w broszurze Pantomime, musique, ciemna , reżyser filmowy J. de Baroncelli
podkreślał, że kino osiągnie pełny rozwój dzięki muzyce. Rola muzyki w filmie zaczęła mieć coraz
większe znaczenie.
W 1926 roku powstała praca W. Messmana i S. Bogosławskiego w której autorzy określili
wytyczne dla kompozytorów piszących muzykę do filmów niemych.
Praca J. Joffego (1938) Muzyka sowietskogo kino. Osnowy muzykalnoj dramaturgii była
poświęcona wyłącznie tematyce muzyki w filmie i opisywała przykłady zastosowania muzyki
filmowej w oparciu o sylwetki kompozytorów ZSSR.
W tym samym czasie zaczęły pojawiać się angielskie i polskie prace opisujące problematykę
muzyki w filmie niemym.
W latach powojennych ukazały się artykuły E. Irvinga, H. Kellera, M. Mathiesona i P.
Schaeffera, podejmujące próbę systematyzacji funkcji muzyki w filmie, jak i uchwycenia specyfiki
muzycznej poszczególnych gatunków filmowych. W Polsce natomiast w 1964 roku powstała praca
Alicji Helman pt. Rola muzyki w filmie oraz publikacja Zofii Lissy Estetyka muzyki filmowej, która
pomimo odległego już roku wydania (lata sześćdziesiąte XX wieku) nadal stanowi istotny polski
wkład do historii rozwoju muzyki filmowej. Aktualnie opracowania dotyczące muzyki w filmie
pojawiają się poza granicami Polski. Ich autorami są m. in. T. Thomas, D. Meeker, J. L. Limbacher,
W. Sharples, M. Marks, C. Gorbman.
Ścieżka dźwiękowa filmu Les Choristes – The Chorus została nagrana w 2004 roku. Jej
twórcą jest Bruno Coulais – francuski kompozytor muzyki filmowej. Łączny czas trwania
soundtracku to 38 minut, 30 sekund. Na płycie nagrano 21 utworów, które ze względu na obsadę
możemy podzielić w następujący sposób:
- utwory wokalne na chór chłopięcy a cappella, z towarzyszeniem solisty
- utwory wokalno – instrumentalne na chór chłopięcy z towarzyszeniem fortepianu lub orkiestry
- utwory instrumentalne
Ścieżkę dźwiękową wyróżnia dominująca rola muzyki wokalno – instrumentalnej
(francuskie pieśni dziecięce z akompaniamentem). Wśród nagranych utworów zaledwie pięć to
kompozycje wyłącznie instrumentalne, z czego tylko cztery zostały wykorzystane w filmie. Warto
więc podkreślić rolę i udział chóru w ścieżce dźwiękowej.
Wokalna i wokalno – instrumentalna struktura utworów sprawia, iż niezbędne staje się
dalsze omówienie roli pieśni w filmie.
2.1 Rola pieśni w filmie dźwiękowym
Pieśń jest to rodzaj utworu wokalnego pisanego do tekstów lirycznych dla solisty albo chóru
(Kopaliński 1985) Jej niewielkie rozmiary, względnie wydzielona, samodzielna, zamknięta forma
i specyfika funkcji, w jakiej się pojawia (pieśń występuje najczęściej w podobnych sytuacjach
w fabule filmu, co w naszym realnym życiu) sprawiają, że jest to forma użyteczna.
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Zofia Lissa w swej publikacji Estetyka muzyki filmowej pisała o wykorzystaniu pieśni
w filmie. Spośród przytoczonych przez autorkę przykładów, można wyróżnić takie, które da się
odnieść bezpośrednio do filmu Les Choristes w reżyserii Ch. Barratiera. Są to:
- pieśni jako wykonanie na przedstawianym koncercie, popisie, lekcji śpiewu, próbie koncertowej,
reprezentujące muzykę w swej naturalnej roli, słyszaną zarówno przez widza, jak i przez postać
filmową,
- pieśni śpiewane przez bohatera dla siebie lub śpiewane komuś,
- pieśni służące jako wyraz uczuć,
- pieśni śpiewane przez grupę ludzi,
- piosenki dziecięce, śpiewane przy codziennych czynnościach,
- pieśni wykorzystane jako tło.
Pieśń wykorzystana w filmie może pełnić dramaturgiczną rolę, zależną od nastroju klimatu
sceny, a interpretacja utworu będzie w tym wypadku zależna od przeżyć bohatera ukazanego na
ekranie. Mogą być także stosowane urozmaicenia, jak np. przerywanie pieśni dialogiem postaci,
okrzykami, śmiechem. Pieśń może pełnić również rolę motywu przewodniego, co w ścieżce
dźwiękowej filmu Les Choristes jest wykorzystane – w formie czterech kluczowych motywów:
- motywu nieszczęścia In memoriam
- motywu symbolizującego głównego bohatera Pierre’a Morhange
- motywu symbolizującego dziecięcą naturę najmłodszego ucznia szkoły Pepinot
- motywu przedstawiającego momenty szkolnego życia Latawce
Według Zofii Lissy muzyka w zależności od fabuły filmu przybiera następujące funkcje:
- jest środkiem podkreślania ruchu w filmie,
- stylizuje muzycznie realne odgłosy, deformuje materiał dźwiękowy,
- reprezentuje przestrzeń filmową,
- reprezentuje czas, jaki przedstawiony jest w filmie,
- jest podstawą komentarza odautorskiego,
- występuje jako muzyka w swej naturalnej roli, np. wykonywana przez muzyków ukazanych
w kadrze,
- ujawnia przeżycia psychiczne, emocje, wspomnienia, wyobrażenia wytwórcze, spostrzeżenia,
marzenia senne; może także być treścią halucynacji i znakiem aktów woli bohatera,
- staje się podłożem wczuwania się widza w akcję filmu,
- jest symbolem jakiegoś wydarzenia, postaci,
- antycypuje fabułę,
- spaja tok danych wizualnych, jest podłożem integracji przebiegu, formalnie jednoczy,
- wykazuje wielowarstwowość (nakładanie się kilku toków dźwiękowych lub dźwiękowo –
szmerowych; dwie muzyki, muzyka i efekty szmerowe lub mowa, muzyka i szmery),
- nadaje efekty szmerowe, rolę tekstu słownego i efekt ciszy w filmie. (Lissa 1964).
Analizując ścieżkę dźwiękową filmu Les Choristes możemy wyróżnić cztery główne
motywy przewodnie, opisujące głównych bohaterów bądź sytuacje w filmie. Każdy motyw zawiera
utwory o takiej samej lub podobnej strukturze melodycznej i harmonicznej. Muzyczne motywy
przewodnie w filmie Les Choristes pełnią zróżnicowaną funkcję: integrują postać aktora z warstwą
słuchową, opisują charakter, portret osobowościowy, bądź też podkreślają dominującą rolę i powagę
najistotniejszych epizodów ukazanych na ekranie.
Udział chóru w ścieżce dźwiękowej wiąże się z tematyką muzyczną filmu. W filmie
przedstawione są m. in. sceny prób chóru, gdzie muzyka występuje w swej naturalnej roli i jest
wykonywana przez bohaterów. Po szczegółowej analizie utworów widać dominującą rolę tonacji d –
moll i jej paralelnego odpowiednika, tonacji F – dur. W soundtracku powracają wielokrotnie te same
motywy muzyczne, wykorzystywane bez modulacji, co powoduje pewną monotonię oraz jednolitość
przebiegu.
Kompozytor stosuje kameralny skład wykonawczy (orkiestra ogranicza się do zespołu
perkusji). Najprawdopodobniej powodem użycia tych środków było celowe wyeksponowanie
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bogactwa możliwości brzmienia chóru. Budowanie napięcia, charakterystycznego klimatu przez
zespół wokalny, staje się nieodzownym czynnikiem tworzącym ścieżkę dźwiękową. W internetowej
recenzji płyty The Chorus Łukasza Wudarskiego czytamy:
Co bardzo ważne pisząc muzykę do tegoż filmu, Coulais w ciekawy i stosunkowo oryginalny
sposób potrafił podejść do możliwości, jakie daje chłopięcy chór. Uniknął w ten sposób pułapki
stylizacji na klasyczne dzieła minionych epok, tworząc muzykę utrzymaną w typowym dla siebie stylu.
Brak tutaj chłodnej kalkulacji i ckliwego efekciarstwa (tak charakterystycznych dla tego typu
produkcji powstających za oceanem). W zamian dostajemy prześliczne tematy: z jednej strony
naładowane naiwną beztroską, z drugiej zaś obrazujące miraż naiwności i nieszczęścia, które
kotłowały się w psychice głównych bohaterów. Oczywiście na upartego można również wskazać
wady, które w jakimś stopniu wymuszone zostały przez tematykę filmu. Mam na myśli przede
wszystkim monotonię (spowodowaną tą samą niemal instrumentalizacją utworów), która sprawia, że
słuchając płyty mamy wrażenie braku różnorodności.(...). (Wudarski)
Przemyślane przez kompozytora partie chóralne nadają charakter i ilustracyjność każdej
scenie: począwszy od modlitwy Kyrie eleison, która w dramatycznych momentach fabuły filmu,
dzięki głosom wokalnym, zyskuje na powadze i monumentalizmie, kończąc na dziecięcych
motywach, w których to partie chóru zawierają figuracyjność i motorykę przebiegu melodycznego,
ważną dla scen, gdzie istotny jest ruch w kadrze (latające papierowe samoloty, gra w piłkę, życie
szkolne).
3.

Wnioski

Pisząc niniejszy artykuł zastanawiałam się, czy film z ciekawym scenariuszem, wspaniałą
reżyserią i idealnie dobraną obsadą aktorów, ale bez ścieżki dźwiękowej, może być wartościowy dla
jego odbiorców? Czy bez elementu, jakim jest muzyka, twórcy produkcji filmowych potrafią
wywołać u widzów emocje, ukazać głębsze przesłanie scen, odzwierciedlić klimat i charakter
zachowany w kadrze?
Na przykładzie filmu Les Choristes udało mi się znaleźć odpowiedzi na te pytania. Dzięki
muzyce zawartej w ścieżce dźwiękowej – tej filmowej i tej osobno wydanej na płycie – odbiorca
w zwielokrotniony sposób przeżywa losy chłopców z francuskiej szkoły. Muzyka zawarta w filmie
kreuje charakter bohaterów, odzwierciedla ruch w kadrze, nadaje sens poszczególnych scen. Nie bez
powodu, w dziejach kinematografii ścieżka dźwiękowa od samego początku stanowi kluczową rolę.
Dziś większość widzów nie dostrzega ogromnej roli muzyki w filmie, gdyż przez lata przywykła do
jej obecności. Ścieżka dźwiękowa filmu Les Choristes ukazuje natomiast wyśmienity sposób
dopasowania muzyki do fabuły – i swoistego synkretyzmu sztuk, przenikających się w każdym
kolejnym kadrze.
ANEKS:
Fabuła filmu:
Prolog: P. Morhange, dyrygent orkiestry symfonicznej wspomina dawne czasy pobytu we
francuskiej szkole z internatem dla trudnej młodzieży, w której to spędził dzieciństwo, będąc
wychowankiem pana od muzyki – C. Mathieu. Akcja filmu przenosi się w roku 1949, kiedy to C.
Mathieu obejmuje posadę wychowawcy w tejże szkole. Od początku pracy C. Mathieu staje się
świadkiem scen przemocy, braku obustronnej tolerancji, zarówno uczniów wobec nauczycieli, jak
i w odwrotnej relacji – braku szacunku pracowników szkoły do jej wychowanków. Naczelną zasadą
panującą w placówce jest natychmiastowe karanie nastolatków za przewinienia, nazwane hasłem
,,akcja – reakcja”. Widząc to opiekuńczy wychowawca próbuje dogadać się z uczniami bez przemocy
i agresji. Okazuje się, że kluczem do zdobycia szacunku wśród chłopców stają się zajęcia muzyczne
i nauka śpiewu. Uczy swych wychowanków współpracy w grupie, umiejętności kompromisu
i rozwiązywania problemów bez użycia siły. Pomimo sprzeciwu dyrektora, Mathieu organizuje próby
chóru. Po kilku miesiącach jego pracy, zachowanie chłopców poprawia się, a jego działania
pedagogiczne przynoszą pozytywne efekty. Chór i metody pracy wychowawcy zaczynają cieszyć się
uznaniem nie tylko wśród chętnych do śpiewania uczniów, lecz również niewielkiej kadry
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pedagogicznej szkoły. Problematyczne sytuacje w szkole powoduje nowy uczeń, nastolatek
z przeszłością kryminalną - P. Mondain, który nie przestrzega reguł placówki i finalnie ucieka.
Podczas gdy Mathieu organizuje zajęcia rekreacyjne dla dzieci poza budynkiem, szkolny internat
zostaje podpalony, najprawdopodobniej przez P. Mondain’a. Dyrektor szkoły wykorzystuje pożar
internatu do zwolnienia wychowawcy Mathieu pod zarzutem pozostawienia ośrodka bez opieki.
Mathieu opuszcza szkołę, zabierając ze sobą jednego z uczniów, a dalsze losy nauczyciela nie są
znane widzom filmu.
4.
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Summary
The present thesis makes an attempt to look at the world of “grand narrative” and “little
stories” from the perspective of paremiological studies. This study reviews the collection of selected
traditional as well as novel proverbs, aiming to provide an analysis of conceptual and structure-related
devices ensuring their internal cohesion.
In an attempt to account for the conceptual as well as the structural cohesion of proverbs, the
analysis draws on the insights of M.A.K. Halliday and R. Hasan (1976), who advocate the importance
of grammatical and lexical alignment that keeps the narration in line, supplementing it with Cognitive
Grammar insights, as developed by Langacker (2008). This two-pronged approach to narrative
appears to be particularly justified in the case of novel modifications of proverbs (viz. Life is a bed of
rules, If money cannot bring happiness, transfer it to my account) as on the one hand, the analysis
unravels a proverb’s internal cohesion, while on the other, it accounts for the proverb’s changing
structure and conceptualization as a new, emergent category.
1.

Introduction

The present study makes an attempt to define the concept of narration and narratives, with
a view to illustrating the role of proverbs as small narratives. It has been argued that proverbs like
regular linguistic forms undergo the principles of cohesion. Besides, this article strives to inquire into
the collection of selected traditional as well as novel proverbs, aiming to provide an analysis of
conceptual and structure-related devices ensuring their internal cohesion. In an attempt to account for
the conceptual as well as the structural cohesion of proverbs, the analysis draws on the insights of
M.A.K. Halliday and R. Hasan (1976), who advocate the importance of grammatical and lexical
alignment that keeps the narration in line. The cohesive devices that have been discussed in this study
run as follows: reference, ellipsis, substitution, conjunction, reiteration, collocation. Moreover, the
claim put forward in the thesis is that language is a mental faculty of the human mind and consequently
no utterance should be analyzed solely from the lexical and grammatical perspective (Langacker
2008). Given that, it has been argued that the grammatical and lexical devices in question have the
conceptual aspect to it. This approach to the study of proverbs as narratives appears to be particularly
justified in the case of novel modifications of proverbs. To mention just a few: Once bitten, twice
blessed <Once bitten, twice shy; Why beggars cannot be choosers <Beggars cannot be choosers; If
money cannot bring happiness, transfer it to my account < Money cannot bring happiness. On the
one hand, the analysis unravels proverb’s internal cohesion, while on the other, it accounts for the
proverb’s changing structure and conceptualization as a new, emergent category.
1.1 Narration and a narrative
Before one takes a look at specific data, it seems appropriate to make a distinction between
narration, and a narrative. The word narration comes from Old French narracion which means “an
account, statement, a relating, recounting, narrating, narrative tale.”1 Narrative comes from Middle
French narrative meaning “a tale, story2” According to the Oxford Dictionary of Living English the
1

Source: Online Dictionary of Etymology https://www.etymonline.com/word/narration (last
accessed 25 February, 2018).
2
See the footnote above.
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concept of narration pertains to the practice of creating a narrative. The narrative, in turn, is generally
defined as an account of subsequent events, either written or spoken, which is at the disposal of an
individual or community of speakers (ibid.). Seen in this light, the concept of narration refers to the
practice of creating a narrative. As a result, the narratives become an outcome of the narration process.
In contemporary studies, the conception of narratives have been substantially extended –
narratives have become the object of interdisciplinary studies (Filar 14: 2014). Interestingly,
narratives are not only the forms of artistic expression, but most importantly, part and parcel of our
perception and conceptualization of the world. In a similar vein, Trzebiński (15: 2008) succinctly
concludes that narration is a universal form of comprehending and experiencing reality. Moreover,
Łebkowska (2004: 228) puts an emphasis on the cultural aspect of narratives in a sense of cultural
codes that reflect actions and events. Owing to this, proverbs regarded as “ […] short, generally
known sentence[s] of the folk which contains wisdom, truth, morals and traditional views in a
metaphorical, fixed and memorisable form and which is handed down from generation to generation”
(Mieder 1993: 5) should be perceived as narratives and thus analyzed as products of narration.
1.2 Functions of proverbs as folk narratives
We are now in a position to discuss proverbs’ narrative functions in social interactions, as
proverbs’ features vary relative to the specific situation they find themselves in. “One can say that
proverbs sum up a situation, pass judgment, recommend a course of action, or serve as secular past
precedents for present action; but to say this does not tell us what the particular function of a particular
proverb used by a particular individual in a particular setting is” (Arewa/Dundes 1964:71). According
to Mieder (1977: 81):
“Proverbs may also function as warning, persuasion, admonition, reprimand, statement,
characterization, explanation, description, justification, summarization, etc. and it is well possible that
one and the same proverb takes completely different functions in different contexts of usage. A simple
proverb such as All’s well that ends well, for instance, may be used as a statement, justification,
argument, etc.”
While Arewa and Dundes enumerate various proverbs’ functions, Mieder, on the other hand,
goes further by acknowledging the importance of context that sets the tone for proverbs’ manifold
senses. Those multiple senses, in turn, result from diversified conceptualizers’ interpretations that are
explicitly involved in a given discourse exchange. Therefore, in order to arrive at the actual sense of
the proverb, both the context and interlocutors must be taken into account. This view is supported by
Petere Grzybek (2014), who acknowledges the pragmatic aspects of proverbs by stating that
“depending on the definition of text, a proverbial sentence can be seen to be a full text in its own right,
eventually embedded into a situational context and additional co-text” (2014:75).
Although proverbs are notoriously difficult to define, they do obey the principle of internal
cohesion in the sense of Halliday and Hasan (1976). The next section discusses the basic elements of
textual cohesion.
2.

Cohesion as part of the language system

The notion of cohesion as presented in this part of the thesis is predominantly based on
Halliday and Hasan’s conception. In their view, cohesion refers to grammatical and lexical ties
between language units that hold the text and their semantics together (1976: Preface). This is how
Halliday and Hasan (1976: Preface) define cohesion:
Cohesive relations are relations between two or more elements in a text that are independent
of the structure; for example between a personal pronoun and the antecedent proper name, such as
John … he. A semantic relation of this kind may be set up either within a sentence or between
sentences; with the consequence that, when it crosses a sentence boundary, it has the effect of making
the two sentences cohere with one another.
Cohesion falls under two categories grammatical and lexical. The former is realized with the
use of such cohesive devices as reference, ellipsis, substitution. The latter, on the other hand, is
accomplished by the selection of vocabulary used in particular strings of language. Moreover,
Halliday and Hasan (ibid.) distinguish two types of lexical cohesion i.e. reiteration and collocation.
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Note, there is one cohesion type that does not fit into the above mentioned groups. Conjunction, seems
to be placed somewhere at the transient zone between the grammatical cohesion and the lexical one.
Although predominantly grammatical; however, contributing with significant lexical aspect to it. For
the illustrative purpose, the graphic representation of the above discussed cohesive types goes as
follows:

Fig. 1 The distribution of grammatical and lexical cohesion
Notwithstanding, the whole presented division, it is important to emphasizes that it is only
a symbolic representation for “the distinction between grammatical and lexical [cohesion] is really
only one of degree and we do not make too much of it” (Halliday 1976: 6). At this juncture, the
attention should be brought to the conceptual aspect of narratives that essentially underpins the
principle of grammatical and lexical cohesion. Since language is a mental faculty of the human mind
(Langacker 1988b, 49-50), the analysis of proverbs as narratives solely from the grammatical and
lexical perspective seems to be insufficient to successfully account for the changing structure and the
conceptualization of proverbs’ meaning. Therefore, it has been claimed that all the cohesive devices
as discussed in the forthcoming part of the article reveal the conceptual aspect to it.
2.1 Grammatical devices
Having looked at the notion of cohesion as an umbrella term for numerous grammatical and
lexical devices, let us now look more closely at some of the semantic ties, employed for the purpose
of creating proverbs and their modified versions. First, the grammatical mechanisms, namely
referencing, ellipsis, substitution and conjunction will be analyzed. Second, the lexical devices are in
order.
Referencing
As the name suggests, referencing establishes the reference between some understated
linguistic items. This intertextual link may be realized thanks to “the presupposing” as the “refereeing
item” and “the presupposed” realized as “the item that it refers to” (see Halliday and Hasan 1976: 34). Recalling the author’s instance: “Wash and core six cooking apples. Put them into a fireproof
dish”. The linguistic item “them” alludes to “the apples” at the same time linking together the two
structurally unrelated elements, hence setting up the cohesion. This in turn, is realized through the
mutual dependence of one item on the other in terms of their interpretation. This mode of thinking
creates semantic interdependencies between given utterances.
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As an illustration, it seems appropriate to examine how the notion of referencing could be
realized in the case of traditional proverbs and their novel forms. Consider such a traditional narrative
as If the shoe fits wear it. This original proverb infers that whenever some words of critique applies
to you it is usually appropriate to accept them. The word “it”, also known as the presupposing,
unmistakably points back to the label “the shoe” i.e. the presupposed. Other witty modifications, such
as If the dress no longer fits, peel it fully, or If the shoe fits it probably is out of style among other
examples function similarly.
Ellipsis and Substitution
While referencing, in most general terms, provides a solid semantic tie between “the
presupposing” and “the presupposed”, substitution and ellipsis embody lexical relations between
words in the text, thus as Halliday and Hasan (1976) succinctly sum it by acknowledging that “the
distinction between substitution and reference is that substitution is a relation in the wording rather
than in the meaning (1976: 88). Note, that this article treats substitution and ellipsis as somewhat
related cohesive devices for the first necessarily entails the latter i.e. ellipsis operates as “substitution
by zero” (ibid. 142). Additionally, Bloor and Bloor suggest that ellipsis and substitution are utilized
when “a speaker or writer wishes to avoid the repetition of a lexical item and is able to draw on one
of the grammatical resources of the language to replace the item (1995: 96)”. Although it is true to
say that substitution and ellipsis are alike as for their shared lexical property they display, yet their
ultimate effect is far from being alike. Substitution, it seems, operates as a kind of esthetical device,
thanks to which it is possible to replace a word with a similar one and in consequence it enables to
avoid unwelcome repetitions. Ellipsis, in turn, is a more “extreme form” of substitution wherein
instead of substituting for words, one resorts to their total omission. To traditional proverbs which
adopt the elliptical structure one may include Out of sight, out of mind; Like father like son; or Better
late than never. Although these elliptical structures do not follow the regular sentence pattern i.e.
SVO (i.e. subject, verb, object), yet they may be expressed in the form of complete sentences, e.g. If
something gets out of sight, it automatically gets out of mind; A son tends to act just as the father
does; Doing something late is always better than not doing it at all.
Conjunction
The key to unlock this cohesive device lays in understanding of the word’s etymology,
meaning from Latin “to join together”. By analogy, conjunction, also known as “a linking word”,
aims at joining two or more clauses together into one complex sentence. Besides, as it has already
been observed, conjunction occupies the marginal sphere somewhere between the grammatical and
the lexical cohesion. Although combining both, it still does not fully fit into either of the two
categories. As Haliday and Hasan argue “[conjuncture] is on the board line of the two; mainly
grammatical, but with a lexical component in it (1976: 6)”. Under this view it become clear that
conjunction operates as a bridge between the two types of cohesive devices and is predominantly
realized through such connectors as: and, but, or, either, neither, only, so, then, because, since etc. to
mention just a few. In order to illustrate its actual use, let us evoke such traditional and modified
narratives as: Spare the rod and spoil the child, Money does not grow on trees, but it grows on many
family trees, Life is what you make it, or what it makes you etc.
The main focus of this section was to present conceptual cohesion through such devices as
referencing, ellipsis, substitution and conjunction. Note that conjunction is a special kind of devices
calibrating the grammatical and lexical cohesion, nevertheless in order not to introduce further
confusion, the study conventionally includes it into the grammatical branch of cohesion. The
consecutive part of writing elucidates lexical cohesion, specifically with a view to their two subtypes
i.e. reiteration and collocation.
2.2 Lexical cohesion
The aforementioned part of thesis was devoted to the grammatical devices exemplified by
referencing, substitution and ellipsis and finally conjunction functioning as a bridge between the
grammatical and lexical cohesion. It has been argued that though not fully grammatical, conjunction
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may be analyzed from the grammatical stance. In this section, lexical cohesion will be delineated as
represented by reiteration and collocation.
Before getting into the analysis of the lexical subtypes, it seems necessary to clarify the
concept of lexical cohesion per se. As convincingly contended by Halliday and Hasan, lexical
cohesion points to “cohesive effect achieved by the selection of vocabulary”(1976: 274). Unlike other
cohesive devices discussed so far it is a non-grammatical linguistic tool, catering for the appropriate
link between words, which in turn, holds the entire sentence together. Interestingly, each and every
lexical unit may enter into the cohesive interaction (ibid. 288). There are two basic manifestations of
linguistic cohesion i.e. reiteration and collocation, which are to be reviewed in the succeeding part of
the article.
Reiteration
Reiteration refers to “the repetition of lexical item, either directly or through the use of
a synonym, a superordinate or a generally related word”(Crane 2008: 136). Although it may be a
daunting challenge to find some examples of reiteration in traditional proverbs, yet their novel
modification make use of various kinds of repetitions. As an illustration consider such modified
narrative as Haste make waste; waste makes want; want makes a poor boy a begger1. The threefold
reoccurrence of the word “waste”, apart from being an ingenious linguistic play on words, introduces
rhythm and melodious flow to the newly coined adage.
Collocation
Turning now to collocations, it is frequently defined as “a cover term for the cohesion that
results from the co-occurrence of lexical items that are in some way or other typically associated with
one another, because they tend to occur in similar environments”(Halliday and Hasan 1976:287). The
important point about it here is that Halliday and Hasan (ibid.) emphasize the natural surroundings
wherein words happen to appear, rather than the makeup of rigid patterns for words co-occurrence.
This theoretical background foreshadows Hoey’s study on Lexical Priming (2005), which appears to
be the feasible underpinnings why collocations prevail. In providing a blueprint for the analysis, he
constructs the lexical priming theory against ten pillars. It is not the aim of this study to provide a
detailed account of the lexical priming theory; suffice it to quote Hoey who succinctly sums up his
main premise “Every word is primed for use in discourse as a result of the cumulative effects of an
individual’s encounters with the word. If one of the effects of the initial priming is that regular word
sequences are constructed, these are also in turn primed”(2005: 13). Moreover, Hoey goes on to claim
that “Whenever listeners or readers encounter a word, they note subconsciously the linguistic context
in which it occurs and, as they repeatedly encounter it, they begin to identify the features of the context
that are also being repeated.” (ibid.) What seems to be implied in this line of argumentation is that
speakers and hearers associate words (may it be written, or spoken) with the context in which they
have propensity to appear. This in turn, contributes to the intuitive construction of the lexical set-up
by the language users. Apart from the findings discussed, the lexical priming study turns the role of
lexis and grammar upside down, by stating that “lexis is complexly and systematically structured and
that grammar is an outcome of this lexical structure”. (Hoey 2005: Introduction)
From this perspective, it may appear that proverbs and their modified versions are
functioning just like lexical primes do. A collection of words is primed together to form a consistent
narrative, as it is the case for such traditional sayings as Time is money, Great minds think alike, Look
before you leap etc. With all that said, the question arises as to how modified proverbs, and especially
modern proverbs2 are understood in terms of the priming theory. Hoey’s new account on words and
language seems be in tune with the novel linguistic formations. For example modified proverbs,
1

In the particular case special kind of repetition is introduced, namely anadiplosis. This intriguing
syntactic device is a form of repetition in which the last word, in one part of the utterance, is
repeated as the first word in the following one. (cf. Mandziuk 2016: XX)
2
According to Wolfgang Mieder (1991, 2004) modern proverbs are the new linguistic formations
coined after 1990s.
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Great minds think on Skype (<Great minds think alike), Once bitten, twice blessed (<Once bitten,
twice shy), Why beggars cannot be choosers (<Beggars cannot be choosers) etc., or such modern
narratives as: You cannot unring a bell, Hatters gonna Hate etc. The frequent juxtaposition of words
in a particular context results in the language users’ capacity to associate respective word with the set
of items contributing to the priming. In this regard, the above mentioned theory showcases that the
construction of proverbs is not unlike the priming of words, and thus lexical priming analysis offers
a solid ground for the slight transformations as well as coinage of jocular narratives.
3.

Conclusion

The study is divided into two main sections i.e. theoretical and analytical, respectively. The
first part of writing has made an effort to account for the notion of narratives and narration at the
same time appreciating the significance of traditional proverbs and their modified versions as folk
narratives. Moreover, the discursive functions of proverbs have been pointed out. In the second part
of writing it has been claimed that proverbs alike regular linguistic phrases undergo the principles of
cohesion. To this end, the study seeks to (re)interpret the narratives in question mindful of their
internal cohesion. Importantly, the section acknowledges the conceptual aspect of the cohesive
devices under discussion influencing the conceptualization and apprehension of traditional and
modified proverbs as new emergent category.
4.
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Streszczenie
Od 2006 roku Terasem Movement Foundation prowadzi projekt badawczy o nawie Lifenaut.
Jego celem jest sprawdzenie, czy dysponując obszerną bazą danych, przyszłe, inteligentne
oprogramowanie będzie w stanie odtworzyć świadomość jednostki. Druga hipoteza badawcza
dotyczy pytania, czy możliwe będzie przeniesienie świadomości do innego medium – ciała
biologicznego lub nanotechnologicznego – aby zapewnić doświadczenie życiowe porównywalne
z doświadczeniem ludzi naturalnie urodzonych. Projekt Lifenaut ma charakter otwarty, co oznacza,
że każdy bezpłatnie może założyć konto na portalu www.lifenaut.com i zbierać swoje dane, które
posłużą do zbudowania cyfrowego odpowiednika samego siebie.
W ramach artykułu przedstawię częściowe wyniki doświadczenia budowania własnego
awatara w środowisku Lifenaut, komentując przy tym ograniczenia i możliwości związane
z dostępnym interfejsem. Pokażę kolejne etapy gromadzenia danych i sposobu ich klasyfikacji, który
wynika z obecnej architektury programu. Druga część mojej pracy będzie miała charakter
rekonstrukcyjny – opiszę założenia projektu i główne pojęcia z nim związane (mindclone, mindfiles,
biofiles, beme), a zarazem rozbuduję narracje o inne konteksty sprawdzając, jakie stanowisko wobec
nich zajmuje projekt Lifenaut (Facebook, memetyka, kwestionariusz osobowości).
1.

Wstęp

Yuoval Noah Harrari w znakomitej książce Homo Deus. A Brief History of Tomorrow
przekonuje, że XXI wiek tworzy zupełnie nowy program ludzkości, w który coraz śmielej wpisywana
jest nieśmiertelność. Temat ten jest eksploatowany od dawna (zwłaszcza w sztuce i filozofii), ale to
dopiero nowe stulecie, pod wpływem zwrotu cyfrowego i rozwoju zaawansowanych technologii,
przynosi znaczącą zmianę – z pola teorii przenosimy się na pole praktyki. Jedną z organizacji, która
podejmuje temat wirtualnej nieśmiertelności jest Terasem Movement Foundation. Działająca
w Stanach Zjednoczonych organizacja prowadzi projekt Lifenaut, który umożliwia zarejestrowanym
użytkownikom tworzenie swojego cyfrowego dziedzictwa. W niniejszym tekście podejmę próbę
zaprezentowania doświadczenia budowania własnego awatara w środowisku Lifenaut, komentując
przy tym ograniczenia i możliwości związane z dostępnym interfejsem. W ramach eksperymentu
pokażę kolejne etapy gromadzenia danych i sposobu ich klasyfikacji, który wynika z obecnej
architektury programu. Część mojej pracy będzie miała charakter rekonstrukcyjny – opiszę założenia
projektu i główne pojęcia z nim związane (mindclone, mindfiles, biofiles, beme), a zarazem rozbuduję
znacznie narracje o inne konteksty sprawdzając, jakie stanowisko wobec nich zajmuje projekt
Lifenaut (Facebook, memetyka, kwestionariusz osobowości) oraz czy pomysł pośmiertnego
performansu cyfrowego w wykonaniu Lifenaut jest technologicznie sprawny i kulturowo skuteczny.
2.

Mindclones

Siedziba organizacji Terasam Movement Foundation (TMF) mieści się w Vermont w stanie
Nowej Anglii. Od 2006 roku TMF rozwija swój flagowy projekt badawczy o nazwie Lifenaut, którego
celem jest sprawdzenie, czy dysponując obszerną bazą danych, nasyconą najważniejszymi aspektami
osobowości, przyszłe, inteligentne oprogramowanie będzie w stanie odtworzyć świadomość
jednostki. Druga hipoteza badawcza dotyczy pytania, czy możliwe będzie przeniesienie świadomości
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do innego medium – ciała biologicznego lub nanotechnologicznego – aby zapewnić doświadczenie
życiowe porównywalne z doświadczeniem ludzi naturalnie urodzonych. Jeśli nawet tylko pierwsza
część dwóch hipotez TMF okaże się prawdziwa, „świadome analogi”, jak postulują twórcy projektu,
staną się niezależnymi osobami, które będą domagać się ustanowienia i respektowania własnych
praw. Pomysłodawczynią przedsięwzięcia Lifenaut jest Martine Rothbaltt – prawniczka,
przedsiębiorczyni i propagatorka idei transhumanistycznych. W książce Virtually Human: the
Promise – and the Peril – of Digital Immortality Rothblatt przedstawia szczegółowo własną wizję
projektu wirtualnej transcendencji. Według jej przewidywań, w niedalekiej przyszłości (za około 32
lata) pojawią się tzw. mindclones – świadome istoty wirtualne zdolne do myślenia, wyciągania
wniosków, wspominania i odczuwania emocji stając się naszym realnym przedłużeniem po śmierci.
Mindclone ma być funkcjonalnie identyczny z umysłem biologicznym, choć żeby osiągnąć ten cel
wcale nie trzeba kopiować całego mózgu (Rothblatt, 2014). To jedna z zasadniczych tez Rothblatt
argumentowana interesującą analogią:
z bilionem eukariotycznych komórek ptaki są dużo bardziej złożonymi organizmami niż
Boeing 747, który ma ponad sześć milionów części, a mimo to samoloty potrafią latać wyżej, szybciej
i dłużej. Odwzorowanie ma charakter wybiórczy. Nie ma żadnego sensu wyposażać samoloty
w zdolność składania jaj, zakładania na drzewach gniazd i polowania na ryby, ponieważ nie ma to
żadnych praktycznych korzyści (Rothblatt, 2014).
Mindclone ma powstać dzięki przeniesieniu umysłu do sztucznego tworu, a to, jak stwierdza
Rothblatt: „rodzaj transplantacji, tak jak transplantacja nerek, tylko kierunek jest inny – od siebie dla
siebie”. Według Rothblatt klony umysłu będą mogły żyć wiecznie, gdy biologiczne oryginały
przestaną istnieć. Obecnie jednak istnieje duża rozbieżność pomiędzy przewidywaniami założycielki
portalu Lifenaut a możliwościami technologicznymi. Dlatego zamiast referować wizję przyszłości
zawartą w książce Virtually Human, proponuję skupić się na narzędziach, które już teraz są dostępne
i przekazane do testów. Poniżej opiszę niektóre aspekty doświadczenia tworzenia własnego awatara,
wyjaśniając obecne założenia i technokulturowe konteksty projektu.
3.

Beme

Projekt Lifenaut ma charakter otwarty, co oznacza, że każdy bezpłatnie może założyć konto
na portalu www.lifenaut.com i zbierać swoje dane, które posłużą do zbudowania cyfrowego
odpowiednika samego siebie. Bruce Duncan, dyrektor Lifenaut, tłumaczy, że chodzi o stworzenie
różnorodnego katalogu przyzwyczajeń, przekonań, wartości i cech szczególnych użytkownika,
którymi on sam może zarządzać. Od 2006 roku zgłosiło się 56 tysięcy osób chętnych do gromadzenia
plików umysłu i cyfrowego utrwalania przebiegu swojego życia. Pliki umysłu (mindfiles) to osobiste,
cyfrowe archiwum złożone z dokumentów, plików, wideo, zdjęć lub rejestracji dźwięku. Dane te są
uzupełnianie odpowiedziami udzielonymi przez użytkownika w ramach rozbudowanego
kwestionariusza osobowości, a także rozmowami, jakie prowadzi on ze swoim awatarem, by nauczyć
go jak najwięcej o sobie (Lifenaut 2016).
Nazwa Terasem pochodzi z połączenia dwóch łacińskich słów: terra czyli ziemia i semen
czyli nasiono. Metaforycznie midfiles mają być naszym ziarnem wrzuconym do ziemi, z którego
w przyszłości „wyrośnie” nowa istota. „Ziarna” w projekcie Lifenaut określane są terminem beme,
będącym adaptacją językowego terminu morfem, który definiuje najmniejszą jednostkę znaczeniową.
Dla Lifenaut beme to najmniejsza cząstka ludzkiej osobowości, na którą składają się nastawienie
(attitude), osobowość (personality) wspomnienia (recollection), uczucia (feeling), przekonania
(belief), zwyczaje (mannerism) i wartości (value). Przykładem bemu jest czyjeś zdjęcie,
zadeklarowana skłonność do szczerości albo sposób w jaki dana osoba się uśmiecha (Lifenaut 2016).
Beme nawiązuje także do kulturowego zjawiska memu. Mem pochodzi od greckiego słowa mimesis
(naśladownictwo) i jest traktowany jako podstawowa jednostka transmisji kulturowej analogicznie
do genu będącego jednostką ewolucji biologicznej. Popularyzatorem tej idei jest Richard Dawkins,
ewolucjonista i etolog, który swoją koncepcję ewolucji kulturowej przedstawił w książce Samolubny
gen w 1976 roku. Gen jest replikatorem posiadającym dużą zdolność powielania i stanowi jednostkę
informacji implementowaną w chromosomie. Dawkins dopuszczał możliwość pojawienia się innych
replikatorów niż DNA, co uzasadnia obecność memów. Mem stanowi zatem element kultury
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przekazywany niegenetycznymi drogami. Ogólną ideę tej koncepcji obrazowo przedstawił psycholog
Nicholas Humphrey:
Gdy wprowadzisz do mojego umysłu płodny mem, to tak jakbyś umieścił w nim pasożyta,
wykorzystując mój mózg jako narzędzie do rozprzestrzeniania memu w dokładnie taki sam sposób,
w jaki wirus podporządkowuje sobie aparat genetyczny komórki gospodarza. […] Dajmy na to, mem
na „wiarę w życie po śmierci” jest fizycznie urzeczywistniany po milionkroć jako struktura
w układach nerwowych ludzi na całym świecie (Humphrey cytuję za: Dawkins 2007).
Dawkins stwierdza, że zostaliśmy stworzeni jako maszyny genowe, ale wychowani jako
maszyny memowe (Dawkins 2007). W pierwszym ujęciu rządzi biologia i egoizm – tyrania
samolubnych genów, na poziomie kulturowym zaś otwieramy się na altruizm. W kwestii
nieśmiertelności memy mają znaczącą przewagę nad genami – nie istnieją bowiem geny Sokratesa
czy Kopernika, ale istnieją ich memy. To właśnie logika kierująca projektem Lifenaut, czyli próba
stworzenia, naśladowania i upowszechniania memów każdego człowieka wykorzystując mechanizmy
kultury zamiast biologii, choć warto tu zaznaczyć, że Lifenaut prowadzi także program biofiles, który
zbiera i przechowuje ludzkie próbki DNA (Nowaczyk-Basińska 2018). To bardzo śmiały pomysł,
który znacząco zmienia sposób funkcjonowania kultury pamięci. Do tej pory, jak zauważa Zygmunt
Bauman, na nieśmiertelność zasługiwali dobrze urodzeni, mogący wykazać się niezwykłymi cnotami
i zdolności, pozostawiający po sobie wielkie i ważne dla potomnych dzieła (Bauman 1998).
W zamierzeniu Lifenaut żaden z tych warunków nie musi być spełniony, bo pamięć kulturowa,
podobnie jak zasoby sieci, jest w istocie nieograniczona, tak jak możliwości replikacji BNA (inna
nazwa beme).
4.

Rozmawiaj, ucz, odpowiadaj

W ramach eksperymentu budowania własnego awatara w środowisku Lifenaut sporo czasu
trzeba poświęcić na gromadzenie i porządkowanie danych (beme) według określonego klucza. Do
każdego zdjęcia czy filmu można dodać „wartość sentymentalną” oraz umieścić informacje
o lokalizacji i czasie zdarzenia, a także krótki komentarz wzbogacający materiał wizualny. Ta część
pracy ma charakter archiwizacyjny. Przypomina to próbę stworzenia i uporządkowanie wielkiej
biblioteki, w której potrzeba katalogu, wyodrębnienia kategorii zbiorów i sposobów ich nawigowania.
Taka praca wymaga dużej cierpliwości i konsekwencji. Niewątpliwie przeszłość rodzi się tu na nowo.
Jest zmienna i dynamiczna, a rozmaite techniki służące tworzeniu awatara bardzo wyraźnie to
uświadamiają. Każdy wybór, sposób opisu i klasyfikacji jest subiektywną interpretacją tego, co
minione. Szeroka debata przetoczyła się w humanistyce ostatnich latach wokół pojęcia archiwum.
Zakwestionowano ujęcie archiwum jako źródła autentyczności, jako całościowe świadectwo
przeszłości, podkreślając raczej perfromatywny charakter tego co minione i rekonstruowane (Derrida
2016; Foucault 2002). Moja tożsamość rysowana jest więc linią, która łączy często zupełnie
arbitralnie określone punkty. To jedna z wielu możliwości, wypadkowa wybranych przeze mnie
informacji, obrazów i nagrań a nie całościowa wizja mojej osoby.
Oprócz archiwizowania różnych momentów życiowych w ramach eksperymentu Lifenaut
interesują mnie jeszcze dwie inne opcje – trenowania swojego bota oraz wypełnianie kwestionariusza
osobowości. Bot, to program komputerowy, który jest w stanie wykonywać pewne czynności
w zastępstwie człowieka lub imitować jego zachowanie, np. prowadzić rozmowy (Przegalińska
2016).W Lifenaut chodzi o zbudowanie bota, który ma udawać konkretnego człowieka, a jego celem
jest symulacja zachowań swojego pierwowzoru. Opcji trenowania awatara jest kilka. Wybierając
w panelu użytkownika talk, rozmawiam ze swoim wirtualnym innym. W zakładce teach uczę go jak
rozmawiać w moim imieniu poprzez konwersacje z trojgiem partnerów – Miam 2.0, Brucem
i Nickiem. Bot uczy się jak reaguję i rozmawiam, a następnie będzie wykorzystywał tę wiedzę
w swoich samodzielnych interakcjach. Interview jest zaprojektowane jako forma wywiadu, w którym
odpowiadam na pytania dotyczące mojej rodziny, osobowości i relacji. Jest także opcja advanced,
w której mogę zadbać o reakcję emocjonalna mojego bota, w trakcie rozmowy wybierając
z szerokiego wachlarza odpowiednie uczucie, wrażenie lub emocje. Share pozwala mi wysłać awatara
w formie wiadomości email do wybranej osoby. Żyjemy w świecie maszynowo zapośredniczonych
relacji podtrzymywanych za pomocą urządzeń sieciowych. Korzystając z mediów
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społecznościowych, poczty elektronicznej, wiadomości tekstowych, a także wirtualnych asystentów
w naszych smartfonach, przyzwyczajamy się do nieustannego przesuwania granicy pomiędzy
obecnością i nieobecnością, prawdą i wyobrażeniem, człowiekiem i maszyną. Właśnie dlatego, gdy
widzę swoje animowane zdjęcie, które rozmawia ze mną, wcale nie czuję zdumiewającego efektu
obcości, choć niewątpliwie sytuacja jest nieco schizofreniczna. Interakcja z moim awatarem
przypomina do pewnego stopnia zabawę z tamagotchi – popularnymi pod koniec lat 90. wirtualnymi
istotami zamkniętymi w plastikowym jajku. Tamagotchi musiał być karmiony i zabawiany, trzeba
było także po nim „sprzątać”. W zależności od tego jak był traktowany wyrażał „swoje” stany
emocjonalne. Sherry Turkle opisuje tamagochi jako „wystarczająco żywą istotę” by wzbudzać
prawdziwe przejawy empatii, troski i zaangażowania.
[tamagotchi] nie czekają biernie, lecz domagają się uwagi. Ostentacyjnie demonstrują, że
bez niej nie przetrwają. W konfrontacji z tym agresywnym żądaniem opieki kwestia życia
biologicznego niemal przestaje mieć znaczenie. Kochamy to, co pielęgnujemy. Jeśli robot budzi
w nas miłość i mamy poczucie, że odwzajemnia nasze przywiązanie, to jest wystarczająco żywy,
byśmy uznali go za istotę. Jest wystarczająco żywy, by dzielić fragment naszego życia (Turkle 2013).
Swojego awatara początkowo nie traktuję w ten sposób. Długo nie widzę efektów własnej
pracy. Nie przejawiam żadnych objawów empatii wobec tego, co powstaje. Jestem bardzo krytyczna
i ostro punktuję wszystkie potknięcia programu, który usiłuje się pode mnie „podszyć”. Kilkukrotnie
zniechęcam się na tyle, że wyłączam program nie chcąc już dalej brnąć w nonsensowne rozmowy.
Z czasem jednak, gdy interakcje stają się bardziej „racjonalne” zmniejsza się mój dystans. Zaczynam
z ciekowością przyglądać się temu, jak bot się zmienia. Ta otwarta struktura z wpisaną
potencjalnością domaga się odbiorcy, który będzie ją nieustannie rozwijał i poszerzał. Tylko wtedy
bot ma szanse się ulepszać i angażować się w coraz bardziej satysfakcjonujące rozmowy.
W doświadczeniu budowania własnego awatara gubi się jednak zupełnie perspektywę własnej
śmierci, choć jest ona dla projektu Lifenaut ideą fundamentalną. Oddala się ją i przesuwa w sferę
nieobecności, bo tworzenie awatara to triumf botycznego życia.
Trzecim elementem pracy nad swoim profilem jest wypełnienie testu znajdującego się
w zakładce „Osobowość” Umieszczony tam kwestionariusz osobowości składa się z 486 twierdzeń,
na które mam zareagować określając, w jakim stopniu się z nim identyfikuję (w pięciopunktowej
skali od „bardzo trafiony” do „zupełnie nie trafiony”). Przykładowe zdania to: „Tracę panowanie nad
sobą”, „Działam zgodnie z procedurami”, „Mam bujną wyobraźnię”. Na każdym etapie wypełniania
testu mam dostęp do szczegółowej analizy wyników określających poszczególne cechy mojej
osobowości. Siostrzanym projektem prowadzonym przez Terasem Movement Foundation jest
CyBeRev. Wykorzystano tam znacznie bardziej szczegółowy kwestionariusz osobowości składający
się ze 100 tysięcy pytań ułożonych przez amerykańskiego socjologa i badacza nowych mediów,
dyrektora Cyber-Human Systems w National Science Foundation Williama Simsa
Bainbridge’a. Bainbridge zafascynowany jest tematem Second Life, wirtualnej nieśmiertelności
i rozmaitymi możliwościami transferu naszego umysłu do sieci. Zamiast socjologicznych badań
skupionych na opisie ogólnych postaw i zachowań ludzkich, Bainbridge zwrócił się w stronę
psychologii starając się uchwycić indywidualne zachowania w zmiennym kulturowo otoczeniu.
Swoją metodę nazwał personality capture nawiązując do teminu motion capture, w którym ruch
osoby jest skanowany przez komputer i wykorzystywany w grach komputerowych albo filmach
(Bainbridge 2004). Idea personality capture wiązała się z przekonaniem, że jest możliwe
modelowanie zachowania danej osoby wykorzystując dużą ilość zebranych o niej informacji. Żeby
stworzyć dokładny i precyzyjny obraz osoby Bainbridge sugeruje zadanie około 100 tysięcy pytań,
które metaforycznie można określić jako puzzle składające się na nasze „ja”. Każda odpowiedź
respondenta ważona jest na dwóch poziomach w pięciopunktowej skali – pierwszy dotyczy
relatywnej istotności danej cechy osoby, drugi stopnia zastosowania tej cechy do danej osoby
(Dormehl 2017). Budowanie mindclone’a nie jest szybkim procesem. „Jeśli spędzisz godzinę
dziennie odpowiadając na pytania, to zajmie ci pięć lat całkowite wypełnienie kwestionariusza” mówi
Lori Rhodes, fundator CyBeRev. „Ale im dalej pójdziesz, tym bardziej odpowiednia reprezentacja
twojego umysł powstanie” (Rhodes 2010). W efekcie ma zostać stworzony awatar sterowany
oprogramowaniem, który będzie zdolny do odpowiadania w realnych sytuacjach tak samo, jak osoba,
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która była dla niego pierwowzorem. Kwestionariusz osobowości, jako standardowa forma
kolekcjonowania informacji dotyczących przekonań, wierzeń i motywacji, należy do tradycji badań
leksykalnych, u podstaw której leży przekonanie, że „wszystkie aspekty ludzkiej osobowości, które
były lub są istotne, interesujące lub pożyteczne zostały utrwalone w treści języka” (Strelau i Doliński
2008).
5.

Wnioski

Jednak na tle rozmaitych technologii oferujących możliwość kolekcjonowania danych,
samooptymalizacji i poznania samego siebie kwestionariusz osobowości wykorzystywany przez
Lifenaut i CyBeRev wydaje się formą anachroniczną, ze względu na czasochłonny i żmudny proces
jego wypełniania a także na „laboratoryjne” warunki związane z odpowiedziami na pytania.
Korzystając z rozmaitych technologii – komputerów, smartfonów, nowoczesnych samochodów –
pozostawiamy mimowolnie w sieci bardzo dużo śladów, które składają się na nasz cyfrowy portret.
Sytuacja jest tu zupełnie inna – dane o naszej aktywności są zapisywane przy okazji wykonywania
jakiejś czynności, a nie w hipotetycznej sytuacji pozbawionej szczegółowo zarysowanego kontekstu,
którą stwarza forma kwestionariusza. Wart przywołania w tym kontekście jest tzw. ruch Quantified
Self czyli skwantyfikowane ja (Reigeluth 2014). Kwantyfikacja to ilościowe ujęcie zjawiska, które
poprzednio zostało ujęte opisowo. Zwolennicy tego podejścia przy użyciu technologii ubieralnych
(wereable technologies) takich jak opaski na głowę, pierścionki, okulary czy zegarki dokonują
pomiarów rozmaitych aktywności życiowych m.in. ilość spalonych kalorii, długość i jakość snu czy
poziomu koncentracji i stresu. Zebrane dane sensoryczne w określonych warunkach i otoczeniu
opisują nas i poszczególne parametry naszej osobowości. Jednak w przypadku wereable technologies
impuls wychodzi niejako z ciała, z danych sensorycznych zbieranych w określonych sytuacjach,
danych pobieranych z „akcji”. To reakcje, których nie możemy zadeklarować ani kontrolować,
inaczej niż w przypadku kwestionariusza osobowości. Dane źródłowe znajdujące się w naszym ciele
są traktowane przez zwolenników ruchu Quanified Self jako nowa „humanistyczna inteligencja”. To
jedno z określeń używanych przez zwolenników ruchu Quantified Self jako synonim do lifelogging,
self-tracking, auto-analityk, body-hacking, self-quantifying (Przegalińska 2015). Taki rodzaj
pobierania informacji o nas jest zdecydowanie bardziej nowoczesny i stanowi współcześnie wyraźny
trend rozwoju.
Innym, szeroko dostępnym trackerem (z którego zasobów korzysta także Lifenaut) jest
Facebook. Interesujące w tym kontekście są wyniki badań związane z profilowaniem osobowości na
podstawie facebookowych lajków, jakie przedstawił Michał Kosiński. Najbardziej znanym narzędzie
służącym do badania zależności pomiędzy osobowością a śladami cyfrowymi jest myPersonality
project, który powstał na Uniwersytecie Cambridge. Kosiński przekonuje że algorytm potrzebuje
około 70-100 lajków, by zdobyć o nas wiedzę porównywalną z tą, którą dysponuje o nas nasz bliski
przyjaciel, a 250 lajków daje algorytmowi o nas taką wiedzę, jaką ma nasz małżonek lub inna
najbliższa nam osoba (Kosiński i in. 2014). Lajki tworzą połączenia pomiędzy profilem użytkownika
a konkretną lubianą treścią, a algorytm potrafi ekstrapolować z „polubień” np. filmów inne cechy,
takie jak kolor skóry, poglądy polityczne czy orientacje seksualną. Skoro tak, to wydaje się, że
tworzenie osobnych profili, które mają odwzorować naszą osobowość jest jedynie dodatkowym
i uciążliwym obowiązkiem. Szczególnie, że jesteśmy ciągle świadkami konwergencji nie tylko metod
przekazu informacji, ale także rodzaju mediów. Media łączące różne funkcje są znacznie bardziej
konkurencyjne rynkowo, ponieważ w nadmiarze aplikacji i portali społecznościowych poszukujemy
narzędzie najlepiej funkcjonujących i najbardziej optymalnych. Cel projektu Lifenaut jest
bezpośredni i transparentny – chodzi o zgromadzenie dostatecznej ilości danych, które pozwolą na
stworzenie naszego pośmiertnego, cyfrowego przedłużenia. Jednak podobny cel, choć ukryty
i pośredni mają także giganci tacy jak – Facebook, Google, Amazon czy Netflix. Jeżeli korzystamy
z tych narzędzi można śmiało stwierdzić, że stworzyliśmy już, choć niekoniecznie intencjonalnie,
swoich nieludzkich innych o określonym profilu osobowości – konkretnych preferencjach,
zainteresowaniach i typach zachowań. Nie tylko jednak stworzyliśmy się w teraźniejszości, ale
pozwoliliśmy zaprojektować naszą przyszłość algorytmowi korzystającemu z analiz statystycznych.
Dochodzi tu do osobliwego, czasowego rozregulowania. Tworząc swoje cyfrowe archiwum zbieram
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wspomnienia przeszłości, ale jednocześnie mimowolnie wytwarzam swoją przyszłą historię, która
odnosić będzie do życia wyliczonego według nieznanych zasad działania algorytmu. Ślady cyfrowej
aktywności mają więc charakter retrospektywny i prospektywny zarazem – z jednej strony
opowiadają o historii przeżytej z drugiej historia ta ma posłużyć do opowiadania o przyszłości –
moich potencjalnych wyborach, gustach, sposobach reakcji.
Powyżej przedstawiłam częściowe wnioski wypływające z eksperymentu tworzenia
własnego awatara w środowisku Lifenaut. Zebrane uwagi i intuicje badawcze stanowią pierwszą
próbę konceptualizacji doświadczenia, które jest ciągle w procesie.
6.
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Streszczenie
W tekście prezentuję najważniejsze i najprężniej rozwijające się współcześnie projekty
dotyczące ludzkiej nieśmiertelności oraz omawiam ich podstawowe założenia. Nieśmiertelność
przestaje być projektem metafizycznym, a staje się poważnym zamierzeniem komercyjnym
i badawczym, czego dowodzą przedsięwzięcia takie jak: Eterni.me, Lifenaut, Luka czy Awatar 2045.
Omawiając fenomen tzw. praktycznej nieśmiertelności, wyróżniam dwa zasadnicze trendy – pierwszy
związany z zachowaniem ciała po śmierci (krionika), drugi z zachowaniem cyfrowego dziedzictwa,
a w wersji bardzo radyklanej tzw. minduploadingu (transferu umysłu). Znaczący wpływ na rozwój
tych idei ma transhumanizm dążący do przekroczenia ludzkich ograniczeń oraz rozwijający się od lat
pięćdziesiątych XX wieku inżynieryjno-filozoficzny projekt sztucznej inteligencji. Omówieniu
projektów towarzyszy także przegląd najważniejszej literatury dotyczącej
zagadnienia
technologicznie konstruowanej nieśmiertelności (praktycznej nieśmiertelności).
1.

Praktyczna nieśmiertelność

Rozważania o radykalnym przedłużeniu życia ludzkiego, długowieczności czy
nieśmiertelności przestają należeć do bezpiecznego eksperymentu myślowego. To, co dotąd
pozostawało w sferze fantastyki naukowej czy filozofii, współczesność przenosi w sferę praktyki.
Zasadniczy wpływ na tę sytuację mają rozwijające się nauki biologiczne i informatyczne
bezpośrednio wkraczające w obszary ludzkiej śmiertelności. Wielki projekt nieśmiertelności XXI
wieku rozwija się sieciowo, a nie linearnie, co stanowi o jego ogromnej sile. Punktów zaczepiania
jest sporo – od badania procesów zaniedbywanego starzenia u organizmów morskich takich jak
stłubia czy żółw malowany, przez dynamiczne skany mózgu mające pomóc w zrozumieniu działania
sieci neuronowych, aż po techniki głębokiego ochładzania martwych ciał z intencją przywrócenia ich
do życia. O praktycznej nieśmiertelności ma zatem zdecydować suma wysiłków różnych specjalistów
– synergia wielu kompetencji i odkryć w różnych dziedzinach nauki.
Ray Kurzweil, amerykański naukowiec, pisarz i futurolog, wyznaczył konkretną datę
przełomu technologicznego na rok 2045. Profetycznie głosząc, singularity is near, Kurzweil
propaguje rewolucyjną wizję rozwoju ludzkości, wyznaczając termin, w którym dokona się radyklana
zmiana całego naszego dotychczasowego doświadczenia i wiedzy (Kurzweil 2013). Wtedy też,
połączeni z maszyną, mamy uzyskać nieśmiertelność. To wizja, którą chętnie przejmuje kultura
popularna, tworząc dystopijne czy wręcz apokaliptyczne obrazy świata po-człowieku. Tymczasem
prace nad ludzką nieśmiertelnością trwają już teraz, czego dowodem są rozmaite projekty
prowadzone w dwóch centrach immortalistycznych – Stanach Zjednoczonych i Rosji. Warto więc,
może przewrotnie, spojrzeć na nieśmiertelność w perspektywie singularity is hear omawiając te
działania, które już teraz są podejmowane i wpływają na zmianę kulturowych sensów. Niniejszy tekst
stanowi zatem przegląd najważniejszych przedsięwzięć technologicznych, naukowych
i komercyjnych związanych z tematem nieśmiertelności.
2.

Wirtualność i cielesność

Przede wszystkim zauważyć trzeba, że kłopotliwe jest samo pojęcie nieśmiertelności, które
w przypadku większości realizowanych obecnie projektów stanowi jedynie użyteczne narzędzie
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retoryczne. Nieśmiertelny powinien odnosić się do zbioru faktów, które go opisują. Innymi słowy –
nieśmiertelny to ten, który nie podlega śmierci, a tym samym jej zaprzecza (nie-śmiertelny). Cały
sens tego pojęcia zawiera się więc w oczekiwanych skutkach. Tymczasem wszystkie obecnie
realizowane projekty nieśmiertelności zaczynają, się, paradoksalnie, w momencie śmierci. Tak dzieje
się chociażby w przypadku krioprezerwacji, czyli zamrażania ludzkich ciał w nadziei na
technologiczny przełom, który pozwoli w przyszłości je ożywić. Podjęcie jakichkolwiek procedur
medyczno-eksperymentalnych przed oficjalnym stwierdzeniem zgonu jest nielegalne, nawet jeśli taka
byłaby wola samego zainteresowanego (Zob. np. Nowaczyk-Basińska 2018; Adamkiewicz 2007).
Także projekty oferujące możliwość pośmiertnego trwania w postaci komunikującego się w języku
naturalnym bota, który korzysta z historii i wspomnień danej osoby, jest w pełni użyteczny dla rodziny
i znajomych dopiero po śmierci zainteresowanego. Obszar ten wymaga zatem
terminologicznego definicyjnego uporządkowania oraz wypracowania nowego języka, co nie
stanowi jednak przedmiotu niniejszego tekstu. W tym miejscu sygnalizuję jedynie ten problem,
a w dalszej części artykułu decyduję się używać, konsekwentnie za jej twórcami, terminu
nieśmiertelność.
Pojęcie nieśmiertelności zostało przez współczesność poddane zasadniczym
przekształceniom sensotwórczym. Temat nieśmiertelności przeniósł się bowiem nie tylko z literatury
science fiction do bio-technologicznych laboratoriów, ale także z obszaru metafizyki, religii
i duchowości na plan wolnego rynku. O dostępie do „wiecznego życia” w nowym horyzoncie
technologiczno-kulturowym nie decydują już uczynki wiary, lecz w większości przypadków,
zasobność portfela i otwartość na eksperymentalne metody działania. Nieśmiertelność komercjalizuje
się i jako projekt jest odważnie wprowadzana na rynek. Zajmują się nią zarówno giganci z Doliny
Krzemowej, tacy jak chociażby Google (projekt Calio ), dysponujący ogromnymi środkami
finansowymi, świetną kadrą specjalistów i zapleczem technologicznym oraz infrastrukturalnym, ale
także małe firmy czy startupy jak Eterni.me czy Luka, które wypracowują dopiero odpowiednie
narzędzia do realizacji swoich zamierzeń (Nowaczyk-Basińska 2015). Idea ta bywa również
podejmowana z osobistych pobudek przez osoby prywatne jak w przypadku projektu Dadbot (Vlahos
2017). I choć wielu zakłada demokratyzację „wiecznego życia”, deklarując, że dostęp do usługi
będzie miał w przyszłości każdy, w praktyce stoimy przed bezprecedensową sytuacją możliwości
całkowitej prywatyzacji pośmiertnego trwania.
Zasadniczo w obrębie projektu nieśmiertelności można wyróżnić dwa główne trendy –
pierwszy dotyczy zachowywania ciała po śmierci, czyli wspomniana wyżej krionika. Idea ta zrodziła
się w latach sześćdziesiątych XX wieku. Wówczas Rober Ettinger, amerykański fizyk, postawił
zdumiewającą tezę na temat możliwości pośmiertnego zamrożenia człowieka i przywrócenia go po
czasie do życia. Swoje przemyślenia zebrał w książce The Prospect of Immortality, szybko stając się
duchowym przywódcą krioników Ettinger założył pierwszy Instytut Krioniki (Cryonics Institute) oraz
Stowarzyszenie Nieśmiertelnych (Immortalist Society). Poza tym na świecie istnieje kilkanaście
ośrodków zajmujących się pośmiertnym zamrażaniem ludzi i zwierząt m.in. w Stanach
Zjednoczonych i Rosji. Największą i dysponującą najnowocześniejszymi technologiami jest
organizacja Alcor. Life Extension Foundation działająca w Arizonie, której obecnym prezesem jest
Max More. Krioprezerwacja polega na stopniowym ochładzaniu zmarłego aż do temperatury ciekłego
azotu (czyli ok. – 197 stopni Celcjusza). Zanim ciało zostanie umieszczone w specjalnej nierdzewnej
kapsule, upuszcza się krew, a w jej miejsce przetoczona zostaje substancja o nazwie M22, która
zapobiega formowaniu się kryształków lodu w organizmie (witryfikacja) 1. Możliwa jest także
procedura neuroprezerwacji, czyli zamrożenie samej głowy zmarłego. Opcja ta jest znacznie tańsza
niż zamrożenie całego ciała2, a koszty w obu przypadkach można pokryć z polisy ubezpieczeniowej
na życie.
Więcej na temat substancji M22 na stronie Alcor: Life Extension Foundation pod linkiem:
http://www.alcor.org/Library/html/alcornews044.html [dostęp: 21.08.2017].
2
Koszt krioprezerwacji wynosi od 80 000 dolarów (opcja neuroprezerwacji) do 200 000 dolarów
(całe ciało). Na powyższe ceny składają się: koszty Patient Care Trust, krioprezerwacja oraz
Comprehensive Member Standby (CMS) czyli pogotowie krioniczne. Koszty rosną, gdy pacjent
1
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Drugi kierunek rozwoju badań nad ludzką nieśmiertelnością dotyczy zachowywania naszego
dziedzictwa cyfrowego, a w wersji bardzo radyklanej tzw. minduploading (inaczej także whole brain
emulation, brainupload, mindcoping). Transfer umysłu to ciągle hipotetyczny proces kopiowania lub
przeniesienia świadomości człowieka do komputera dzięki odtworzeniu w symulacji komputerowej
wszystkich połączeń neuronalnych znajdujących się w naszym mózgu. Nad tymi zagadnieniami
pracują między innymi Nick Bostrom i Anders Sandberg z Future of Humanity Institute na
Uniwersytecie Oxfordzkim (Sandberg i Bostrom 2008). Jedną z zasadniczych kwestii
podejmowanych w tym kontekście jest tzw. problem ciągłości, czyli pytanie o to, czy komputerowa
wersja człowieka będzie nim naprawdę (Novella 2013). Ciekawie wobec tych rozważań sytuuje się
projekt badawczy o nazwie Lifenaut prowadzony przez organizację charytatywną Terasem
Movement Foundation. Pomysłodawczynią przedsięwzięcia jest Martine Rothblatt, transhumanistka
i autorka książki Virtually Human. The Promise and Peril of Digital Immortality. Celem Lifenaut jest
sprawdzenie, czy dysponując obszerną bazą danych na temat konkretnego człowieka, jesteśmy
w stanie odtworzyć jego osobowość. Jeśli ta hipoteza się potwierdzi, Rothblatt przewiduje powstanie
tzw. mindclones – świadomych istot wirtualnych, które będą częścią naszego społeczeństwa, a zatem
powinny też dysponować określonym zakresem obowiązków i praw. W eksperymencie polegającym
na tworzeniu cyfrowego zapisu swojego życia może uczestniczyć bezpłatnie każdy, kto zarejestruje
się na stronie www.lifenaut.com. Praktyczną próbą potwierdzenia idei mindclone jest humanoidalny
robot Bina48, który przechowuje historie i wspomnienia Biny Rothbaltt (żony Martine Rothblatt)
i potrafi komunikować się ze swoim rozmówcą w języku naturalnym. W kierunku nowego projektu
ludzkości uwzględniającego nieśmiertelność spoglądają także Rosjanie, w szczególności Dimitri
Itsckov, który w 2011 roku powołał Strategiczny Ruch Społeczny Rosja 2045. Jego celem jest
stworzenie, w perspektywie najbliższych kilkudziesięciu lat awatara, który umożliwi nam życie poza
ciałem, w noosferze (gr. noos – umysł). Tradycja immortalistyczna jest w Rosji bardzo silna,
a szczególny na nią wpływ miały idee dziewiętnastowiecznego filozofia Nikołaja Fiodorowa.
Fiodorow twierdził, że najważniejszym zadaniem człowieka jest pokonanie śmierci, która jest
efektem działania nieświadomych mechanizmów przyrody (Zob. np. Milczarek 2013). Marzeniem
rosyjskiego myśliciela była jednak nie tylko eliminacja śmierci, która pochłania obecnie żyjących,
ale także wskrzeszanie przodków. Swoją koncepcję budował na dwóch filarach – religii
chrześcijańskiej z odwołaniem do zmartwychwstania Chrystusa i wskrzeszenia Łazarza oraz nauce,
która miała dostarczyć odpowiednich narzędzi do urzeczywistnienia tych koncepcji w praktyce. Jego
filozofia była wezwaniem do czynu i zjednoczenia się wszystkich ludzi w walce przeciwko śmierci.
Znaczący wpływ na rozwój rosyjskiej myśli immortalistycznej miał także Igor Władimirowicz
Wiszew, który sformułował podstawy nowej dyscypliny naukowej – immortologii, czyli nauki
o nieśmiertelności. Interesująca w kontekście wirtualnej nieśmiertelności jest także koncepcja
Aleksandra Aleksandrowicza Bołonkina, który przedstawia wizję „elektronicznej cywilizacji”,
w której żyją „e-istoty”.
3.

Przegląd literatury

Najważniejszym polem odniesienie dla projektu nieśmiertelności jest transhumanizm
postulujący przyspieszenie zmian technologicznych i przemianę człowieka, zarówno w planie
praktycznym jak i etycznym. Wizja nieśmiertelności jest wyrażona w ruchu transhumanistycznym
wprost. Dzięki nauce i technice ma dokonywać się stopniowe polepszanie jakości i długości życia, co
doprowadzi do eliminacji większości obecnych ograniczeń i trosk. Postulowane jest tu zarówno
poszerzenie wydajności intelektualnej człowieka jak i modalności sensorycznych. Dzisiejsze,
powszechnie akceptowane rozumienie transhumanizmu, wprowadził do naukowego obiegu Max
More, twierdząc, że „ambicją transhumanizmu jest kontynuacja renesansowego humanizmu, czyli
okazywanie szacunku dla rozumu i nauki oraz nacisk na postęp ludzkości i tym samym docenienie
mieszka poza terenem Stanów Zjednoczonych. Usługi oferowane są głównie dla członków Alcor.
Opłata członkowska wynosi 53 dolary miesięcznie lub 156 dolarów kwartalnie. Szczegółowe
wyliczenia,
zasady
finansowania
i
zakres
oferowanych
usług:
http://www.alcor.org/BecomeMember/sdfunding.htm [dostęp: 15.02.2017].
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roli człowieczeństwa (czy też transczłowieczeństwa) w doczesnym życiu, a nie w nadnaturalnym
„życiu po śmierci” (Adamski 2012). W 2013 roku More wraz ze swoją żoną Natashą Vita-More
zebrali najważniejsze klasyczne, ale i współczesne teksty na temat nauki, technologii i filozofii pod
wspólnym tytułem The Transhumanist Reader. Swoje eseje zamieścili tam między innymi: Anders
Sandberg, przekonując o prawie do tzw. wolności morfologicznej, William Sims Bainbridge,
prezentując swoją koncepcję transawatarów, Randal Koene, tłumacząc istotę minduploadingu, a także
Abrey de Grey (zahamowanie procesów starzenia), Nick Bostrom (etyka transhumanizmu) i Vernor
Vinge (technologiczna osobliwość). Interesująca w tym kontekście jest także popularnonaukowa
książka Marka Stevensona. Stevenson spotkał się z najbardziej wpływowymi transhumanistami oraz
orędownikami przedłużonego życia, czego efektem była książka Co nas czeka? Krótki przewodnik
po przyszłości. Rozmówcami Stevensona byli między innymi Cynthia Breazeal, twórczyni
emocjonalnego robota Kismet, George Church, który zapoczątkował badania nad ludzkim genomem
oraz Eric Drexler – ojciec nanotechnologii molekularnej i idei szarej mazi.
Drugim ważnym polem odniesienia dla nieśmiertelności jest rozwijany od lat
pięćdziesiątych XX wieku fiolozoficzno-inżynieryjny projekt sztucznej inteligencji. Aleksandra
Przegalińska, filozofka i badaczka nowych technologii, uznaje, że sztuczna inteligencja jest jednym
z największych metafizycznych projektów XX i XXI wieku (Przegalińska 2016). Wiara
transhumanistów w stworzenie nieśmiertelnego człowieka to zasadniczo wiara w stworzenie tzw.
generalnej sztucznej inteligencji. Zwolennicy rozwoju sztucznej inteligencji (np. R. Kurzweil, H.
Moravec) twierdzą, że maszyny, kiedy tylko osiągną odpowiedni stopień złożoności, zdobędą także
typowo ludzkie cechy, w tym świadomość. Rozwój botyki i robotyki ma zasadniczy wpływ na to, jak
wyglądać będzie nasza przyszła nieśmiertelność, gdyż to właśnie technologicznym innym, rozmaitym
agentom funkcjonującym zarówno w świecie wirtualnym jak i fizycznym, delegować będziemy nasze
pośmiertne życie. Szczególnie interesujący jest w ostatnich latach rozwój botów, czyli programów
komputerowych zdolnych do imitowania ludzkich zachowań, w tym rozmowy w języku naturalnym.
Idea polega na zebraniu dużej ilości śladów cyfrowych, które pozostawił po sobie zmarły
i przetworzenia ich za pomocą odpowiednich algorytmów w taki sposób, by program mógł
naśladować zachowanie swojego pierwowzoru. Na tym założeniu opiera się przynajmniej kilka
znaczących projektów m.in. Eterni.me, Luka czy Dadbot Na temat wirtualnej nieśmiertelności oraz
szans i zagrożeń wynikających z pozostawiania po sobie cyfrowego dziedzictwa pisze Kevin O'Neill
w książce Internet Afterlife. Virtual Salvation in the 21st Century, a także Luke Dormehl w zbiorze
esejów Thinking Machines. The Quest for Artificial Intelligence and Where it’s Taking us Next.
Dążenie do praktycznej nieśmiertelności izraelski historyk Yuoval Noah Harari zalicza do
kształtującego się obecnie nowego programu ludzkości. Po tym jak XXI wiek relatywnie dobrze
poradził sobie z plagami, głodem i wojnami przyszedł czas, by zmierzyć się ze skończonością naszego
życia (Harari 2017). Śmierć przestaje być problemem metafizycznym, a staje się wyzwaniem dla
inżynierów i wizjonerów z Doliny Krzemowej, którzy inwestują biliony dolarów, by dokonać
radyklanego przełomu w obszarze naszej śmiertelności. Obok biotechnologii i pomysłów ulepszenia
i wzmocnienia naszego ciała, nadzieje pokładane się w rozwiązaniach mających na celu połączenie
człowieka z maszyną (cyborg) lub w najbardziej radyklanie formie stworzeniu całkowicie
nieorganicznego i autonomicznego życia. Harrari prezentuje scenariusz przyszłości, w którym świat
rządzony jest przez inteligentne algorytmy stopniowo zastępujące człowieka w różnych obszarach
jego życia. „Jesteśmy prawdopodobnie ostatnią generacją homo sapiens” – przewiduje Harrari,
obserwując obecne kierunki i tempo rozwoju technologii. Co znamienne książki izraelskiego
historyka rekomendują między innymi Bill Gates i Mark Zuckerberg.
W Polsce do tzw. praktycznej nieśmiertelności krytycznie odniósł się socjolog Zygmunt
Bauman, antycypując niejako rozwój badań w tym obszarze. W ponowoczesności jako źródle cierpień
zauważa, że w miejscu śmierci, zdezawuowanej i ciągle dla nas wstydliwej, pojawiła się
technologiczna możliwość ciągłego trwania.
Ci, co zniknęli z widoku, są nieobecni czasowo; nie raz na zawsze i nawet nie całkowicie –
technicznie są przecież stale obecni, schowani tylko w obszernych magazynach sztucznej pamięci,
zawsze przygotowani na akt zmartwychwstania i gotowi do powrotu (Bauman 2004).
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Bauman jednak eksponuje znaczący paradoks, poważną rysę we współczesnym planie
nieśmiertelności. Nauka obiecuje bowiem coraz bardziej realistyczną możliwość biologicznej
nieśmiertelności, w tym samym czasie, kiedy kultura „lansuje wizję nadmiaru i zbędności życia i gdy
zapobieganie nowemu życiu i skracanie życia już istniejącego staje się uznanym, a często i zalecanym
kulturowo, wzorem postępowania” (Bauman 2004). Szansa życia wiecznego, stanie się wobec tego
w przyszłości jednym z najpotężniejszych czynników społecznego uwarstwienia i polaryzacji
(Bauman 2004). O nieśmiertelności bardzo interesująco pisze także polski humanista i lekarz –
Andrzej Szczeklik. Szczeklik w sposób niezwykły łączy opis badań nad klonowaniem czy ludzkim
genomem z mitologią, magią czy medycyną starożytnych Egipcjan i Greków. Pokazuje także, jak
gruntownym przeobrażeniom uległa medycyna – przeszczepy serca, tomograf komputerowy,
rezonans magnetyczny, to tylko niektóre osiągnięcia ostatnich kilkudziesięciu lat. „Jesteśmy
świadkami fenomenalnego, nieznanego dotąd w historii rozwoju biologii i medycyny. I można śmiało
powiedzieć, iż podczas gdy w skali wszechświata żyjemy w czasie po Wielkim Wybuchu (Big Bang),
to na nasze planecie czas znaczy eksplozja medycyny (Szczeklik 2012). Nieśmiertelność zatem, jak
głosi tytuł jego książki to prometejski sen medycyny, jeden z najważniejszych obszarów badań
związanych z możliwością przedłużenia ludzkiego życia i odraczaniem procesów starzenia.
4.

Kim jesteśmy gotowi się stać…?

XXI wiek to laboratorium testowania rozmaitych scenariuszy i strategii nieśmiertelności.
Żyjemy w momencie, w którym głos w jej sprawie zabierają naukowcy, lekarze i inżynierowie, a nie
tylko duchowni czy artyści. Wyścig po nieśmiertelność już się zaczął, a realizowane, głównie
w Stanach Zjednoczonych i Rosji, projekty ujawniają nasze zbiorowe ambicje i zamierzenia. Obecnie
rozwijane technologie zacierają różnice pomiędzy tym, co żywe i martwe, przeszłe i teraźniejsze,
trwałe i przejściowe, ale nie dźwigają jeszcze piętna ostateczności (projekty nieśmiertelności obecnie
zaczynają się w chwili śmierci). Entuzjaści twierdzą, że nieśmiertelność to naturalna konsekwencja
rozwoju rozmaitych technologii w tym – biotechnologii, sztucznej inteligencji, nanorobotyki,
technologii informacyjnej, kognitywistyki czy inżynierii genetycznej, przeciwnicy wieszczą kres
gatunku homo sapiens (Fukuyama 2005). Pytanie o nieśmiertelność to nie tylko kwestia
odpowiednich narzędzi i technologicznych możliwości, ale również konieczność nowych uzgodnień
społecznych, z którymi wiązać będą się zmiany dotychczasowych norm, wartości i sensów
kulturowych. Parafrazując myśl Sherry Turkle: żyjemy w momencie przełomu związanego
z projektem ludzkiej nieśmiertelności, nie dlatego, że zaczynają pojawiać się technologie, które
zbliżają nas do jego realizacji, raczej dlatego, że nasz sposób myślenia o ich obecności wiele nam
mówi o tym, kim jesteśmy i kim jesteśmy gotowi się stać (Turkle 2013).
5.
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Streszczenie
Zagadnienia związane z ciałem i cielesnością przez wiele lat stanowiły marginalny aspekt
rozważań socjologicznych. W ostatnich latach wraz z dynamicznym rozwojem społeczeństwa
konsumpcyjnego zaczęto zwracać uwagę na możliwości kreowania wizerunku, modyfikacji ciała,
a także jego znaczenia w życiu społecznym.
Ciało jest mocno zakorzenione w kulturze, która m.in. wyznacza standardy zaspokajania
potrzeb cielesnych czy normy odnośnie eksponowania ciała, ubioru i wyglądu zewnętrznego. W dobie
Internetu, mediów telewizyjnych i mediów społecznościowych ciało staje się jednym z elementów
wyrażających status społeczny, a także kreujących i podtrzymujących standardy piękna.
Obrazy prezentowane w mediach skierowanych do społeczeństwa konsumpcyjnego
wzbudzają pragnienia i potrzeby urzeczywistnienia kultu ciała. Kreowanie potrzeb przyczynia się do
rozrostu rynku oferującego możliwości przemiany, modyfikacji i upiększania ciała. Takie usługi
oferuje m.in. branża „beauty”, sektor wypoczynkowy, gimnastyczny czy rekreacyjny. W efekcie,
w społeczeństwie konsumpcyjnym odbiorcom wielu usług jest ciało, które może być stylizowane,
przedstawiane w różny sposób, a nawet urynkowione. Autorka niniejszego artykułu opisuje
współczesne możliwości modyfikacji ciała, jakie daje rynek oraz ukazuje znaczenie ciała i cielesności
w społeczeństwie konsumpcyjnym.
1.

Wstęp

Na przestrzeni wieków ludzkie ciało było ważnym elementem sztuki czy życia społecznego.
Wokół ciała i wyglądu zewnętrznego kształtowały się trendy w zakresie fryzury, ubioru czy
pielęgnacji. Poprzez wizerunek ludzie wyrażali przynależność do określonej klasy społecznej, a także
manifestowali swój status społeczno-ekonomiczny. Do niedawna problematyka ciała, jego wizerunku
i roli jaką pełni w społeczeństwie była pomijana przez nauki socjologiczne. Dopiero wraz
z gwałtownym rozwojem społeczeństwa konsumpcyjnego zaczęto zwracać uwagę na takie elementy
jak: obraz ciała w mediach, stylizowane przedstawienia ciała czy możliwości jego projektowania i
modyfikacji. Współcześnie uważa się, że ciało podlega nieustannej kontroli, którą sprawują nad nim
w znaczeniu ogólnym – państwo, a w znaczeniu szczegółowym – zawody medyczne (Shilling 2010).
Zwiększenie zakresu kontroli społecznej nad ludzkim ciałem wynika głównie z rozwoju
epoki postmodernistycznej, przemian w zakresie wartości, obyczajowości oraz upowszechnienia się
nowoczesnych technologii, nauk przyrodniczych i rozwoju wiedzy medycznej. Kolejny czynnik
związany z epoką postmodernistyczną to desakralizacja życia społecznego, która przyczyniła się do
znacznego zmniejszenia wpływu religii na definiowanie ciała. W efekcie w społeczeństwie
konsumpcyjnym cechującym późną nowoczesność kładzie się nacisk na ujmowanie ciała jako
składnika własnej tożsamości, własnego „Ja”.
Rozpatrując znaczenie wizerunku ciała w społeczeństwie konsumpcyjnym należy zwrócić
uwagę na ewolucję mass mediów w kształtowaniu stylizowanych przedstawień ciała (Featherstone
2008). Stanowią one narzędzie wspomagające kreowanie i utrwalanie akceptowanych społecznie
standardów piękna. Nieodłącznym elementem mediów jest reklama i rynek. Postępująca
medykalizacja umożliwiła rozwój usług, których odbiorcą i przedmiotem oddziaływań jest ciało.
W ten sposób nie tylko poddaje się ono modyfikacji i projektowaniu, ale również może stanowić
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źródło przyjemności i realizacji wartości hedonistycznych. Wobec przemian jakie dokonały się
w ostatnich latach w zakresie postrzegania ciała i cielesności, autorka niniejszego artykułu stwierdza,
że ciało podlega modyfikowaniu na wzór artystycznego projektu. Artykuł stanowi próbę
udowodnienia postawionej tezy w oparciu o rozważania Jeana Baudrillard’a na temat problematyki
znaczenia piękna zewnętrznego w kulturze popularnej.
2.

Społeczeństwo konsumpcyjne i kultura konsumpcyjna jako element przemian
społecznych

Społeczeństwo konsumpcyjne można postrzegać jako wynik dynamicznych przemian
w zakresie wielu sfer życia począwszy od gospodarki po przemiany wartości, poglądów czy
zachowań społecznych. Na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku V. Packard
podjął się analizy zachowań amerykańskiego społeczeństwa zdominowanego reklamą, mediami oraz
bogatym wytwórstwem produktów, wśród których coraz częściej pojawiały się dobra prestiżowe.
Autor ten zwrócił uwagę na przemiany w kategoriach statusu społeczno-ekonomicznego wynikające
z rozwoju rynku i konsumpcji (Packard 1959). Z kolei J. K. Galbraith pod koniec lat pięćdziesiątych
zwrócił uwagę na zjawisko generowania potrzeb marketingowych oraz rosnącą produkcję
i konieczność kształtowania zachowań rynkowych w kierunku zbycia pojawiających się dóbr
(Galbraith 1973). W późniejszych latach refleksje na temat rosnącego konsumpcjonizmu wyrażające
się w krytyce ówczesnej, powojennej kultury kapitalistycznej pojawiły się wśród myślicieli
francuskich i niemieckich. Jednym z pierwszych autorów, który użył sformułowania „społeczeństwo
konsumpcyjne” był J. Baudrillard. W swojej pracy poświęconej szerokiej analizie czynników
kształtujących społeczne trendy i zachowania społeczeństwa konsumpcyjnego, Baudrillard opisał
m.in. estetyczny obszar konsumpcji, którego przedmiotem jest ciało. Autor zwrócił uwagę na
funkcjonalny wymiar piękna i erotyzmu oraz rolę reklamy w posługiwaniu się symbolami
atrakcyjności (Baudrillard 2006).
Prace Baudrillarda stały się inspiracją dla późniejszych autorów badających problematykę
społeczeństwa konsumpcyjnego oraz zjawiska estetyzacji obejmującego wszelkie sfery życia.
Współcześnie mianem „społeczeństw konsumpcyjnych” określa się społeczeństwa tzw. cywilizacji
zachodniej, w których media stanowią główny środek przekazu, a aktywność jednostek sprowadza
się do konsumowania, nabywania i wytwarzania dóbr. W ujęciu Baudrillarda za ideą konsumowania
ukrywa się potrzeba dobrobytu, w której upatrywane jest szczęście (Baudrillard 2006). Dobrobyt
postrzegany przez pryzmat przedmiotów, znaków, towarów, a także celebrowania czasu wolnego ma
doprowadzić do eliminacji nierówności społecznych. Zrównanie szans za pomocą rewolucji
dobrobytu jaką dostarcza konsumpcja zapewnia poczucie szczęścia na płaszczyźnie społecznej, jak
i jednostkowej. Baudrillard podkreśla, że w społeczeństwie konsumpcyjnym niezwykle ważną rolę
pełni jednostka poszukująca indywidualnej koncepcji szczęścia. Innymi słowy, człowiek w świecie
konsumpcji kieruje się potrzebami, których zaspokojenie ma mu przynieść zadowolenie i satysfakcję.
Wraz z dynamicznym postępem naukowo-technologicznym i rozwojem rynku rosną oczekiwania
jednostki i zapotrzebowanie nie tylko na nowe produkty, ale także doświadczenia, doznania, a nawet
środki wyrazu własnej tożsamości. Baudrillard opisując konsumpcję zaznacza, że jest ona czynnym,
zbiorowym zachowaniem, przymusem, nakazem, moralnością i instytucją (Baudrillard 2006 s. 94).
Stanowi ona również system wartości obejmujący mechanizmy integracji grupowej oraz kontroli
społecznej. Wspomniany autor poprzez społeczeństwo konsumpcyjne rozumie społeczeństwo
zdominowane swoistym modelem uspołecznienia związanego z obecnością nowych sił wytwórczych
oraz monopolistycznym przekształceniem gospodarki, w której główną rolę pełni wysoko rozwinięta
produkcja.
Z pojęciem społeczeństwa konsumpcyjnego wiąże się pojęcie kultury konsumpcyjnej. Samo
ujęcie kultury jest bardzo szerokie i odnosi się do szeregu zachowań oraz czynności wpisanych
w codzienne funkcjonowanie człowieka. Według Baumeistera kultura jest systemem znaczeń
i symboli zarządzającym złożoną strukturą działań grup społecznych, jednostek oraz interakcji
zawieranych z innymi (Baumeister 2011). Definicja kultury konsumpcji zawarta w słowniku języka
polskiego określa ją jako zjawisko odnoszące się do koncentracji życia codziennego wokół nabywania
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dóbr konsumpcyjnych. Cechą charakterystyczną tej kultury jest również postawa zorientowana na
konsumowanie i nabywanie dóbr materialnych (Sobol 2005). Według niemieckiego socjologia E.
Fromma, kultura konsumpcyjna wyraża się w kategoriach ekonomicznych i w dążeniu do posiadania.
Motyw przewodni kultury konsumpcyjnej zawiera się w idei: „mieć”. Jest to siła napędowa jednostki
zmierzająca do uczynienia wszystkiego swoją własnością. W ujęciu Fromma bez „mieć” nie ma
miejsca na „być”. Oznacza to, że posiadanie zapewnia jednostce egzystencję. Potrzeba posiadania
nieustannie się rozwija, po zaspokojeniu określonych dążeń pojawiają się kolejne. Mogą ujawniać się
w postaci przedmiotów, produktów jak również doświadczeń czy więzi międzyludzkich (Fromm
2005). Kultura konsumpcji często poddawana jest krytyce. Jeden z wybitnych polskich socjologów,
Z. Bauman w opisie kultury konsumpcyjnej posługuje się określeniem „kultura
konsumpcjonistyczna” i nazywa ją bezrefleksyjnym sposobem działania w społeczeństwie
konsumentów. Owa bezrefleksyjność wyrażana jest brakiem zastanowienia się nad celem własnej
egzystencji, doborem właściwych środków do osiągnięcia tego celu czy nawet brakiem umiejętności
odróżnienia rzeczy i czynów istotnych w realizacji celów od nieistotnych (Bauman 2009). Bauman
zauważa, że w kulturze konsumpcyjnej postępowanie jednostek jest intuicyjne, a nawet zgodne
z nakazami społeczeństwa konsumpcyjnego.
3.

Ciało i możliwości jego modyfikowania w społeczeństwie konsumpcji

Społeczeństwo konsumpcyjne rządzi się określonymi regułami i nakazami odnośnie
zachowań, sposobów spędzania wolnego czasu, stylów życia, a także wyglądu zewnętrznego.
W kulturze konsumpcji bardzo ważną rolę pełnią wartości estetyczne, które dotychczas
zarezerwowane były dla dziedzin artystycznych i sztuki. Kultura ta cechuje się wykorzystywaniem,
a nawet emanowaniem pięknem i artyzmem we wszystkich dziedzinach życia codziennego.
Przykładem są artystyczne projekty infrastruktury czy wykorzystywanie obrazów o wysokich
walorach estetycznych w środkach masowego przekazu (Featherstone 1997). W efekcie dochodzi do
stopniowego zacierania się granic między sztuką, a życiem codziennym. Takiemu artystycznemu
oddziaływaniu coraz częściej podlega ludzkie ciało, które podobnie jak świat zewnętrzny
projektowane jest w celu sprostania obowiązującym standardom piękna.
Piękno ujmuje się jako podstawową kategorię estetyki, a przez socjologów rozpatrywane jest
z perspektywy zmienności kanonów społecznych i społecznych upodobań (Dowigałło 2013).
Socjologowie estetyki interesowali się pięknem tylko wtedy, gdy udawało im się dostrzec w nim
związki z elementami życia społecznego (kulturą społeczną, strukturą, nierównościami, a nawet
przemocą symboliczną). W kulturze konsumpcyjnej z pięknem wiążą się takie kategorie jak moda,
styl życia, atrakcyjność interpersonalna. Piękno wyrażane jest w postaci przedmiotów
konsumpcyjnych, produktów, a także emocji i doznań, których jednostce dostarcza urynkowiony
świat zewnętrzny. Jak podkreśla Baudrillard, najpiękniejszym przedmiotem konsumpcji jest ludzkie
ciało - „ponownie odkryte” w postaci fizycznego oraz seksualnego wyzwolenia (Baudrillard 2006).
W kulturze konsumpcyjnej ciało jest wszechobecne, a jego obrazy stanowią nieodłączny element
mediów, reklamy, kultury masowej. Kreowanie pop-kulturowych ikon bezwzględnie spełniających
rygorystyczne standardy piękna w szczególności odnosi się do ciała kobiecego. Model kobiecości
obowiązujący
w kulturze masowej symbolizuje piękno, erotyzm, sterowany narcyzm. Nawet powstanie „atletyzmu”
propagowanego w mediach i ukazującego wzór idealnego, pięknego wizerunku męskiego ciała nie
było w stanie odwrócić uwagi od koncentracji Mitu Estetyczno-Erotycznego wokół kobiety
(Baudrillard 2006). Taki stan rzeczy wiąże się z uwarunkowaniami historycznymi oraz rolą jaką
w wyzwoleniu seksualnym kobiet odegrała emancypacja. W efekcie współczesny, medialny
wizerunek kobiety nacechowany jest konotacjami związanymi z pięknem, młodością i namiętnością.
Upowszechnianie obrazów idealnego kobiecego ciała sprzyja popularyzowaniu kultu młodości
i piękna w kulturze masowej. Media, telewizja, przemysł filmowy, prasa, reklama biorą udział
w dostarczaniu stylizowanych przedstawień ciała (Featherstone 2008). Nie tylko utrwalają kult
piękna, ale ukazują korzyści płynące z przestrzegania rygorystycznych zasad zachowania wyglądu
zewnętrznego.
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Tak duże przywiązanie do ciała oraz jego kształtu wynika z przemian w zakresie pojmowania
cielesności w społeczeństwie konsumpcyjnym. Ciało postrzega się jako rodzaj kapitału posiadanego
przez jednostkę, jako element definiujący jej tożsamość, a także znak, za pomocą którego komunikuje
się ona ze społeczeństwem, a nawet manifestuje swoją odrębność (Jakubowska 2009). Ze względu na
te wymienione kategorie ciało wyznacza miejsce w strukturze społecznej. Ponadto podlega
zbiorowym praktykom i oddziaływaniom. Kontrola społeczna obejmująca ciało wyznacza nowy
kierunek praktyk, którym są np. ćwiczenia, sposoby upiększania ciała, podkreślania urody,
odpowiednia dieta. To wszystko ma wymiar symboliczny i funkcjonalny. Z jednej strony piękne,
zadbane i zdrowe ciało służy do realizacji wyznaczonych celów, z drugiej strony jego posiadanie
stanowi cel sam w sobie. Dostarcza jednostce wrażeń, podziwu ze strony innych oraz osobistej
satysfakcji. Jak podaje A. Prost (2006), poprzez szereg czynności jak makijaż, podejmowanie
aktywności fizycznej (sport), ciało traktowane jest jako środek do podejmowania wysiłków i cel ich
podejmowania. Wraz z modą na popularyzację aktywności fizycznej, w wyniku której możliwe staje
się podniesienie sprawności ruchowej i zdrowotnej ciała oraz wyrobienie masy mięśniowej
zapewniającą zgrabną sylwetkę – wygląd zewnętrzny, zaspokojenie potrzeb cielesnych jawi się jako
cel sam w sobie.
Warto podkreślić, że przemiany w zakresie postrzegania ciała wynikają również
z problemów społeczeństw konsumpcyjnych. Należą do nich m.in.: przemiany demograficzne,
problem starzejących się społeczeństw oraz rosnące zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów i
ekspertów. W efekcie, propaguje się ideę ciała oraz nadaje się mu społeczną wartość rozpatrywaną w
kategoriach opłacalności. Do cech podnoszących rynkową wartość ciała zaliczają się: zdrowie,
witalność, atrakcyjność fizyczna, potencjał intelektualny, zewnętrzne piękno, młodość (Jakubowska
2009). Tego typu cechy nie tylko umożliwiają lepszy dostęp do dóbr pożądanych społecznie jak praca
zawodowa, pozycja społeczno-ekonomiczna, ale również pomagają zyskać sympatię innych.
Atrakcyjność fizyczna, posiadanie pożądanych cech osobowości jak otwartość czy kompetencja
ułatwiają nawiązywanie kontaktów społecznych. Ludzie mają skłonność do przypisywania
pozytywnych cech osobom ładnym i atrakcyjnym w przeciwieństwie do osób nieatrakcyjnych
(Aronson 1998). Spełnianie zewnętrznych standardów piękna pociąga za sobą korzyści zarówno
społeczne jak i indywidualne.
W odpowiedzi na przemiany społeczno-demograficzne oraz postrzeganie ciała przez
pryzmat kapitału społecznego, w społeczeństwach zachodnich postrzega się je jako projekt (Shilling
2010). Innymi słowy: zanegowane zostają pewne stałe cechy ciała (jak np. wzrost, kolor oczu), które
w perspektywie współczesnych możliwości medycznych mogą ulec zmianie. W rezultacie ciało staje
się plastyczne, może podlegać modyfikacjom. Jest projektem poddającym się zmianom, a także
będącym przedmiotem pracy w celu wyrażenia własnej tożsamości, podkreślenia indywidualności.
Projektowanie ciała odnosi się do jego upiększania (co oferuje współczesny rynek kosmetologiczny),
modyfikowania (za sprawą poddawania się operacjom plastycznym lub dietom w celu redukcji wagi),
znakowania (np. poprzez tatuowanie czy piercing) czy dekorowania (np. za sprawą makijażu, zmiany
fryzury, ubioru). Inne możliwości projektowania związane są ze zwiększaniem wydajności i siły ciała
(jak np. uprawianie sportów wyczynowych, ekstremalnych czy aktywności fizycznej). Jak podkreśla
Shilling (2010 s. 19) nadając ciału plastyczny aspekt nieustannie zmienia się ono, przyjmując postać
tworu ciosanego i kształtowanego dzięki ciężkiej pracy swoich właścicieli.
Modyfikacja ciała sprzyja kreowaniu jego wizerunku. Pojęciem wizerunku posługiwał się
W. Lipman, który na początku lat dwudziestych XX wieku używał tego terminu do opisu wyobrażeń
odbiorców w procesie powstawania opinii publicznej. Obecnie określenia „wizerunek” używa się
w odniesieniu do polityki, marketingu, a nawet wyglądu zewnętrznego. W naukach społecznych
w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku P. Schlinder wprowadził pojęcie „wizerunku ciała” (ang.
body image), poprzez które rozumiał obraz własnego ciała tworzony w umysłach ludzi, a także sposób
w jaki odbierają i oceniają oni swój własny wygląd zewnętrzny (Brytek-Matera i Charzyńska 2009).
Wizerunek ciała obejmuje wiele złożonych aspektów w tym: komponent percepcyjny (odnoszący się
do subiektywnej oceny fizycznych właściwości ciała), komponent poznawczy (odnoszący się do
sposobu w jaki jednostka myśli o swoim ciele), komponent emocjonalny (odczucia w stosunku do
własnego ciała) oraz komponent behawioralny (zachowania i postawy wobec swojego ciała). Ostatnie
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dwa komponenty zawierają indywidualną interpretację bodźców zewnętrznych, których odbiorcą jest
ciało oraz ocenę własną i oceny otoczenia społecznego w odniesieniu do ciała (Brytek-Matera
i Charzyńska 2009).
Rolę wizerunku ciała w społeczeństwie konsumpcyjnym można rozpatrywać
z indywidualnej (psychologicznej) lub ze społecznej (socjologicznej) perspektywy. Z perspektywy
indywidualnej wizerunek ciała związany jest z posiadanymi przez jednostkę cechami osobowości, jej
własną hierarchią wartości, subiektywną interpretacją standardów piękna i decyzją o ingerencji we
własny wygląd. Perspektywa socjologiczna ujmuje całokształt procesów społecznych, w oparciu
o które zmieniają się zachowania grupowe w zakresie kreowania wizerunku ciała. Nie ma
wątpliwości, że współczesny nacisk na odpowiedni wizerunek ciała dyktowany jest „modą na
upiększanie”, która zwodzi w nieskończoność (Napiwodzka-Bulek 2015). Wynika to z faktu, że
pragnienie posiadania idealnego, młodego i zdrowego wyglądu nie zostaje zaspokojone jednorazowo.
Pragnienie to rośnie wraz z wymaganiami otoczenia, a podsycane jest wszechobecnymi, wizualnymi
przedstawieniami piękna. Dodatkowo „zapotrzebowanie na piękny wygląd” wzmacniane jest
prężenie działającymi rynkiem „beauty” i reklamą pomagającą wzbudzać nowe potrzeby. Warto
podkreślić, że problematyka piękna nie jest nowa. Piękno i piękny wygląd zewnętrzny to wartości,
które były cenione wśród społeczeństw w ciągu wieków. Społeczeństwo konsumpcji dysponuje
nowoczesnymi sposobami upiększania.
4.

Podsumowanie

Powyższe rozważania pokazują, że ciało podobnie jak dzieło sztuki może podlegać
modyfikowaniu i zmianom. Praktyki modyfikacji ciała związane są z jego upiększaniem po to, aby
podnieść walory estetyczne urody i tym samym sprostać modzie, społecznym wymaganiom
i standardom piękna. Do najpopularniejszych praktyk upiększających niewątpliwie należy makijaż,
a także liczne zabiegi, które pojawiły się na rynku w wyniku medykalizacji. Pomagają one poprawić
i odmłodzić skórę wpływając na ogólny wygląd zewnętrzny. Inne możliwości projektowania ciała
związane są z kształtowaniem i modelowaniem sylwetki za pomocą diet, aktywności fizycznej czy
dorobku chirurgii plastycznej. Moda na projektowanie ciała uwarunkowana jest licznymi
przemianami związanymi z rozwojem społeczeństwa konsumpcyjnego oraz kultury konsumpcyjnej.
Istotną rolę w utrwalaniu wzorców piękna odgrywają media biorące udział w produkcji obrazów
przypominających konsumentom o tym, jak należy wyglądać, aby sprostać urodowym trendom.
5.
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Streszczenie
W tym artykule chcemy przedstawić naukę papieży dotyczącą solidarności, która ma być
fundamentem dla właściwego rozwoju (łac. progress) globalnego świata XXI wieku. Procesy
zarządzania nie dokonują się w próżni etycznej, lecz podejmowane są przez konkretnych ludzi.
Solidarność jest wartością, która ma kształtować relacje zarówno międzyludzkie, jak i każdą
działalność ekonomiczną. Powstaje jednak pytanie, jak interpretować tę wartość? Encykliki społeczne
są wyjątkowym źródłem, w którym osoby pełniące funkcje kierownicze, mogą odnaleźć pomoc dla
podejmowanych decyzji i które ukazują człowieka, jako wartość nadrzędną.
Abstract:
In this article we want show pope’s teaching about solidarity, which is elementary for
appriopriate meaning of development (lat. progress) global world of XXI century. Management
processes doesn’t happening in ethical vacuum, but are taken by people. Solidarity as a value should
create relation between people and every economic activity. But we can put the question – how to
interpret this values? Social encyclical are source of aid for management’s decisions and show the
men as a supreme value.
1.

Solidarność jako wartość społeczna

Elementarnym doświadczeniem każdego człowieka jest jego „natura społeczna”. Istnieje on
zawsze w relacjach z innymi ludźmi i z otaczającym go światem, które są niezbędne dla
prawidłowego rozwoju i funkcjonowania osoby. Ta przestrzeń, w której dokonuje się nasza obecność,
to sieć wielu relacji w wielu różnych konfiguracjach. Warunkują one, używając pewnego skrótu, dwie
płaszczyzny – prywatną i publiczną. Kategorie te istnieją niemal we wszystkich społecznościach
ludzkich i dzielą się, zgodnie z systematyką J. Majki, na wspólnoty naturalne (rodzinne, kulturowe
czy gospodarcze) i zrzeszenia dowolne (partie polityczne, stowarzyszenia wychowawcze czy
religijne) (Majka 1993). W zależności od celu istnienia posiadają właściwe sobie struktury, sposoby
działania jak też i założenia ideologiczne. Budowane są na wspólnych wartościach dzięki którym
możliwe jest ich trwanie i rozwój danej grupy. Celem poniższej refleksji jest przypomnienie wybranej
wartości, jaką jest solidarność, która w polskiej przestrzeni publicznej zajmuje poczesne miejsce od
ponad trzydziestu lat, a w kontekście nauczania społecznego Kościoła istnieje od ponad wieku.
W zglobalizowanym świecie, w której dominuje kultura konsumpcji i zmienności, solidarność jawi
się jako wartość, na której możliwe jest budowanie świata przyjaznego człowiekowi. Sfera kultury
posiada nie tylko moc tworzenia czy łączenia wspólnot ludzkich, stanowi też niebagatelną funkcję
w procesach zarządzania. Dlatego też naszym zdaniem wnioski i zalecenia, jakie płyną z encyklik
społecznych, mogą być podstawą dla kreacji procesów zarządzania, w których człowiek jest wartością
a zysk, rentowność nie przysłaniają tej nadrzędnej wartości. Wielkie, międzynarodowe koncerny,
małe i lokalne przedsiębiorstwa czy nawet „zarządzanie” własnym życiem może być ułatwione
poprzez uważną lekturę przedstawionych dokumentów.
2.

Pojęcie solidarności – wieloaspektowe ujęcie problemu

Solidarność w czasach globalnych może być źródłem kreacji świata przyjaznego
człowiekowi a przejawiająca się, jak ujął to G. Beyer, poprzez „bycie razem” (Beyer 2006) z każdym
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człowiekiem. Kościół katolicki, będąc w swej istocie „powszechny” i „apostolski”, już od dwóch
tysięcy lat ukazuje ideę solidarności jako wartość fundamentalną w życiu człowieka. Pismo Święte,
nauczanie zawarte w dokumentach soborowych, dzieła Doktorów Kościoła czy Katechizm Kościoła
Katolickiego stanowią nieocenione źródło teologiczno-filozoficznych egzemplifikacji tej wartości.
Wyjątkowo ważnym głosem są też tzw. encykliki społeczne, które w wielu miejscach przywołują
„miłość społeczną” jako istotną część życia Człowieka. To właśnie w perspektywie chrześcijańskiej,
w jej zasadniczej aksjologii, solidarność jest fundamentem, bazą przykazania „miłości Boga
i bliźniego”. Stanowi one wartość elementarną również w zakresie nauki społecznej.
W wielu dziedzinach naukowych istnieją różne, czasem diametralnie odmienne, pojęcia
solidarności. Solidarność, jak pisze S. J. Scholz, w ujęciu historycznego prawa francuskiego to
„wspólna odpowiedzialność” lub też, we współczesnej mowie potocznej, jest pewnego rodzaju
„pozostałością wspólnoty” (Scholz 2015). G. Beyer, pisząc o jej źródłach, akcentuje trzy kluczowe
elementy: rozpoznanie współzależności wobec innych, zobowiązanie troski o dobro wspólne oraz
współpracę z innymi ponad podziałami (Beyer 2013). Definicje te, pomimo różnych ujęć, implikują
obecność samego człowieka, jak i tworzonych przez niego wspólnot/grup oraz, nie mniej ważne,
ukazują konieczność istnienia relacji wewnątrz danej społeczności. Nie ograniczają się one tylko do
członków danej społeczności, czytamy dalej u Scholz, lecz w perspektywie chrześcijan,
żydów muzułmanów solidarność jest odniesiona do współwyznawców, wyznawców i Boga oraz
między wierzącymi i niewierzącymi (Scholz 2015). A. Taylor wskazuje natomiast, że solidarność
„wyraża empatię lub wsparcie dla grupy”, w której w pełni nie uczestniczy jednostka (Taylor 2015).
Jest swoistą partycypacją osoby w celach, jakie są proklamowane przez daną wspólnotę.
3.

Rola Kościoła katolickiego w globalnym świecie

Dopełnieniem i personalistycznym uzupełnieniem definicji solidarności jest ujęcie przez
Katolicką Naukę Społeczną (KNS) będącą refleksją nad zjawiskami społecznymi i odniesionymi do
Pisma Świętego, orzeczeń soborowych i innych dokumentów. To KNS, począwszy od czasów Rerum
novarum Leona XIII z 1891 roku, ukazuje solidarność jako cnotę społeczną – odniesioną do sfery
religijnej (Kowalczyk 2011). W myśl KNS to dzięki niej możliwy jest rozwój będący, w ocenie Jana
XXIII, drogą do osiągnięcia pokoju (Jan XXIII 1963). Efektem zaś solidarności są: wzajemne
zaufanie (również i w handlu, czy też szerzej – gospodarce) na wielu poziomach działania człowieka,
niesienie pomocy potrzebującym (miłość bliźniego), zachowanie przysługujących człowiekowi praw
zagwarantowanych w Deklaracji Praw Człowieka z 1948 oraz, wielokrotnie akcentowane w KNS,
troska o dobro wspólne.
W początkowej fazie encykliki społeczne kierowane były do hierarchów i wiernych Kościoła
katolickiego, a utrzymanie porządku i ładu społecznego, stanowiło ich cel zasadniczy. Żadna
rewolucja – kojarzona z socjalizmem i komunizmem – nie może mieć racji bytu. Zmiany, jakie winny
zaistnieć, powinny mieć charakter obustronnego porozumienia między pracodawcą a pracownikiem,
a klasy społeczne są „skazane na to, by się z sobą łączyły w zgodzie” (Leon XIII 1996). Diametralną
zmianę przeszła KNS w drugiej połowie XX wieku, kiedy to encykliki społeczne charakteryzują się
otwarciem na „wszystkich ludzi dobrej woli”, niezależnie od wyznawanej, bądź nie, religii.
Postępująca globalizacja wymogła też na Widzialnej Głowie Kościoła zmianę sztywnego dotychczas
nauczania ex cathedra a posoborowe „uwspółcześnienie” założeń KNS ma za cel przybliżenie
„królestwa Boga” na ziemi, poprzez realizację Ewangelii w życiu społeczno-gospodarczym, w tym
również i wartość solidarności.
„Cokolwiek może kryć się pod słowem »globalizacja«, na pewno oznacza, że wszyscy
zależymy od siebie nawzajem. Odległość straciła dziś znaczenie” pisze Z. Bauman w książce
traktującej o pograniczu globalizacji i etyki (Bauman 2007). Nie tylko powyższa ocena socjologiczna
mówi o coraz pełniejszej współzależności „każdego od każdego”. W podobnym duchu jest również
diagnoza Jana Pawła II a solidarność jest punktem wyjścia dla kreacji warunków życia, pracy
i odpoczynku osoby ludzkiej, będącej w coraz silniejszych więzach z Drugim Człowiekiem (Jan
Paweł II1987). To w zachodzących relacjach tworzy się życie społeczne, które jest nieodzownym
komponentem rozwoju każdego człowieka. Jednakże w globalnym świecie więzi, poczucie „bycia-zdrugim”, są w stanie atrofii. Zamiast prawdziwych relacji tworzone są, i w dużej mierze uznawana za
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jedyne, relacje kreowane w świecie wirtualnym. „Immanentną częścią procesu globalizacji, pisze w
innej książce Z. Bauman, jest postępująca segregacja przestrzenna, separacja oraz wykluczenie”
(Bauman 2000). Te negatywne zjawiska dokonują się niemal w każdej sferze istnienia i działania
człowieka. Stan ten przyczynia się do atrofii więzi społecznych oraz do postawy solidarności.
Z drugiej strony nawet pobieżna obserwacja zachodzących zjawisk społecznych prowadzi
do wniosku, iż rodzina ludzka staje się coraz mocniej powiązana a „globalizacja często jest
interpretowana jako internacjonalizacja” (Scholte 2008). Nie istnieją już stałe i niezmienne granice
między narodami. Zdobycze techniki umożliwiają wymianę informacji, osiągnięć kultury czy
rozpowszechniania różnych idei na skalę już międzynarodową. Fakt ten daje impuls dla rozwoju
zarówno negatywnych zjawisk, jak też staje się możliwością dla kreacji warunków godnych
człowieka. To właśnie w XXI wieku, jak nigdy dotąd w historii, istnieje coraz większa świadomość
godności osoby, przysługujących mu praw i obowiązków, dopominania się tworzenia dogodnych
warunków życia i pracy. W pluralistycznym świecie poszukiwane są elementarne wartości, jakie
mogą być uznane przez każdego człowieka i jednocześnie przyczyniające się do poprawy warunków
życia i pracy. Naszym zdaniem jedną z takich wspólnych wartości jest człowiek a norma
personalistyczna, o której mówi między innymi Jan Paweł II, winna być podstawą tworzenia
rozwiązań, które wspomagają rozwój każdego, jak i całego człowieka. Drogą tego jest realizowanie
wartości solidarności, która winna być podstawą wszelkich działań człowieka, zawieranych umów
czy obowiązujących praw.
4.

Encykliki – głos papieży w kwestiach społecznych

KNS wielokrotnie przypomina o nadrzędnej wartości człowieka a encykliki społeczne nie są
w tym odosobnione. Szczególnie ważną w interesującej nas kwestii, lecz często pomijaną
w dyskusjach, stanowi encyklika Piusa XI Quadragesimo anno z 1931 roku. Bezpośrednimi
przyczynami ogłoszenia encykliki były dwa, wyjątkowo istotne czynniki. Pierwszy, w ocenie
papieża, to konieczność uczczenia rocznicy powstania „kamienia milowego” nauki społecznej, jakim
jest Rerum novarum Leona XIII z 1891 roku. Drugim, nie mniej ważnym, był tzw. Wielki Kryzys
(1929-1933), którzy przyczynił się do pauperyzacji milionów ludzi na świecie. Zestawienie tych
czynników nie jest przypadkowe, gdyż Pius XI na kartach swej encykliki dał wyraźny znak, iż
zarówno indywidualizm, jak i opozycyjny kolektywizm stanowią zagrożenia dla właściwego
budowania mechanizmów prowadzenia życia społeczno-gospodarczego. Niczym nieskrępowana
gloryfikacja osoby ludzkiej, bez uwzględniania jej relacyjnej konstrukcji, stanowi w ocenie papieża
przyczynę pojawiających się zagrożeń dla porządku społecznego. Ład, o który apeluje, posiada swe
źródło w poszanowaniu elementarnych praw, jak i realizacji właściwej, choć jeszcze tak nienazwanej,
filozofii personalistycznej. Drogą urzeczywistniania tego postulatu może być wprowadzanie głosu
pracowników w procesy zarządzania, w których to człowiek – osoba stanowi wartość nadrzędną.
Zdaniem Piusa XI przyczyną zła, tak w latach 30-tych, jak i u progu XXI wieku, jest „nienasycone
pragnienie bogactwa i dóbr doczesnych” (Pius XI 2013). W skali indywidualnej godzi ono w poczucie
solidarności i braterstwa między ludźmi. „Drugi Człowiek” staje się narzędziem, środkiem do
osiągnięcia własnej korzyści. Pius XI wskazał, iż remedium na taki stan jest „zdrowy rozum, aby
odnosić wszystko do Boga jako pierwszego i najwyższego celu” (Pius XI 2013). Papież, rozszerzając
katolickie ujęcie kwestii społecznych, chciał „wskazać jedyną zbawczą drogę odnowienia”
i „naprawy obyczajów według zasad chrześcijańskich” (Pius XI 2013) a jest nią, między innymi,
realizacja solidarności między ludźmi.
W czasach powojennych, począwszy od Jana XXIII, nauczanie Kościoła katolickiego nie
jest kierowane „tylko” do wiernych, lecz już od „Pacem in terris” adresatami są „wszyscy ludzie
dobrej woli”. Podobnie jak i poprzednicy Jan XXIII przypomina, iż gwarantem właściwych relacji
jest Bóg oraz, nie mniej istotne, rozumne korzystanie z dóbr tego świata (Jan XXIII 1963). Zdaniem
Ojca Świętego każdy człowiek i naród jest powołany do współpracy z innymi dla osiągnięcia
„najwyższego celu” – zbawienia. Dokonuje się to poprzez czynną solidarność, która ujmowana jest
jako współpraca każdego człowieka z Drugim, również, a może przede wszystkim, już w skali
międzynarodowej. Nie może ona pozostać w formie deklaratywnej, lecz ma stać się dla każdego
człowieka motorem działania (Taylor 2015). Ojciec Święty zauważył już w latach 60-tych, iż to
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właśnie wspólne i solidarne działania (Paweł VI 2013) „wszystkich ze wszystkimi” są wyzwaniem
tak dla świata, jak i Kościoła. Niezależnie od własnych przekonań, światopoglądu czy wyznawanej
religii to właśnie solidarność jest zobowiązaniem tak dla katolików, wszystkich chrześcijan, jak
i ludzi dobrej woli. „Matka i mistrzyni”, jak nazywał Kościół Jan XXIII, ma zadanie ukazywać
współczesnemu człowiekowi, jak wielkie znaczenie ma przykazanie miłości (Jan XXII 1963).
Wartość ta realizuje się poprzez czynną solidarność całej rodziny ludzkiej a jej efektem jest pokój
i w konsekwencji – osiągnięcie pełnego rozwoju.
Szczególnym głosem, w przybliżanej wartości, jaką jest solidarność, są encykliki Pawła VI
i Jana Pawła II, gdyż obaj papieże ogłaszali światu swoje przemyślenia w początkach, wszechobecnej
współcześnie, globalizacji. Zjawisko to jest poddane ocenie w encyklice Pawła VI Populorum
progressio z 1967 i szczególnie w Sollicitudo rei socialis z 1987 Jana Pawła II. Te dwie encykliki
mogą, i powinny, stanowić źródło wskazań dla człowieka uwikłanego w pęd globalnego i płynnego
moralnie świata, w którym solidarność ma być warunkiem sine qua non dalszego trwania wspólnoty
ludzkiej.
Podejmując refleksję nad kwestią solidarności Paweł VI w Populorum progressio wskazał
na konieczność integralnego i solidarnego rozwoju ludzkości. Kwestie społeczne są dla Ojca
Świętego przedmiotem żywej uwagi Kościoła (Paweł VI 2013) a na kartach tej encykliki przypomina,
iż istnieje potrzeba pełnego, integralnego i solidarnego rozwoju wszystkich ludzi. Dla Pawła VI,
papieża rodzącego się świata globalnego, solidarność wyraża się poprzez „niesienie pomocy przez
narody bogatsze pomocy tym ludom, które zdążają dopiero do rozwoju” (Paweł VI 2013). Zaznacza
przy tym, że nie może być ona przejawem jakiegokolwiek kolonializmu, lecz ma
płynąć ewangelicznego przykazania miłości (Paweł VI 2013). W Populorum progressio solidarność
jest ukazana jako siła napędowa dla „wspólnego rozwoju całej ludzkości” (Paweł VI 2013)
a zobowiązanie do pomocy potrzebującym nakłada, podobnie jak i u Jana XXIII, zarówno na
katolików, „wszystkich, którzy noszą imię chrześcijańskie” (Paweł VI 2013) oraz każdego człowieka
dobrej woli.
Paweł VI nie poprzestaje tylko na ogólnych założeniach dotyczących solidarności, lecz daje
jasne wskazania, jak realizować tę cnotę w skali makro. Jego zdaniem konieczne jest stworzyć
właściwe programy pomocowe dla krajów rozwijających się. „Bogatsze” narody mają, zdaniem
Pawła VI, moralny obowiązek pomocy „uboższym” poprzez to, co mają w „nadmiarze”. Jednym ze
sposobów realizacji tego planu jest zmniejszenie nakładów na zbrojenia a przekazanie części
funduszy na realną pomoc potrzebującym. Nie mniej ważnym jest, również i w XXI wieku,
sprawiedliwe kształtowanie wszelkich umów handlowych między narodami. Paweł VI nie apeluje
o ich zniesienie, lecz chce „konkurencji (…) w takich granicach, aby stała się naprawdę sprawiedliwa,
uczciwa i bardziej godna człowieka” (Paweł VI 2013). Wszelkie zaś zdobycze nauki, techniki czy
handlu mają jeden cel – czynić świat bardziej solidarnym (Paweł VI 2013)), w którym człowiek –
osoba będzie wartością nadrzędną.
Jan Paweł II, nazywany Papieżem Solidarności, wielokrotnie w swym nauczaniu
podejmował rozważaną wartość. Już w „Laborem exercens” z 1981 a poświęconej pracy człowieka,
wskazał na konieczność istnienia solidarności ludzi pracy (Jan Paweł II 2013). W XX wieku, zauważa
Ojciec Święty, pojawiły się różnorodne stowarzyszenia, których zadaniem jest ochrona ich praw.
Źródłem tego jest właśnie solidarność a przejawia się ona, między innymi, w coraz pełniejszym
uczestnictwie pracowników w procesach zarządczych. To „współ – uczestnictwo” nie jest celem
samy w sobie, lecz ma na celu afirmację relacyjnego i dynamicznego charakteru życia i pracy
człowieka. Negatywną stroną współczesnego świata jest częstokroć dewaluacja zarówno pracy, jak
i jej efektów, „które nie ujmują istoty aktywności człowieka” (Bombała 2017). Pragnienie coraz
większego zysku przyczynia się do tego, iż zapomniana została prawda, iż „właściwym podmiotem
pracy nadal pozostaje człowiek” (Jan Paweł II 2013). KNS, wraz z encyklikami społecznymi,
przypominają natomiast, że dynamika i wyjątkowość istoty człowieka realizuje się poprzez
„przekraczanie” natury – rzeczywistości materialnej. „Człowiek, pisze J. Th. Whetstone, należy do
natury, lecz równocześnie przekracza ją poprzez panowanie i ujarzmianie jej” (Whetstone 2002). To
„przekraczanie” dokonuje się między innymi poprzez afirmację i realizację wartości, które
wykraczają poza sferę materialną. „Bycie-z-Drugim” i „bycie-dla-Drugiego” nie mogą być
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ugruntowane na sferze materii, umowy „handlowej”, lecz ich fundamentem ma być sfera duchowa
(wartości), która przejawia się w postawie solidarności.
Szczególnym tego wyrazem jest solidarność, którą KNS ukazuje jako relację z Drugim
tworzącą nową jakość – „MY”. Jan Paweł II nie określał jej jako emocji, uczucia, lecz zdefiniował ją
jako „mocna i trwałą wola angażowania się na rzecz dobra wspólnego” (Jan Paweł II 1987).
Niekontrolowane mechanizmy globalizacji, bierne poddanie się czynnikom stricte ekonomicznym,
są wyjątkowo mocno potępiane przez Jana Pawła II. Ojciec Święty również i w późniejszych
dokumentach podkreślał, iż budowanie świata nie może dokonywać się w sposób automatyczny czy
też ekonomiczny, bez świadomego udziału człowieka. „Dzisiaj bardziej chyba niż w przeszłości,
czytamy w Sollicitudo rei socialis, ludzie zdają sobie sprawę z łączącego ich wspólnego
przeznaczenia, aby budować razem, jeśli chce się uniknąć zagłady wszystkich” (Jan Paweł II 1987).
Apel ten nie jest kierowany w sposób ogólnikowy, bez ukazywania szczegółowych rozwiązań. Świat
globalny, rozumiany jako współzależność „każdego od każdego”, domaga się, zdaniem papieża,
integralnego i holistycznego ujęcia zarówno rozwoju, kultury, ochrony rodziny, poszanowania praw,
życia, godności, warunków pracy, umów handlowych czy prowadzenia własnej działalności na temat
której wypowiadał się również i Jan XXIII w Pacem in terris. Solidarność ponownie jawi się jako
warunek podstawowy dla rozwoju (Jan Paweł II 1987) przy zachowaniu pełnej wolności człowieka.
Ojciec Święty wskazuje na konieczność zachowania właściwych, z punktu widzenia Kościoła,
wartości, dzięki którym będzie możliwa kreacja świata przyjaznego człowiekowi. Elementarną
zasadą, o której przypomina, podobnie jak i poprzednicy, Jan Paweł II, jest tu „miłość Boga
i bliźniego” (Jan Paweł II 1987), bez której zarówno rozwój, jak i solidarność między ludźmi,
prowadzi do deformacji niemal każdej sfery życia człowieka. Przejawem tego są „różne formy
imperializmu” (Jan Paweł II 1987), które, cytując myśl Z. Baumana, tworzą mechanizmy „mordu
kategorialnego” (Bauman 2007) dokonującego się na człowieku.
Wobec aktualnej kondycji świata Jan Paweł II przypomina, iż drugi człowiek, bliźni, nie jest
jedynie istotą ludzką, lecz swoistym imago Dei i to ten element ma stanowić fundament dla tworzenia
solidarnego społeczeństwa. Współ – pochodzenie i podobieństwo do Boga każdego człowieka tworzą
niezastąpioną wartość właśnie w aspekcie solidarności z Drugim. Świadomość bycia dzieckiem Boga
winna zatem przyświecać wszelkim działaniom, które mają na celu wspólną troskę o dobro wspólne
– dany w użytkowanie świat. Wyjątkowym wyrazem tej troski o drugiego człowieka (solidarności)
jest u Jana Pawła II „miłość preferencyjna na rzecz ubogich” (Jan Paweł II 1987). Papież przypomina,
iż „dobra tego świata zostały pierwotnie przeznaczone dla wszystkich” (Jan Paweł II 1987)
a solidarność w ludzkości domaga się poszanowania tej prawdy przez każdego człowieka. Postawa
konsumpcyjna, typowa dla człowieka globalnego, jest zaprzeczeniem nie tylko powszechnego
przeznaczenia dóbr, lecz godzi bezpośrednio w zasadę solidarności. Nadmierne pożądanie
i konsumowanie pogłębia już i tak nadwyrężoną solidarność między ludźmi. Jan Paweł II wskazał
drogę naprawy takiego stanu rzeczy, którą według niego jest tzw. norma personalistyczna, w której
wartością nadrzędną jest sam człowiek, gdyż „głównym bogactwem człowieka jest wraz z ziemią
sam człowiek” (Jan Paweł II 2012). Stanowi ona drogę naprawy, szeroko rozumianej kultury
a określonej w Centesimus annus jako „ogólna koncepcja życia” (Jan Paweł II 2012).
5.

Solidarność w gospodarce – utopia czy konieczność?

Rozważając pojęcie solidarności możemy zauważyć, iż pomimo zmieniających się
okoliczności i uwarunkowań powstawania encyklik społecznych, istnieje pewna cecha wspólna.
Każda działalność człowieka winna być motywowana przykazaniem miłości bliźniego oraz – jak
zaznaczył Jan Paweł II – „nie może być zamknięta na dialog i na współpracę z innymi” (Jan Paweł II
2013). To w spotkaniu miedzy osobami możliwy jest dialog, leżący u podstaw jakiegokolwiek
działania. Nie stanowi on celu samego w sobie, lecz ma prowadzić do realizacji dobra wspólnego
(Rehg 2007) w duchu solidarności.
Wyjątkową rolę w XXI wieku ogrywają wszelkie koncerny międzynarodowe. Ich polityka
działań, dotyczących produkcji czy konsumpcji określonych dóbr bądź usług, przyczynia się do
budowania określonej kultury. „Jesteśmy zmuszani, aby konsumować więcej, i w ten sposób sami
stajemy się towarami na rynku konsumenckim i rynku pracy” (Bauman 2007). Przyczynia się to
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pozbawienia „możliwości przeżycia w pełni własnego człowieczeństwa i nawiązania tej relacji
solidarności i wspólnoty z innymi” (Jan Paweł II 2012). Mechanizmy, jakie podejmują i promują dane
firmy, oddziałują tak na własnych pracowników, „otoczenie bliższe” (kontrahentów, udziałowców
itp.) oraz bezpośrednich „odbiorców” tworzonych przez nie towarów czy usług (Zdanowski 2000).
W ocenie koncernów (ukrytej czy też oficjalnej) człowiek jest o tyle ważny, o ile stanowi swoisty
„target” w realizacji zamierzonego celu – zdobycia klienta/odbiorcy danego produktu. Określenie
homo consumens najpełniej wyraża istotę człowieka XXI wieku. Sfera zaś moralności jest istotną,
gdy przy jej wykorzystaniu można powiększyć własne korzyści. Gospodarka, będąc w swych
źródłach, ugruntowana na wartościach etycznych istnieje współcześnie jakby poza moralnością.
Z drugiej strony rynek, sam z siebie, nie tworzy moralności (Gregg 2005), lecz ma dużą siłę
oddziaływania na człowieka i ukierunkowuje dokonywane przez niego wybory. Wyjątkowym
zjawiskiem z pogranicza etyki i gospodarki jest Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (ang. CSR).
Swój początek bierze ona od czasów „ery przedsiębiorców z końca XIX wieku, kiedy to „powstały
ustawy określające stosunki pomiędzy biznesem (kręgami gospodarczymi), państwem
i społeczeństwem” (Rybak 2004). We współczesnej literaturze przedmiotu istnieje wiele,
różnorodnych definicji, które mają na celu ukazanie istoty tego zjawiska. J. Gustafson pisze, iż
„termin ten ogólnie odnosi się do bieżącego zaangażowania się biznesu na rzecz etycznego
postępowania oraz do przyczyniania się do rozwoju ekonomicznego przy jednoczesnym
demonstrowaniu szacunku dla ludzi, społeczności lokalnych, narodów i środowiska” (Gustafson
2007). Proklamowany szacunek do ludzi czy społeczności stanowi, zdaniem Sternberga, element
dodany, który może zaistnieć w świecie biznesu, lecz nie jest on celem zasadniczym (Gasparski
2000). Zasadą zaś naczelną wszelkiej działalności gospodarczej winien być zysk – maksymalizacja
wartości. Powyższe ujęcie tego problemu jest typowe dla etyki biznesu krajów Ameryki Północnej,
lecz w środowisku europejskim akcent położny jest na sumienie i poczucie przyzwoitości podmiotu
działającego – człowieka (Gasparski 2000). Ocena danego czynu spoczywa na człowieku działającym
i jego dojrzałości etyczno-moralnej.
Niezależnie od systematyki czy metodologii elementem wspólnym w każdym ujęciu etyki
biznesu jest Człowiek, jego działanie oraz współpraca z Innymi w celu osiągnięcia zamierzonego celu
ekonomiczno-gospodarczego. Zgodnie z oceną KNS współpraca ta ma być realizowana przez
afirmację wszelkich praw przynależnych każdemu Człowiekowi. Solidarne „współ – działania”, tak
pojedynczych osób, jak i całych wspólnot (organizacji), są w optyce KNS drogą poprawy istniejących
warunków życia gospodarczego. Ze względu na wyjątkowo silne mechanizmy ekonomiczne
charakteryzujące współczesność to właśnie koncerny międzynarodowe mają dostateczne środki do
budowania „nowego, lepszego świata”. Solidarna Odpowiedzialność Biznesu, będąca moim
uzupełnieniem CSR, może być drogą dla poprawy jakości życia Człowieka. Sposobem może być
przekazanie np. 1% (lub innej kwoty) dochodów (bądź z podatku dochodowego) przez koncerny
międzynarodowe na rzecz pomocy regionom głodującym, mniej rozwiniętym. Innym, równie
ważnym, może być zwiększenie płacy w regionach, w których są one skandalicznie niskie. Wysokie
bezrobocie i niskie koszty pracy, wyzysk i zbyt wygórowane żądze posiadania (zysku), nie mogą
przysłaniać solidarnej troski o poprawę bytowania Drugiego. Zdaniem Jana Pawła II chęć
nieograniczonego zwiększania własnego dobrobytu to objaw „ekonomizmu materialistycznego” (Jan
Paweł II 2013), który ogarnął cały świat, który jest przejawem deprecjacji godności człowieka.
Troska o solidarność między ludźmi jest jednak zadaniem nie tylko wielkich koncernów.
Realizacja tej wartości dotyczy w równym stopniu każdego człowieka. W skali mikro przejawia się
ona poprzez ograniczanie własnej konsumpcji, w której chciwość (Jan Paweł II 2012) i żądza coraz
nowszych produktów stały się wyznacznikiem sukcesu, prestiżu. Realizuje się to w pogłębianiu
świadomości „odpowiedzialności za słabszych” (Jan Paweł II 1987), eliminacji egoizmu w duchu
solidarności, przezwyciężając zapędy imperialistyczne koncernów czy państw, w trosce o dobro
wspólne, odrzucaniem wyzysku, ucisku w swoim środowisku życia i pracy i pomoc najbardziej
potrzebującym (Jan Paweł II 1987).
Diagnozy i zalecenia, jakie są obecne w encyklikach społecznych, możemy odczytywać
w dwóch perspektywach. Sfera duchowa, religijna jest tu fundamentem, bez którego te i inne
dokumenty Kościoła są tylko pobożnym życzeniem naprawy zastanego świata. Nie odróżniają się od
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głosu innych przywódców religijnych, ideologicznych czy politycznych. W perspektywie zaś
Tradycji istnieje inne ujęcie tematów poruszanych w encyklikach. Objawienie Boże, zawarte w
Piśmie Świętym, jest zamknięte, lecz Jego głębia jest niewyczerpalnym źródłem wskazań dla
człowieka. Niezależnie od czasu i miejsca każdy wierzący interpretuje otaczający go świat poprzez
pryzmat Objawienia zawartego na kartach Biblii. To „odczytywanie”, zgodne ze „znakami czasu”,
jest aktualne w każdej chwili Historii ludzkości a Ewangelia, będąc Żywym Słowem, „przenika
bardziej niż miecz obosieczny” (Hbr 4, 12). Papieże w różnym czasie i w odniesieniu do wielu zjawisk
społecznych troszczą się o Człowieka, jego pracę i jej wytworów nie jako przewodniczący związku
zawodowego, lecz jako ci, których zadaniem jest służba i prowadzenie ludzkości do osiągnięcia
Zbawienia. Przypominanie i realizacja cnoty solidarności jest zadaniem dla każdego człowieka,
niezależnie od realizacji własnego powołania.
6.
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Streszczenie
Proces ten powinien przebiegać w różnych kierunkach tak, aby obejmował on jak najszerszy
zakres zagadnień związanych z kształceniem muzycznym. Współczesna szkoła staje przed
wyzwaniami dotyczącymi nauczycieli, którzy powinni wiedzieć i nadawać sens swojemu działaniu
w procesie nauczania i uczenia się. Podstawowym celem nauczania muzyki w szkole jest rozwijanie
ogólnej wrażliwości ucznia przez obcowanie z dziełami muzycznymi, które mogą być prezentowane
za pomocą komputera oraz dostępnych oprogramowań. Na lekcji muzyki uczniowie rozwijają swoją
wyobraźnię dźwiękową, zostają wprowadzeni w podstawowe zagadnienia muzyczne.
Wychowankowie kształtują i rozwijają swoje zainteresowania muzyczne przez odpowiednie
i świadome dobranie programów komputerowych przez nauczyciela. Dzięki oprogramowaniu
komputerowemu wychowankowie uczą się prezentowania filmów oraz zdjęć dotyczących
podstawowych zasad muzyki (za pomocą edytorów muzycznych, programu PowerPoint, czy na
przykład E-Tablicy). Na lekcjach muzyki uczniowie zostają również zapoznani z najwybitniejszymi
kompozytorami oraz utworami polskiej, jak i światowej literatury muzycznej na przestrzeni wieków.
Program komputerowy E-tablica umożliwia nauczycielowi muzyki wyświetlić tekst piosenki, aby
następnie móc uczyć go wychowanków. Jest to pomocne, ponieważ nie trzeba drukować dla każdego
ucznia kartki z tekstem, jak również nie muszą oni przepisywać tekstu dyktowanego przez
nauczyciela czy z książki. Podczas odpowiedzi ustnej ucznia nauczyciel ma możliwość sprawdzenia
jego znajomości pauz i nut, które odpowiadający zapisuje na E-Tablicy.
1.

Wstęp

Reforma systemu edukacji w Polsce, kierująca się zamierzeniami kształcenia
i wychowywania młodzieży ma na celu unowocześnianie nowych tendencji w wykształceniu.
Zmiany poczynione w docelowej strukturze szkół podstawowych (Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.)
o ośmioletniej edukacji obligują pokaźne zmiany. Wśród większości dokonana została transformacja
w każdym przedmiocie. Od roku szkolnego 2017/18 nie przeprowadza się naboru do klas pierwszych
teraźniejszego gimnazjum oraz zasadniczej szkoły zawodowej. Dzień 31 sierpnia 2019 roku będzie
ostatnim dniem działania tych szkół w formacji szkolnej. Przekształcenie zostanie przeprowadzone
na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe. Analizując normy koedukacji
muzyki w szkole podstawowej w klasach 4-7 po najnowszych procesach zauważalne są różnice
w programach nauczania. Dotychczasowy podręcznik „Lekcja muzyki” wydawnictwa Nowa Era,
zatwierdzony przez MEN posiada bogatszy zakres materiału niż obejmujący ramowy program do
1 klasy gimnazjum. Nowa Era jest największym wydawnictwem na terenie Polski z kompleksową
i najnowszej generacji ofertą obejmującą całość etapów edukacyjnych oraz wszystkich przedmiotów.
Są nagradzane pasma edytorskie, uwielbiane i wypróbowane podręczniki, rozwiązania dla szkół
i przedszkoli, dyrektorów, nauczycieli jak również i uczniów. Szczegółowe porównania programów
należy jednak zostawić specjalistycznym analizom i osobom w tej dziedzinie doświadczonym 1.

Powszechna edukacja muzyczna adresowana jest do wszystkich uczestników procesu edukacyjnego
niezależnie od poziomu zdolności i umiejętności muzycznych, postaw, zainteresowań czy przekonań.
1
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Współczesność dostarczyła ludzkości nie tylko przemian w społeczeństwie, ale jednocześnie
operatywny rozkwit nauki jak i techniki. Jego odbiciem w codzienności stało się między innymi coraz
powszechniejsze wykorzystanie urządzeń opartych na technologii komputerowej. Nośniki dla
człowieka, który poznaje otaczającą go teraźniejszość za pomocą czołowej percepcji, tworzą drogę
pośredniego poznania różnorodnych zjawisk, postępowań oraz faktów, spostrzeganych
i przekazywanych mu przez inne postacie (Kisiel 2008). W dzisiejszej dobie witryn internetowych
mamy szeroki wachlarz możliwości. Dzięki możliwościom edytorskim możemy stwarzać młodemu
pokoleniu efektywny sposób nauczania. Najlepszym tego przykładem jest tablica interaktywna
w klasie. Prócz wyświetlania prezentacji multimedialnych w PowerPoint mamy do dyspozycji
również różnego rodzaju aplikacje. Niniejszy artykuł stanowi studium do uwzględnień
o perspektywach wykorzystania mediów dydaktycznych, takich jak e-tablica w procesie edukacji
muzycznej oraz zaangażowania uczniów na przykładzie Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych
Szeregów w Lublinie.
2.

Nowatorskie sposoby prowadzenia lekcji muzyki w szkole podstawowej za pomocą eTablicy

Nauczyciel to osoba, która uczy, rozwija uczniów objętych procesem moralizatorskim.
Zasługa tej pracy zależy od podopiecznych, programu oświatowego, używanych metod, kręgu
szkolnego, założeń zewnętrznych i przede wszystkim od samego pedagoga, czyli jego osobowości
i kwalifikacji (Kisiel 2008) Głównym elementem w zawodzi pedagoga jest pasja oraz zaangażowanie,
które były przedmiotem badań naukowych Christophera Daya 1, autora książki „Nauczyciel z Pasją”.
W swojej pracy pisze między innymi jak zachować entuzjazm i zaangażowanie: „W moich
najwyraźniejszych wspomnieniach z czasów szkolnych pojawiają się nauczyciele zainteresowani
swoim przedmiotem, a nie uczniami, dbający bardziej o dyscyplinę niż o kreatywność Byli jednak
i tacy, którzy dzięki swojej pasji zarażali podopiecznych miłością do nauki, dostrzegali każdy ich
problem i starali się mu zaradzić oraz dbali o to, by ich przekaz zaspokajał ciekawość i potrzeby
uczniów. To właśnie dzięki tym nauczycielom poznałem wartość refleksji. To oni pokazali mi nowe
światy i zmotywowali do ich odkrywania, pomimo mojego przemożnego poczucia wyobcowania
z życia szkolnego; W działaniach każdego z nich widoczna była jednak głęboka, trwała troska
o podopiecznych oraz - co uświadomiłem sobie później - pasja i zrozumienie, że ich praca znacznie
wykracza poza przekazywanie treści programowych i ocenę mierzalnych osiągnięć” (Day 2008)
Sztuka, jaką jest muzyka otacza człowieka w każdym dniu jego życia. Każdy nauczyciel musi zdawać
sobie sprawę z tego, jakie korzyści dla dziecka niesie kontakt z muzyką i w jaki sposób powinna być
ona zorganizowana i prowadzona, aby młody człowiek mógł odczuwać radość. Lekcja muzyki musi
być trwałą symbiozą między prowadzącym a słuchaczem, dając możliwość wykazania się obu
stronom. Na tle innych płaszczyzn naukowych przedmiot ten powinien wzbudzać poletko własnej
twórczości, nie tylko poprzez emocje ale i przeżycia (Gloton 1985). Nauczyciel korzystający
z informatycznych zasobów stara się zachęcać jeszcze bardziej w swoje zajęcia. Współcześnie
uczniowie ochoczo używają smartfonów, tabletów i interesujących aplikacji. Łącząc ze sobą zespół
klasowy i nauczyciela można poprowadzić lekcje w ciekawy sposób. W ostatnich latach dużym
zainteresowaniem cieszą się dzienniki elektroniczne, które mają na celu zastąpienie tradycyjnych papierowych. Jest to nowatorskie rozwiązanie na liczną dokumentację szkolną. Dzienniki
elektroniczne posiadają wielostronną platformę edukacyjną, o której warto wspomnieć. Korzystając
To swoiste przygotowanie świadomych odbiorców sztuki muzycznej podlega założeniom
koncepcyjnym ze wskazaniem praktycznego działania.
1
Christopher Day - profesor na Uniwersytecie w Nottingham w Anglii, znany pedeutolog,
specjalizuje się w dziedzinie rozwoju zawodowego nauczycieli. Jest redaktorem "Teachers and
Teaching: Theory and Practice", współpracuje z "Educational Action Research" oraz "Journal of InService Education". Ch. Day jest autorem między innymi takich książek, jak The Heart of Teaching,
Effective Leadership for School Improvement, Leading Schools in Times of Change: a
multiperspective study of effective head-teachers.
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obecnie z witryny edukacyjnej LIBRUS SYNERGIA1 używam modułu e-Tablicy na swoich lekcjach.
Każda szkoła ukierunkowana jest na rozwój i doskonalenie się. Realizuje je nie tylko przez dążenie
do podnoszenia jakości nauczania, ale również poprzez unowocześnianie pozostałych obszarów
swojej pracy. Platforma LIBRUS SYNERGIA jest to połączenie aparatów informatycznych,
sprawdzonych sposobów ich wykorzystania, długofalowej autopsji oraz racjonalizacyjnych usług,
dzięki czemu codzienna praca szkół jest prostsza i efektywniejsza. W zależności od poziomów
edukacyjnych w szkole podstawowej e-Tablica ma swoje różnorakie zastosowanie. Można
wykorzystać ją przede wszystkim do wyświetlania tekstów piosenek, jak również do innych ważnych
informacji uzyskiwanych na lekcji. Pokaz slajdów w prezentacji multimedialnej zależy przede
wszystkim od jakości grafiki, rozdzielczości, kolorystyki, kontrastu, liczby obiektów graficznych
i wzajemnego położenia, animacji, ilości tekstu oraz kroju czy formatu czcionki. Tworząc dźwięk,
należy zwrócić uwagę na jego stronę estetyczną. Dźwięk w tym przypadku powinien sprzyjać
koncentracji uwagi. Użycie filmu w prezentacji powinno być obwarowane kilkoma zasadami- przede
wszystkim obraz musi być niedługi, o niedużym rozmiarze kadru, dostrojony do rozdzielczości. Nie
bez znaczenia dla właściwej konstrukcji pokazu jest jego zasięg i liczba zawartych w nim elementów.
Ponadto, spora liczba slajdów, grafik oraz ścieżek dźwiękowych powoduje zbytnie znużenie widzów
pokazem. (Kisiel 2008). Jakie zastosowanie może mieć jeszcze e-Tablica w edukacji muzycznej?
Otóż może być edytorem do pisania i nauki nut. Interaktywna tablica pozwala na edytowanie
materiałów znajdujących się na polu. Za pomocą przyborów potrafimy rysować pięciolinię, a ręcznie
znaki graficzne w postaci zapisów nutowych. Niekiedy są już wbudowane gotowe szablony. E-tablica
posiada zasobniki w postaci filmów z aplikacji YouTube czy innych. Nie marnując czasu na szukanie
materiałów podczas lekcji, nauczyciel przygotowując się na zajęcia w domu może zapisać w module
film prezentujący dane treści z tematu. Ciekawą formą przeprowadzenia lekcji są muzyczne
krzyżówki czy rebusy oraz quizy. Sprawdza się to w pierwszych etapach kształcenia (klasy I-III) oraz
starszych (IV-VII).
3.

PowerPoint CZY e-Tablica?

Wiek XXI zesłał imponujące zmiany w naszym otoczeniu. Pod wpływem różnego rodzaju
procesów globalnych, politycznych czy społecznych, jak również na skutek pojawienia się
pionierskich technologii informatycznych, zmienił się wizerunek wsi, miast oraz styl życia ludzi tam
mieszkających. Łatwy dostęp do rozmaitych mediów uprościły kontakt z kulturą. Sprawia to jednak,
że jej odbiór może być płytszy. Równoczesne korzystanie z wielu ofert kulturalnych, co umożliwia
przeglądarka internetowa, daje łudzące odczucie uczestniczenia, które naprawdę nie następuje. Aby
doszło do rzeczywistego kontaktu ze sztuką, musi mieć miejsce indywidualne zaangażowanie czasu,
uwagi i włączenie emocji. Tego jednak trzeba się nauczyć, bo świat zewnętrzny zmusza nas do tego,
aby wszystko było szybciej i umiejętniej. Cytując słowa prof. Zofii Konaszkiewicz 2 potrzebne jest
„wychowanie przez sztukę, a w ślad za tym wychowanie przez muzykę”. Przeszacowany musi zostać
system edukacyjny, ale na przekór nie w kierunku większego usprawnienia, informatyzacji,
cyfryzacji, poszukiwania jak najszybszej drogi do celu, którym jest zdobycie informacji
i przetworzenie jej. W tym miejscu należy postawić problem badawczy i dokonać analizy pomiędzy
pakietem PowerPoint a platformą e-Tablicy. Oba te zasobniki mają wiele wspólnego dobra. Nie
narzucając nikomu, osobiście każdy z nas ma prawo wyboru, jednak z własnego doświadczenia
Program komputerowy dostępny w formie aplikacji mobilnej na urządzeniach mobilnych,
posiadający funkcje dziennika elektronicznego. Aplikacje takie posiadają wiele ograniczeń i
uproszczeń w stosunku do pełnych wersji dostępnych jako serwis internetowy. Dostępne i rozwijane
są praktycznie wersje jedynie na system Android oraz iOS. Aplikacje te potrafią pracować w trybie
offline, czyli nie potrzebują stałego kontaktu z Internetem.
2
Ukończyła studia w zakresie psychologii na Uniwersytecie Warszawskim, a także w zakresie
wychowania muzycznego w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie (obecnie:
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina). Na Uniwersytecie Warszawskim studiowała także
pedagogikę, uzyskując stopień doktora i doktora habilitowanego na Wydziale Pedagogicznym. Tytuł
naukowy profesora uzyskała w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk.
1
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i różnych analiz postaram się wyjaśnić te różnice. PowerPoint firmy Microsoft jest programem
służącym do tworzenia prezentacji multimedialnych, dzięki czemu za jego pomocą można
przygotować fachowy pokaz slajdów (Pinard 2000). Prowadzący, wykorzystując pokaz w przewodzie
dydaktycznym, musi posiadać zakresy obowiązków, warunkujące wywiązywanie się z funkcji.
Można z nich wyróżnić takie elementy, jak: biegłość właściwego doboru treści i środków do
zilustrowania konkretnego zagadnienia, pilotowanie konstruktywnego dialogu z uczestnikami,
prognozowanie i łagodzenie sytuacji konfliktowych, argumentowanie i kierowanie klasą oraz
formułowanie celów i zadań. Kryterium organizacji działalności dzieci jest egzystencja adekwatniej
liczby detali mających potencjalne możliwości działania, które są aktywizowane wtedy, gdy mają być
zrealizowane ustalone założenia. Muszą być one stosownie zorganizowane, żeby można je było
dobrze zaktualizować (Huk 2008). Prelekcja prezentacji na lekcjach nie powinna być celem samym
w sobie, a częścią formy porządkowej zajęć i dodatkiem przekazania treści (Juszczyk 1998).
Prezentacja multimedialna PowerPoint jest tak naprawdę zalążkiem e-Tablicy. Stanowi owszem
ważny element pomocy dydaktycznej, lecz posiada pewne ograniczenia. Sam pokaz może
prezentować liczne fotografie, związane np. z życiem i twórczością Jana Sebastiana Bacha. Pokaz
stosowany jest bardzo często przy omawianiu kompozytorów czy stylów muzycznych. Co do
prezentacji filmów, nie zawsze jest możliwość ich otworzenia (w zależności od rozdzielczości).
Najczęściej rozwiązaniem jest podanie gotowego linku do odtworzenia. Prezentacja jest tak naprawdę
galerią w lepszej postaci. Kolejnym ogranicznikiem jest możliwość czynnej aktywizacji uczniów.
Liczne rebusy czy quizy interaktywne nie mają pełnej inwencji działalności w pokazie medialnym.
Zapisana treść może ulec jedynie modyfikacji przy edycji dokumentu. Jeśli chodzi o zapis nut, wiele
e-Tablic posiada gotowe tło z pięciolinią oraz znaki graficzne. Osobiście staram się jak najrzadziej
używać tego typu rozwiązań. Uczniowie powinni w miarę sprawnie opanować pisanie znaków
nutowych czy znaków chromatycznych w pierwszych etapach kształcenia. Trzeba dodać, że jest to
mankament zapisywania nut ręcznie, ponieważ rozmiar pomiędzy liniami jest niewielki co
uniemożliwia estetyczne zapisywanie muzycznych tekstów. Myślę, że jest to kwestia udoskonaleń
serwisowych w najbliższym czasie. Z pewnością, prezentacja multimedialna, czy e-Tablica choćby
najdoskonalsza, nie zastąpi uczniom bezpośredniego kontaktu z wykonawcą, instrumentem
muzycznym czy obecności na koncercie. Jednakże informacje przekazywane za pomocą obrazów,
słów i dźwięków ułatwiają wielozmysłowe poznanie wielu kwestii, z którymi czołowy kontakt jest
kłopotliwy lub w danym momencie niemożliwy (Kisiel 2008).
4.

Wykorzystanie e-Tablicy jako wykładu muzycznego.

Pedagog powinien tak dostosować program edukacyjny, by móc korzystać z jak
najskuteczniejszych narzędzi dydaktycznych, w których innowacyjne rozwiązania technologiczne
mogą być używane na równi z tradycyjnymi narzędziami, takimi jak na przykład: instrumenty
klawiszowe, perkusyjne, strunowe, tablica szkolna, kreda, zeszyt do nut, odtwarzacz CD czy zbór
nagrań. W kontekście multimediów i technologii informacyjnej idea e-Tablicy odnosi się do
interaktywnej formy transmisji treści niebagatelnych z wykorzystaniem multimediów. E-Tablica,
jako forma prezentacji jest zatem sztuką przekazywania oddanych treści w sposób interesujący, jasny
i sugestywny. Zasobniki polegają więc na efektywnym przekazywaniu treści merytorycznych za
pomocą notyfikacji wizualnych, audialnych, graficznych, podanych w sposób przystępny
i atrakcyjny, z wykorzystaniem komputera i rzutnika multimedialnego (Osmańska-Furmanek 1999).
Przeprowadzenie lekcji muzyki powinno być poprzedzone przygotowaniem przez nauczyciela.
Muszą być także spełnione warunki materialne. Zmusza to także do właściwych bodźców
niematerialnych, nazywanych przez Władysława Zaczyńskiego „możnościami zewnętrznymi”.
Twórca charakteryzuje także możności wewnętrzne, które odpowiadają zdolnościom dzieci.
Sposobnościami zewnętrznymi, koniecznymi do stworzenia zajęć z użyciem prezentacji, są niniejsze
czynniki: umiejętne poruszanie się w programie prezentacji PowerPoint, koncentracja uczniów przy
pokazie, chęć rozwiązywania zagadnień, świadomość nabywanych umiejętności i wiadomości.
Dotyczy to podobnie e-Tablicy.
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5.

Zakończenie

W prowadzeniu lekcji warto kłaść nacisk na stosowanie metod bazujących na odkrywaniu
i tworzeniu wiedzy ogólnej i szczegółowej. Metody motywujące i aktywizujące uczniów dają szansę
na rozbudzanie w nich zainteresowania danym tematem. Pozwala to również rozwijać umiejętności
uczniów w zakresie korzystania z różnych źródeł informacji oraz prezentowania zebranych przez
siebie materiałów. Wychowankowie korzystając z umiejętności twórczego myślenia, dokonywania
analizy czy rozwiązywania problemów, rozwijają zrozumienie nowych treści i łącząc je w całość,
konstruując swoją wiedzę. Komputer posiadający odpowiednio dobrane oprogramowanie może
stanowić pomocne narzędzie w procesie kształcenia muzycznego w szkole zarówno podstawowej,
jak i muzycznej. Edytory muzyczne, różnorodne oprogramowania komputerowe, takie jak na
przykład E-tablica są dużą pomocą dla pedagoga, aby ten mógł w ciekawy sposób przekazywać
wiedzę swoim uczniom. Dzięki użytkowaniu programu komputerowego E-tablica nauczyciel ma
możliwość poprowadzenia lekcji muzyki w taki sposób, aby była ona ciekawa, a uczniowie wynieśli
z niej jak najwięcej rzeczy. Wychowankowie w XXI wieku potrzebują przedstawienia problemu
w sposób nie tylko tradycyjny, ale także i wizualny. Lekcje z wykorzystaniem nowoczesnych
możliwości technologii są dla odbiorców o wiele ciekawsze, aniżeli tradycyjne metody. Użytkowanie
tablicy interaktywnej w klasie wywiera pozytywny wpływ na koncentrację i współpracę pomiędzy
uczniami. Materiał lekcyjny zostaje przerobiony zdecydowanie szybciej niż przy pomocy
tradycyjnych metod, a zarazem pomaga w utrzymaniu skupienia i zainteresowania uczniów tematem,
dzięki możliwości użycia wielobarwnych wyróżnień. Liczba materiałów wykorzystywanych podczas
lekcji zwiększa się, tak samo jak i częstotliwość korzystania z Internetu. Nauczyciele szybciej
przygotowują materiały edukacyjne potrzebne na lekcje. Użytkowanie tablic interaktywnych
angażuje również uczniów w przygotowaniu źródeł potrzebnych na lekcje. Warto również
wspomnieć, iż wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnych podczas lekcji ułatwia
powtórzenie wiedzy i umiejętności zdobytych na poprzednich lekcjach. Innowacyjne metody
nauczania, wykorzystujące technologie informacyjno-komunikacyjne wymagają od nauczycieli
ciągłego poszerzania swoich umiejętności, jednakże w dobie postępu cywilizacyjnego, który
następuje przy pomocy cyfryzacji (również dziedziny edukacji) umożliwi uczniom dostosowanie
życia w społeczeństwie informacyjnym.
6.
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Streszczenie
Muzyka powstała po to, by oddziaływać na nasze uczucia i emocje. Towarzysząc słowom –
w pieśniach, w liturgii, w teatrze – miała za zadanie wzmacniać i uświadamiać odbiorcy ich
znaczenie. Poprzez tańce i pieśni weselne wyraża radość, lamenty i płacze wskazują na ból, marsze
wojskowe zagrzewają do boju, pieśni masowe natomiast do pracy; symfonie i sonaty klasyczne czynią
ludzi bogatszymi duchem. Nie brakuje również muzyki służącej umilaniu czasu choć często przybiera
ona różne formy, zależne od wymagań odbiorcy. W dzisiejszych czasach muzyka towarzyszy nam
wszędzie. Porządkuje i przysłania hałas. Jest obecna w centrach handlowych gdzie robimy zakupy,
stacje radiowe z naszą ulubioną muzyką umilają nam podróże, umila nam czas przy wykonywaniu
różnych czynności.
1.

Rola muzyki w społeczeństwie

Artysta nie jest jedynym twórcą swoich dzieł, ale pełne istnienie dzieła uwarunkowane jest
rozumiejącym i aktywnym postrzeganiem odbiorcy. Autor poprzez swoją muzykę chce nam coś
zakomunikować. Niezapisane w słowach treści mogą być fascynujące. Musimy jednak wgłębić się w
struktury muzyczne, przesłuchać niekiedy utwór kilka razy. Wysiłek umysłowy włożony w słuchanie
da nam jednak wiele satysfakcji, równie dużej jak obejrzenie filmu czy sztuki teatralnej. J.G Herder
niemiecki filozof, pasterz i pisarz muzykę definiuje jako sztukę czasową, która „nie tylko w czasie
działa, lecz także poprzez następstwo czasowe”(Dahlhaus 2007). Przemiany są stałym elementem
życia i kultury człowieka. Bez przemian życie jest niemożliwe, bez nich żadna kultura i cywilizacja
istnieć by nie mogła. Muzyka jest istotnym czynnikiem życia i kultury. Kultura i cywilizacja
wpływają zewnątrz na muzykę. Tylko w tych ramach muzyka staje się sobą, odsłania swój sens
i znaczenie (Bielawski 2001). Muzyka jako sztuka stanowi przejaw artystycznej działalności
człowieka, podobnie jak wszystkie inne sztuki. Działalność artystyczna człowieka stanowi jedną
z licznych form jego działalności społecznej. Jest zjawiskiem społecznym – odnoszą się do niej prawa
społeczne. Jest zależna od społeczeństwa i zmienia się wraz ze zmianami życia społecznego.
Człowiek tworzy muzykę, aby dać w niej wyraz swoim przeżyciom, które powstają zależnie od
określonej rzeczywistości społecznej i mają być przekazane innym ludziom. Konieczność istnienia
ogniwa pośredniczącego pomiędzy twórcą a odbiorcą wytworzyła określony typ instytucji
muzycznych. Przykładem mogą być sale koncertowe, teatry operowe itp. (Lissa 1963) Obcowanie
z muzyką może mieć różny charakter. Muzykę można tworzyć (wymaga to odpowiedniego
przygotowania), muzykę można odtwarzać (np. śpiewać, grać na instrumentach), muzyki można
słuchać (obecna technika daje tu bardzo duże możliwości). Zbliżyć się do muzyki możemy również
poprzez naukę.
2.

Edukacja kulturalna

Edukacja kulturalna ma wielofunkcyjny charakter. Po zagłębieniu się w nią odkrywamy
wiele powiązań między innymi z pedagogiką społeczną, humanistyczną, czy pedagogiką kultury;
z psychologią twórczości, psychologią wychowawczą; z socjologią kultury; z filozofią kultury,
sztuki, estetyki oraz z antropologią kulturową. Ilustruje to fakt, jak bardzo rozwinięta jest edukacja
kulturalna, jak różnorodnie można ją rozumieć i w jak wielu dziedzinach szukać z nią związków.
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Rodzina pełni równie ważną rolę w edukacji kulturalnej jak szkoła czy instytucje kultury. Ma
ona za zadanie przekazanie elementarnych zasad życia kulturowego w obrębie wzorów w niej
funkcjonujących, poszukiwanie wzorów kultury na płaszczyźnie kontaktów z grupami poza rodziną,
przygotowanie do korzystania z dóbr instytucji kultury oraz kształtowanie indywidualnego wyboru
uczestnictwa w kulturze. Szkoła natomiast ma wyrównywać szanse edukacyjne, organizować
różnorodne „wycieczki” do instytucji kultury, zajęcia pozalekcyjne, edukacja kulturalna jest też
wpisana w przedmioty programowe m.in. plastykę, muzykę, ma również kształtować kulturę osobistą
uczniów. Edukacja kulturalna w instytucjach kultury odbywa się na wielu płaszczyznach. Jedna
z koncepcji odnosi się do kształtowania osobowości w działaniu artystycznym (podejście
edukacyjne), kolejna do kształtowania osobowości z akcentem na rozwój artystyczny (wychowanie
przez i do sztuki), następna to uszlachetnienie odbioru kultury, wychowanie do sztuki, przygotowanie
do kształcenia artystycznego, wprowadzenie dziecka w kulturę i ostatnia, czyli działalność kulturowa
„na sprzedaż” (edukacja jako produkt).
3.

Socjologia muzyki

Socjologia muzyki jest dziedziną muzykologii bardzo młodą. Obejmuje ona całokształt
zagadnień zawartych w sformułowaniu „muzyka a społeczeństwo”: a więc na wszelkie przejawy
kultury muzycznej, funkcje muzyki w społeczeństwie w różnych formach życia muzycznego (Lissa
1970). Wykorzystuje ona teorie socjologiczne i metody badan społecznych do objaśniania
fenomenów związanych z muzyką. Zauważyć można w ostatnich czasach spadek prestiżu muzyki
poważnej. Coraz częściej socjologów zajmuje badaniem muzyki popularnej. Socjologia muzyki, jako
subdyscyplina socjologii ogólnej daje możliwość empirycznego wglądu na społeczeństwo.
Socjologia muzyki ma podwójne zadanie: z jednej strony powinna analizować procesy ludzkiego
zachowania się, z drugiej zaś wypracowywać normy w takiej formie, aby istniała możliwość podjęcia
działań praktycznych. Jest czymś więcej niż socjologią kultury, ma o wiele szersze ramy sięgające
poza kulturę. Całokształt pracy socjologii muzyki ma potrójną perspektywę. Po pierwsze, studium
dynamiczne, zajmujące się warunkami i formami ewolucji pewnych wzorów socjomuzycznych pewnym określonym czasie. Po drugie, studium funkcjonalne i opisowe – stwierdzenie
istnienia i różnorodności wzorów socjo-muzycznych. Po trzecie, studium porównawcze – zestawienie
i porównanie różnych wzorów socjo-muzycznych dla poznania ich zasięgu oddziaływania w celu
społecznego przystosowania w teraźniejszości i przyszłości (Silbermann 1962). Funkcje socjologii
muzyki nie różnię się zasadniczo od funkcji socjologii w ogóle. Opierają się one głównie na ważności
tego, jakie funkcje pełni łączenie muzyki z grupą ludzi, posiadającą określone normy, wartości, wzory
postępowania. Uprawianie socjologii muzyki to otwarcie nowych możliwości dla muzykologii.
Dzięki niej można poznać i analizować muzykę jako wytwór ludzkiego zachowania, nie zaś jako
analizę technicznej abstrakcji. Muzykę tworzy się w obrębie grup społecznych, zatwierdza się co jest,
a co nie jest muzyką. także w tych grupach przyswaja się muzykę (każdy członek grupy oddzielnie,
na swój sposób). Dla socjologii muzyka istotna jest również ze względu na funkcje społeczne jakie
pełni. Jest elementem grupowego życia, łączy się z tożsamością zbiorową. Jest skutkiem wyłaniania
się różnych grup społecznych, odróżniających się od siebie między innymi preferencjami
muzycznymi. Socjologia muzyki posiada również publiczne korzyści wynikające z tego, że ludzie
muzykują. Przykładem tego mogą być następstwa eksperymentu muzyczno-społecznego, który
przeprowadził Jose Antonio Abreu, wenezuelski ekonomista i kompozytor. Od połowy lat 70-tych
XX w. Prowadzi on dziecięce orkiestry, składające się głównie z dzieci pochodzących ze społecznych
nizin, wykluczonych z możliwości korzystania z kultury wysokiej. Jednakże dzieci te posiadają
wielki talent i wrażliwość muzyczną. Abreu wysuwa myśl, że „dopiero uczestnictwo muzyczne
w małych grupach społecznych pozwala na rozwijanie w zbalansowany sposób zarówno emocjonalny
jak i intelektualny aspekt osobowości” (Socha 2012). Zdaniem Krzesimira Dębskiego, znanego
polskiego muzyka, przy rozwoju społecznym główną rolę będą odgrywały te kraje, które „będą
umiały eksportować wartość intelektualną”. Taką wartością jest właśnie muzyka, która odciąga nas
od biernego pożytkowania wolnego czasu lecz uczy nas tworzenia „własnymi siłami abstrakcyjnych
substancji”. Dębski zauważa znaczącą rolę wykształcenia muzycznego w krajach takich jak Stany
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Zjednoczone czy Niemcy. Właśnie tam pracę dostają w pierwszej kolejności tych, którego
dodatkowym atutem jest wykształcenie muzyczne (Tamże).
4.

Kształcenie muzyczne na wybranych poziomach edukacji

Sztuka ma ogromny wpływ na kształtowanie wrażliwości estetycznej człowieka. Jednak ze
względu na szybkie tempo życia, przemiany społeczne w różnych dziedzinach życia jednostce
pozostaje niewiele czasu i miejsca na kontakt ze sztuką. W takiej sytuacji uzasadnione jest położenie
nacisku na wychowanie kulturowe w systemie powszechnej edukacji (Przerembska 1997).
Wychowanie muzyczne stanowi integralną część wychowania estetycznego, które coraz częściej
określa się jako wychowanie przez sztukę. Muzyka „(łac. musica, z gr. musike - wszelka sztuka
i nauka będąca pod opieką „muz”, sztuka piękna przebiegająca w czasie, której materiałem są dźwięki
i inne odgłosy (np. szmery), wydobywane przez głos ludzki i różnego rodzaju instrumenty muzyczne
posiadające określoną głośność” (Habela 1998) Muzyka jest tą dziedziną procesu wychowania
i wielostronnego uczenia się, który rozpoczyna się już w przedszkolu i trwa przez cały okres szkoły
ogólnokształcącej. Wychowawcza rola muzyki to jej bezpośrednia ingerencja w życie
społeczne. Muzyka sprzyja integracji ludzkości i jest jednym z najpoważniejszych walorów
wychowawczych. Nowożytne wychowanie muzyczne rozgałęzia się na dwa nurty. Pierwszy z nich
to wychowanie elementarne w ramach szkolnictwa powszechnego, przygotowujące. Drugi natomiast
to wychowanie muzyczne specjalne w szkołach muzycznych różnego stopnia lub też poprzez
prywatną naukę gry na instrumencie. Ten typ wychowania prowadzi do głębszego zrozumienia
muzyki oraz do nabycia kwalifikacji, niezbędnych do wykonywania jednego z wielu zawodów
muzycznych (Lissa 1970) Wychowanie muzyczne polega zarówno na rozwijaniu osobowości
i kultury osobistej, rozwijaniu umiejętności uczniów jak i na przekazaniu podstawowych informacji
z zakresu muzyki. ważne jest, by przygotować dzieci i młodzież do roli odbiorców muzyki. Słuchanie
jej jest przeżyciem muzycznym, u którego podstaw leżą zdolności muzyczne. Zdolność rozumienia
utworu, zmienia się wraz z wiekiem, dojrzewaniem muzycznym i wywołuje różną reakcję.
Nadrzędnym celem zintegrowanej edukacji jest wspomaganie dziecka w jego całościowym rozwoju.
Obok kształtowania różnorodnych kompetencji bardzo ważnym celem jest również kształtowanie
kompetencji odbiorcy wytworów sztuki jest zapoznanie dzieci i młodzieży z dziedzictwem kultury
narodowej, europejskiej i światowej, przygotowanie do odbioru i rozumienia dzieł muzycznych
(Hanisz 1999). Alternatywnym miejscem kontaktu z i możliwości rozwijania swoich umiejętności
artystycznych jest szkoła muzyczna. Jest to instytucja prowadząca kształcenie w zakresie muzyki.
Szkolnictwo muzyczne w Polsce tworzy odrębny od szkół ogólnokształcących system, który stwarza
uzdolnionym muzycznie dzieciom i młodzieży możliwość indywidualnego, nieodpłatnego
kształcenia w zakresie muzyki. Szkoły muzyczne I stopnia stanowią 70% wszystkich szkół
artystycznych. Szkoły takie przygotowują muzykalne dzieci do podjęcia dalszego kształcenia.
Kształcenie obejmuje naukę gry na wybranym instrumencie w ramach regularnych, indywidualnych
zajęć z pedagogiem. I stopień szkoły muzycznej można realizować w cyklu 6-letnim bądź 4-letnim.
Szkoła II stopnia trwa 4 lub 6 lat. Po tym okresie nauki absolwent by uzyskać tytuł zawodowy zdaje
egzamin dyplomowy. Zajęcia podobnie jak na I stopniu odbywają się w wymiarze indywidualnym.
Najwyższym poziomem edukacji muzycznej jest akademia muzyczna bądź uniwersytet muzyczny.
Jest to akademicka szkoła wyższa, w której prowadzone jest nauczanie sztuki muzycznej. Nauka
kończy się uzyskaniem tytułu licencjata lub magistra sztuki. W Polsce znajduje się 8 uczelni
muzycznych i są to kolejno: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie, Akademia
Muzyczna w Krakowie, Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi,
Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, Akademia Muzyczna im. Karola
Szymanowskiego w Katowicach, Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku,
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz Akademia Muzyczna im. Feliksa
Nowowiejskiego w Bydgoszczy.
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5.

Muzykologia jako dyscyplina uniwersytecka

Muzykologia (z gr. musike i logos = nauka) jest to całokształt wiedzy o muzyce, obejmujący
dyscypliny teoretyczne oraz historyczne; kierunek studiów uniwersyteckich (Habela 1998).
Funkcję muzykologii można rozpatrywać w trojakim aspekcie:
a) W odniesieniu do praktyki muzycznej;
b) W relacji z innymi naukami;
c) W kontekście ogólnospołecznym.
Przedmiotem muzykologii jest dzieło muzyczne i jego społeczne funkcjonowanie. Podstawę
muzykologii systematycznej stanowi badanie twórczości muzycznej, polegające na opisie
prawidłowości konstrukcyjnych utworu. Teoria muzyki wykorzystuje formułowane prawa dla
procedury wyjaśniania przyczynowego. „Wśród nauk humanistycznych muzykologia wyróżnia się
tym, że szczególnie bliska jest jej historia indywidualna, nie tylko dlatego, że dzieło muzyczne jest
zwykle wytworem artystycznym jednostki twórczej, ale że zbiór dzieła muzycznego przez jego
asemantyczność jest również jednostkowy” (Dziębowska 1975). Muzykologia obejmująca historią,
teorię i estetykę muzyki wyłania się dopiero pod koniec XVIII wieku. Jako „nauka o muzyce” obecna
była już w starożytności; widoczna jest w starożytnych Chinach, Mezopotamii oraz nieco później
w Egipcie. Przejawiała się ona w zbiorach wiadomości przekazywanych ustnie lub zapisywanych,
dotyczących budowy instrumentów, materiału dźwiękowego i systemów dźwiękowych.
Doszukiwano się jakichś ogólniejszych, wspólnych praw, rządzących tak samo muzyką, jak
i przyrodą (Lissa 1970). W XIX w., głównie w Niemczech odbywają się na uniwersytetach wykłady
o muzyce. Nie jest to jednak oddzielna dyscyplina uniwersytecka. Przedmiotem wykładów jest przede
wszystkim estetyka, w mniejszym stopniu historia muzyki. W 1872 r. w Strasburgu, a w 1882 r.
w Wiedniu powstają na tamtejszych uniwersytetach pierwsze katedry historii muzyki. Pojawiają się
współczesne nazwy owej dyscypliny: Musikwissenschaft, musicologie, musicology, muzykoznanije.
Terminologia polska przyjęła nazwę muzykologia za językiem angielskim i francuskim (Tamże).
Badania historyczne rozpoczynają się w Polsce już w połowie XIX wieku - J. Sikorski, M.
Karasowski, nasilają się pod koniec tego wieku -J. Surzyński i na przełomie XIX i XX w. -A. Poliński.
Muzykologia jako dyscyplina uniwersytecka w Polsce pojawia się na krótko przed wybuchem I wojny
światowej: w Krakowie w 1911 r. -Z. Jachimiecki, we Lwowie w 1912 r. . Katedra w Poznaniu
powstaje w 1922 r. -Ł. Kamieński, a w Warszawie dopiero po II wojnie światowej w 1948 r. -Z. Lissa,
J. Chomiński, H. Feicht. Obecnie muzykologia jest dziedziną uniwersytecka w większości krajów.
Uniwersytet umożliwia studentowi wszechstronne kształcenie umysłu w różnych dziedzinach.
Rzeczą oczywistą jest, ze muzykolog musi być zarazem pełnowartościowym muzykiem i mieć
praktyczne wykształcenie muzyczne. Nie można podejmować studiów muzykologicznych bez
gruntownego przygotowania muzycznego, tak praktycznego jak i teoretycznego. Kandydat na studia
muzykologiczne musi być dobrym muzykiem mającym zainteresowania historyczno-teoretyczne,
oparte na zdobytej już podstawowej wiedzy o muzyce (Tamże). Obecnie w Polsce studia
muzykologiczne realizowane są 6 jednostkach: Instytut Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Muzykologii Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego, Katedra Muzykologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Katedra
Muzykologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Zakład Muzykologii Instytutu
Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Cztery jednostki przystąpiły do procedury
akredytacyjnej: Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Muzykologii
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
Katedra Muzykologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza.
6.

Rynek pracy dla absolwentów szkół wyższych

Rynek pracy to jeden z czynników produkcyjnych, na którym przedmiotem wymiany są
usługi świadczone przez siłę roboczą, czyli praca. Rozwój cywilizacji oraz postęp technologiczny są
głównym czynnikiem, przez który rynek pracy ulega nieskończonym zmianom. Są one widoczne na
wielu obszarach. Reorganizacjom ulegają zarówno funkcje pracy, wielkość i struktura zasobów
ludzkich, jak również forma i sposób jej wykonywania. Elastyczne formy stają się alternatywą dla
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tradycyjnych form zatrudnienia. Nabierają one coraz większego znaczenia. Stwarzają możliwość
zatrudnienia dodatkowych pracowników etatowych, kontraktowych czy tymczasowych.
Wprowadzają swobodę działania oraz elastyczny czas pracy zatrudnionym. Każdego roku tysiące
studentów szkół wyższych kończy edukację i próbuje weryfikować swoje umiejętności na rynku
pracy. „Rynek pracy można ogólnie określić jako proces wzajemnego oddziaływania podaży i popytu
na pracę” (Bąkiewicz 2010). Praca zawodowa odgrywa znaczącą rolę w życiu każdego człowieka.
Dzięki pracy człowiek uzyskuje dochody, które są źródłem utrzymania i zaspakajania potrzeb
zarówno materialnych jak i niematerialnych. Praca powoduje także rozwój osoby. Dobrze wykonana
daje poczucie własnej wartości. Jest także mobilizacją do dalszego działania i rozwoju człowieka.
Z pracą zawodową nierozerwalnie związanym pojęciem jest „kariera zawodowa”. D.E. Super
definiuje ją jako: „pole zdarzeń składających się na życie; sekwencję kolejnych prac zawodowych
i innych ról życiowych, których połączenie wyraża poziom zaangażowania danej osoby w pracę w jej
ogólnym wzorcu samorozwoju; seria stanowisk, na których otrzymuje wynagrodzenie lub nie,
zajmowanych przez daną osobę od okresu młodzieńczego do okresu emerytalnego, w której zawód
jest tylko jednym z wielu połączeń ról związanych z tą pracą, takich jak rola ucznia, pracownika czy
emeryta, z rolami pozazawodowymi, takimi jak rola w rodzinie czy społeczeństwie. O karierach
możemy mówić tylko wtedy, gdy ktoś dąży do ich rozwoju; kariery są obco centryczne” (Herr 2001).
Wielu studentów nie dostrzega związku pomiędzy kierunkiem studiów, który wybrali a ich przyszłą
karierą zawodową. Podchodzą oni pesymistycznie do swojej przyszłości. W dzisiejszych czasach
coraz więcej młodych ludzi podejmuje studia w związku z tym wyższe wykształcenie już nie
wystarczy by znaleźć ciekawą pracę. Obecnie duże znaczenie przy znalezieniu pracy ma
doświadczenie, zainteresowania i rodzaj aktywności na studiach (Bąkiewicz 2010).
Pracodawcy szukają pracownika, który posiada umiejętności niezbędne do wykonania
określonego rodzaju pracy. Podkreślają oni, że cenią sobie u młodych pracowników połączenie
studiów z niewielkim nawet doświadczeniem zawodowym. Oprócz formalnego wykształcenia
najbardziej cenione przez pracodawców jest doświadczenie zawodowe. W wielu zawodach
umiejętności wyniesione ze studiów niestety nie wystarczą by stać się odpowiednim kandydatem do
wykonywania określonego rodzaju pracy (Tamże).
Ciekawym rozwiązaniem problemów braku doświadczenia zawodowego są praktyki i staże
zawodowe. Podczas studiów warto odbyć praktyki wakacyjne, czy dostać się na staż do wybranej
firmy. Korzyści wyniesione z takich przedsięwzięć są bardzo cenne (nie zawsze są to dobra
finansowe, ale na pewno w przyszłości ułatwi nam to znalezienie pracy). Kolejnym miejscem
rozwijania swoich zainteresowań oraz zdolności są organizacje studenckie oraz koła naukowe. Można
tam zdobyć doświadczenie zawodowe oraz umiejętności społeczne przydatne w pracy zawodowej.
Tak zdobyta praktyka ułatwia poszukiwanie pracy, daje dobry punkt w CV, wpływa pozytywnie na
wizerunek studenta jako osoby aktywnej i otwartej na świat (Tamże). Świadcząc dobrowolną,
bezpłatną, świadomą pracę na rzecz organizacji bądź instytucji wolontariusz również uzyskuje liczne
niematerialne korzyści. Przyszły pracodawca doceni odpowiedzialność oraz doświadczenie zdobyte
podczas studenta podczas wolontariatu. Taka praca daje możliwości rozwijania swoich umiejętności
oraz uczy postawy społecznej (Tamże).
7.

Zakończenie

Pracownik tymczasowy to „pracownik zatrudniony przez agencję pracy tymczasowej
wyłącznie w celu wykonywania pracy tymczasowej na przecz i pod kierownictwem pracodawcy
użytkownika” (Tamże). Jest to pracownik zatrudniony na czas nieokreślony. Podjęcie pracy
tymczasowej daje możliwość osobom wcześniej niezatrudnionym zaistnienia na rynku pracy,
sprawdzenie swoich umiejętności oraz zdobycie nowych doświadczeń zawodowych. Na wybór
zawodu czy szkoły składa się szereg czynników edukacyjnych i zawodowych. Podejmując decyzję
o wyborze kierunku studiów młodzi ludzie kierują się wieloma pobudkami. Część „ idzie w ślady”
rodziców; wielu wybiera studia zgodne ze swoimi zainteresowaniami, inni kierują się
doświadczeniami bliskich, znajomych. Nie wszyscy pamiętają jednak, że studia to nie tylko czas
przyuczenia się zawodu lecz przede wszystkim intelektualnego rozwoju. Możemy wskazać dwie
grupy czynników decydujących o trafnym wyborze zawodowym. Pierwszą grupę stanowią czynniki
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wewnętrzne. Związane są bezpośrednio z człowiekiem, z jego indywidualnymi cechami, rozwojem.
Druga grupa to czynniki zewnętrzne. Znajdują się one poza człowiekiem, są to czynniki sytuacyjne,
wpływające na niego w mniejszym bądź większym stopniu (Tamże). Zainteresowania pobudzają nas
do działania, umożliwiają pogłębienie naszej wiedzy, lepsze poznanie tego, co nas interesuje. Te
najsilniejsze są znaczącą wskazówką przy wyborze kierunku kształcenia i zawodu. Z pojęciem
zainteresowania silnie łączy się pojęcie umiejętności. Oznacza ona kompetencję w danej dziedzinie.
Umiejętności decydują o naszych sukcesach zawodowych, zadowoleniu z wykonywanej pracy czy
efektach w nauce (Tamże). Wybór niewłaściwego kierunku studiów jest nierzadkim problemem
wśród maturzystów, którzy podejmują pochopne decyzje. Niesie to za sobą poczucie frustracji. Jest
wiele przyczyn studiowania. „Możemy wyróżnić trzy podstawowe kategorie:
a) Dążenie do samorealizacji: przede wszystkim szukamy własnej tożsamości i wykorzystujemy
doświadczenia studenckie, jako narzędzia samorealizacji. Oczekujemy rozwoju osobistego,
a szkoła ma być korzystnym miejscem dla tego rozwoju.
b) Dążenie do kariery: studiujemy głównie z przyczyn zawodowych. Studia są dla nas raczej środkiem
prowadzącym do celu niż celem samym w sobie. Chcemy się przede wszystkim odpowiednio
przygotować do pracy w określonym zawodzie.
c) Unikanie: decyzja o podjęciu studiów jest czasem bardziej unikiem niż świadomym zmierzeniem
do rozwoju czy realizacji celów zawodowych. Niektórzy są studentami z powodu nacisków
rodziców, inni chcą podczas studiów sprecyzować, o co im tak naprawdę chodzi w życiu, albo chcą
po prostu uczestniczyć w towarzyskim życiu studenckim” (Tamże).
8.
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Streszczenie
W związku z coraz większą ilością dostępnych danych efektywna praca z tekstem pisanym,
również w języku obcym, stanowi szczególnie cenną umiejętność. Szybkie dotarcie i przetworzenie
informacji jest pożądanym atutem na rynku pracy. W celu poprawy efektywności odbioru tekstu
w języku obcym należy ćwiczyć czytanie nie tylko na poziomie operacji myślowych (rozumienia),
ale również na poziomie zautomatyzowanych działań towarzyszących czytaniu, czyli tzw. techniki
czytania. Potrzeba ta jest szczególnie wyraźna w przypadku nauki języka rosyjskiego przez
polskojęzycznych uczniów. Ze względu na pokrewieństwo obu języków pojmowanie często nie
sprawia trudności, jednak odmienność alfabetów obu systemów utrudnia percepcję tekstów.
W związku z tym wprowadzenie ćwiczeń poprawiających technikę czytania w program nauczania
języka rosyjskiego stanowiłoby uzupełnienie umiejętności uczniów i przygotowanie do efektywnej
pracy z tekstem.
Komputer pozwala na optymalizację nauki techniki czytania, ponieważ pomaga
zindywidualizować proces nauczania, śledzić efekty pracy oraz sprowokować konkretne działania.
Ćwiczenia doskonalące sprawność czytania cichego, oparte na wykorzystaniu multimediów, są
najbardziej efektywnym sposobem opanowania danej umiejętności.
W niniejszym artykule podjęto próbę zdefiniowania i scharakteryzowania tzw. techniki
czytania, określenia różnic między odbiorem tekstu w języku rosyjskim jako obcym i polskim jako
ojczystym oraz opisania wynikających z nich konsekwencji glottodydaktycznych. Proponowane są
również konkretne przykłady ćwiczeń multimedialnych poprawiających technikę cichego czytania.
1.

Wstęp

Jak twierdzi Hanna Komorowska „czytanie to czynność, którą podejmujemy w celu
zdobycia potrzebnej informacji, ale także w celu przyjemnego spędzania czasu” (Komorowska 1999).
W dobie coraz większej ilości dostępnych danych właśnie szybkie dotarcie do poszukiwanej
informacji staje się szczególnie cenną umiejętnością. Posługiwanie się językiem obcym stanowi
sprawność równie ważną i pożądaną na rynku pracy. W tym kontekście efektywny i szybki odbiór
obcojęzycznej informacji jest dodatkowym atutem każdego pracownika. Niestety niedostateczne
opanowanie umiejętności (techniki) czytania może utrudniać przetwarzanie danych. Program
nauczania języka obcego powinien uwzględniać wyżej wymienione czynniki w procesie kształcenia,
aby lepiej przygotować uczniów do wejścia na rynek pracy.
Komputer pozwala zoptymalizować warunki i wyniki pracy umysłowej oraz procesu
nauczania. Właśnie dlatego nowoczesne technologie stały się obowiązkowym elementem szkolnych
klas oraz programów kształcenia. Ćwiczenia multimedialne doskonalące sprawność czytania cichego
są najbardziej efektywnym sposobem opanowania danej umiejętności.
Niniejszy artykuł opisuje konsekwencje glottodydaktyczne, wynikające z różnic między
odbiorem tekstu w języku polskim jako ojczystym i rosyjskim jako obcym. Proponowane są również
konkretne przykłady ćwiczeń multimedialnych w czytaniu cichym oraz narzędzia internetowe.

96 | S t r o n a

Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce
2.

Opis zagadnienia

Czytanie może występować w dwóch formach – głośnej i cichej (Клычникова 1983).
W życiu codziennym to właśnie ciche czytanie wykorzystywane jest częściej niż głośne. W związku
z tym doskonalenie pierwszej formy odbioru tekstu powinno być głównym zadaniem w nauczaniu
czytania w języku obcym.
Wypowiadanie czytanego tekstu bądź jego brak nie jest jednak jedyną różnicą między
obiema formami sprawności językowej. Według Antoniego Palińskiego „właśnie takie rozumienie
tych dwóch podstawowych rodzajów czytania jest źródłem błędnych implikacji dydaktycznych,
w myśl których ukształtowanie czytania głośnego automatycznie rozwiązuje problem czytania
cichego, a specjalnie ukierunkowane ćwiczenia na kształtowanie mechanizmu czytania cichego są
zbędne” (Paliński 1979). W rzeczywistości różnice te można zaobserwować na poziomie wszystkich
kanałów odbioru tekstu na kanale wzrokowym. dźwiękowo-słuchowym i skojarzeniowym
(por. Warsicka 1977). Czytanie głośne, w przeciwieństwie do cichego, angażuje wszystkie trzy
kanały odbioru tekstu. Jest więc ono procesem bardziej złożonym, niż czytanie ciche, co wpływa
również na wydłużenie drogi przewodzenia impulsów nerwowych oraz czasu odbioru tekstu.
Odbiór tekstu pisanego dzieli się na dwa poziomy:
- poziom zautomatyzowanych działań towarzyszących czytaniu, który wg Tichona Jegorowa jest
ś r o d k i e m umożliwiającym dotarcie do sensów przekazywanych przez autora (Егоров 1953).
- poziom operacji myślowych, które uczestniczą w danym procesie (rozumienie), stanowiący
główny c e l czytania (tamże).
Hubert Kien podkreśla, że „istota cichego czytania polega na zrozumieniu ogarnianego
wzrokiem tekstu. A technika poprawnego cichego czytania polega na czytaniu tekstu wyrazami
i cząsteczkami wyrazów wyłącznie wzrokiem, z zamkniętymi ustami, bez poruszania wargami”
(Kien 1962). Doświadczony czytelnik skupiony jest zatem na operacjach myślowych procesu
czytania, ponieważ inne działania zostały już w pełni zautomatyzowane i nie wymagają świadomego
wysiłku.
Przytoczona wyżej charakterystyka procesu czytania cichego dotyczyła odbioru tekstu
w języku ojczystym. Mechanizm czytania w języku obcym różni się pod wieloma względami od tego
w języku rodzimym. Pociąga to za sobą kolejne konsekwencje dydaktyczne, które wymagają
uwzględnienia w programie nauczania.
Jedną z najważniejszych różnic jest nieporównywalnie mniejsze doświadczenie czytelnicze
tekstów obcojęzycznych. Jak podkreśla Marcelina Grabska: „operacją, która decyduje o rozpoznaniu
słowa jest porównanie odbieranego obiektu z jego śladami przechowywanymi w pamięci
długotrwałej. Formą przechowywania tych śladów jest percepcyjny wzorzec, powstały w wyniku
przedstawianych wcześniej sygnałów. Identyfikacja obiektu następuje w momencie nałożenia się
obrazu odbieranego sygnału zewnętrznego ze wzorcem. Rozpoznawanie kończy się w chwili
odniesienia odbieranego obiektu do konkretnej kategorii słów posiadających tę samą cechę (lub grupę
cech), co bodziec” (Grabska 1997) [tłumaczenie K.W.].
Przy czytaniu w języku obcym związki między sygnałami a wzorcami słów nie są jeszcze
wytworzone lub są zbyt „luźne”. Identyfikacja i rozpoznanie wyrazów nieznanych lub mało znanych
trwa dłużej, ponieważ procesy te wymagają „większej uwagi, lepszego widzenia poszczególnych
elementów, analizowania części składowych, a także udźwiękowienia” (Paliński 1983).
Różnice w zapisie liter języka obcego i rodzimego są dodatkowym czynnikiem
wpływającym negatywnie na technikę czytania. Wynika to z faktu, iż „dość znaczne trudności
sprawiają nowe litery (...) i nowe asocjacje na linii: znany znak graficzny i odpowiadający mu
zupełnie inny dźwięk w języku obcym, a także nowe, niekiedy zaskakujące dla ucznia połączenia
liter, występowanie nieudźwiękowionych liter, różne udźwiękowienie liter uzależnione od pozycji
w wyrazie, akcent” (Paliński 1979). W alfabecie języka rosyjskiego można wyróżnić klika liter, które
swoją formą przypominają znaki systemu łacińskiego, jednak reprezentowane są przez zupełnie inne
dźwięki (np. rosyjski znak c [czyt. jak s] może być mylony z polskim c). Trudność ta znika w miarę
postępów w nauce alfabetu.
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Użytkownik języka polskiego, przyzwyczajony do łacińskiego kroju liter, rozpoznaje słowa
dzięki ich zewnętrznym „cechom charakterystycznym”, które wg Milesa Tinkera determinują:
pierwsza i ostatnia litera słowa, litery z tzw. wydłużeniami górnymi (b, d, f, h, k, l, t – w języku
angielskim) i dolnymi (g, j, p, q, y – w języku angielskim), położenie zaokrąglonych i prostych linii
liter o wysokości małej litery x, rozpoznawanie samogłosek wskazujących na ilość sylab w słowie
(Tinker 1980).
Wszystkie wymienione wyżej cechy nadają słowu jego charakterystyczny kształt i pozwalają
na jego rozpoznanie, ponieważ, jak zauważa Paliński, „proces percepcji rozpoczyna się od
dostrzeżenia ogólnego zarysu słowa, a zostaje uzupełniony wówczas, kiedy czytelnik uchwyci
wystarczającą liczbę szczegółów, takich jak spółgłoska początkowa lub grupa spółgłoskowa, sylaba,
samogłoska czy litera końcowa, które umożliwiają rozpoznanie słowa pasującego do kontekstu,
w jakim ono występuje” (Paliński 1979).
Kształt liter alfabetu rosyjskiego znacznie różni się od łacinki, dlatego też osoby
polskojęzyczne, czytając tekst napisany cyrylicą, nie odnajdują w słowach tych charakterystycznych
cech, do których są przyzwyczajone. Im więcej podobieństw między alfabetem języka rodzimego
i obcego, tym łatwiejszy staje się odbiór tekstu.
Za przykład ilustrujący odmienny charakter cech determinujący rozpoznanie liter i słów
w obu językach, może posłużyć analiza wydłużeń górnych i dolnych oraz liter diakrytycznych
w alfabecie polskim i rosyjskim.
Alfabet języka polskiego składa się z 32 liter i opiera się na alfabecie łacińskim. Alfabet
rosyjski zawiera 33 litery, z czego dwie nie oznaczają żadnego dźwięku (znak miękki ь i twardy ъ).
Ilość symboli w obu systemach jest zatem porównywalna. Alfabet polski zawiera 11 liter
z wydłużeniami, w tym 7 z górnymi (b, d, f, h, k, l, t) i 4 z dolnymi (g, j, p, y). W języku rosyjskim
występuje tylko 1 litera z wydłużeniem górnym (б), 5 z dolnym (д, р, у, ц щ), oraz jedna z obiema
wydłużeniami (ф). Wydłużenia dolne 3 z 5 liter alfabetu rosyjskiego są dodatkowo dużo krótsze, niż
w pozostałych przypadkach. Oba języki posiadają także litery diakrytyczne: polski – 9 (ą, ć, ę, ł, ń, ó,
ś, ź, ż), rosyjski – 2 (ё, й), przy czym litera ё najczęściej pisana jest bez kropek, więc ma taki sam
kształt jak rosyjskie e.
Jak wynika z powyższej analizy w języku polskim wyróżnić można aż 21 liter, których zarys
przekracza linie głównej części liter minuskułowych. Alfabet rosyjski posiada jedynie 9 takich
znaków. Fakt ten ma wpływ na odbiór rosyjskojęzycznych słów przez polskich uczniów, ponieważ
wydają się one mniej charakterystyczne i zróżnicowane. Ogólny kształt słowa, czyli jego obrys
(Tinker 1980) zazwyczaj mieści się w liniach liter minuskułowych, co uwidacznia poniższy rysunek.

Rys. 1. Po lewej ogólny kształt słowa „язык”, po prawej ogólny kształt słowa „język”.
Oczywiście ogólny kształt słowa jest tylko jedną z cech determinujących rozpoznanie słowa,
jednakże tak znaczne różnice w ilości i formie liter niewątpliwie mają negatywny wpływ na technikę
czytania w języku rosyjskim jako obcym.
Szybkość (tempo) czytania stanowi główny wskaźnik opanowania techniki czytania,
ponieważ wraz z poprawą mechanizmu czytania możliwy jest szybszy odbiór tekstu (Клычникова
1983). Na podstawie literatury można wyróżnić trzy czynniki, które wpływają znacząco na szybkość
cichego odbioru tekstu:
− fonetyzację,
− regresywne ruchy oka,
− pole widzenia.
Fonetyzacja występuje w dwóch formach – zewnętrznej, która „polega na głośnym
wypowiadaniu słów lub ich szeptaniu” (Szkutnik 1979), oraz wewnętrznej (inaczej mowa
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wewnętrzna lub subwokalizacja), opartej na „powtarzaniu widzianych słów „głośno” w myśli, niejako
„w sobie”; pojawia się ona wraz z nagromadzeniem czytelniczego doświadczenia i jest wyrazem
bardziej efektywnej percepcji tekstu” (tamże).
Nawyk wewnętrznego werbalizowania tekstu powstaje na początkowych etapach nauki
czytania, kiedy nauczyciel prosi o głośne wymawianie słów, w celu sprawdzenia poprawności
i tempa. Następnie wprowadzane jest czytanie ciche, jednak wypracowane wcześniej fonetyzowanie
najczęściej nie zanika, a przechodzi w subwokalizację. Stopień wewnętrznego werbalizowania tekstu
u osoby dorosłej zależy od jej doświadczenia czytelniczego Niewprawny odbiorca wymawia
wszystkie ogarniane wzrokiem słowa, a bardziej biegły jedynie niektóre z nich, jednak niezależnie od
poziomu natężenia subwokalizacji, obniża ona efektywność czytania, ponieważ tempo percepcji
tekstu nie przewyższa szybkości mowy. Dodatkowo fonetyzacja hamuje proces łączenia oddzielnych
jednostek znaczeniowych w większe logiczne części i tym samum utrudnia zrozumienie tekstu.
Dzieje się tak, ponieważ uwaga czytelnika skupiona jest głównie na udźwiękowieniu słów, a nie na
ich znaczeniu.
Regresywne definiowane są jako „powracanie spojrzeniem podczas lektury do mało
zrozumiałych słów lub zdań” (tamże). Jak twierdzi Jadwiga Chylińska wśród nich wyróżnić można
fizjologiczne ruchy percepcyjnych, które nie są kontrolowane przez osobę czytającą oraz tzw.
recypacje, które wynikają z niedostatecznego zrozumienia czytanego tekstu (Chylińska 1984).
Właśnie te ostatnie powinny być wyeliminowane podczas ćwiczeń poprawiających technikę czytania,
ponieważ nie wpływają one korzystnie rozumienie tekstu. Co więcej recypacje sprawiają, że proces
odbioru tekstu staje się arytmiczny i wolniejszy.
Pole widzenia określa „liczbę słów, które osoba czytająca odbiera jednym spojrzeniem, bez
poruszenia oczu, tj. podczas fiksacji” (tamże). Ma ono eliptyczny kształt, a jego centrum stanowi
punkt najostrzejszego widzenia. Im bardziej znak oddalony jest od środka pola, tym bardziej rozmyty
staje się jego wygląd. Różnica między doświadczonym a początkującym czytelnikiem polega na
efektywnym wykorzystaniu zakresu widzianego tekstu. Pole widzenia obejmuje zwykle
ok. 20 znaków, czyli 2 – 3 słów, jednakże nie wszystkie z nich podlegają świadomej percepcji
(tamże). Osoba czytająca biegle wykorzystuje zarówno wyraźne centrum pola, jak i jego rozmyte
peryferie. Początkujący skupiają się jedynie na najbardziej wyrazistym środku. Co więcej w czasie
czytania, kolejne fragmenty tekstu obejmowanego przez pole widzenia, nakładają się na siebie. W ten
sposób czytelnik spogląda przy każdej kolejnej fiksacji na „przeczytaną” już część zdania.
Z powyższych rozważań wynika, że ze względu na odmienny charakter mechanizmów
czytania cichego i głośnego, zalecane jest niezależne doskonalenie tych dwóch czynności w procesie
nauczania. Dodatkowo rozwój umiejętności czytania cichego powinien stanowić ważną część cyklu
kształcenia, ponieważ to na niej opiera się praktyczne wykorzystanie języka w pracy zawodowej
i życiu codziennym. Doskonalenie techniki czytania polega na wyeliminowaniu trzech
podstawowych wad czytania.
3.

Przegląd literatury

Ćwiczenia w czytaniu występują w formie zarówno analogowej, jak i multimedialnej, jednak
to te ostatnie przynoszą najlepsze efekty kształcenia tej umiejętności. Ich przewaga nad tradycyjnymi
środkami polega na możliwości dostosowania ćwiczeń do konkretnych potrzeb ucznia, bez
konieczności „uśredniania” ich dla całej grupy. Co więcej komputer pozwala na łatwiejsze
modelowanie procesu nauczania w trakcie jego trwania, ponieważ aby zmienić parametry zadań
często wystarczy kilka kliknięć. Kolejną zaletą jest możliwość łatwiejszego śledzenia postępów,
a tym samym kontrola wyników. Dzięki komputerom cały proces nauczania staje się niemalże w pełni
zautomatyzowany. W dobie multimediów, wg J. Chylińskiej „Szersze zastosowanie w podnoszeniu
sprawności czytania mają specjalne filmy. Dają one możliwość zbliżoną do naturalnej sytuacji
czytania z książki. (...) Znaczne osiągnięcia w pracy z filmem uzyskuje się po kilkudziesięciu
godzinach ćwiczeń” (tamże). Podobne efekty przynoszą zadania z wykorzystaniem specjalnych
aplikacji i narzędzi.
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Ćwiczenia mają w założeniu polepszyć technikę czytania cichego, którego poziom określany
jest poprzez tempo czytania. Należy zatem zniwelować trzy podstawowe wady spowalniające proces
odbioru tekstu, czyli:
− usunąć nawyk subwokalizacji
− rozszerzyć zakres pola widzenia
− zmniejszyć ilość regresywnych ruchów oka.
Na podstawie wymienionych błędów techniki czytania można wydzielić trzy grupy ćwiczeń
nakierowanych na ich skorygowanie. Niżej opisane zostaną jedynie te ćwiczenia i metody, przy
których wykorzystywane są komputerowe środki techniczne.
Fonetyzacja, w zależności od jej charakteru, niwelowana jest za pomocą różnych metod,
które opierają się na zakłóceniu wypowiadania tekstu. Fonetyzacja zewnętrzna wymaga
mechanicznego zablokowania możliwości wypowiadania słów. W tym celu czytający zagryza lekko
koniec języka lub przytrzymuje ustami np. ołówek. Na początkowych etapach tego ćwiczenia
komputer nie jest wymagany, dopiero później może on narzucać szybkość czytania tekstu poprzez
wyświetlanie słów czy fraz z odpowiednią częstotliwością.
Metoda zakłóceń centralnych służy do wyparcia zjawiska subwokalizacji oraz fonetyzacji
zewnętrznej i polega na blokowaniu analizatorów mowy w odpowiednich częściach mózgu, dzięki
aktywizacji innych. Za autora tego rodzaju ćwiczeń uważa się sowieckiego naukowca Nikołaja
Żynkina. Idea zadań na zniwelowanie nawyku artykułowania polega na wybijaniu ręką lub innym
niewielkim przedmiotem określonego rytmu. Zadaniem czytelnika jest dokładne śledzenie za
poprawnością wystukiwania, dlatego przed rozpoczęciem czytania warto dokładnie przećwiczyć
sekwencję. Przy takim ćwiczeniu uczeń nie jest w stanie wypowiadać tekstu, co w konsekwencji
prowadzi do całkowitego usunięcia tego nawyku. Poniżej znajduje się zapis nutowy trzech rytmów,
które są najczęściej spotykane w literaturze metodycznej.

Rys. 2. Rytm zaproponowany przez N. Żynkina (Кузнецов, Хромов 1983).

Rys. 3. Rytm zaproponowany przez Z. Szkutnik (Szkutnik 1979).

Rys. 4. Rytm zaproponowany przez O. Kuzniecowa i L. Chromowa (Кузнецов, Хромов 1983).
Komputer pomocny jest w tym przypadku na początkowym etapie ćwiczeń, ponieważ nie
każdy nauczyciel potrafi poprawnie odczytać zapis nutowy, więc ścieżka audio byłaby bardziej
uniwersalna. Poza tym wybijanie rytmu powinno zachowywać odpowiednie metrum, które może być
narzucone właśnie przez komputer. Co więcej, uczniowie mogą zaczynać czytanie tekstu przy
„akompaniamencie” nagrania, które zostanie z czasem wyciszone.
Kolejną grupę tworzą ćwiczenia mające na celu rozszerzenie i poprawę efektywności
wykorzystania pola widzenia. Na początku całego cyklu zajęć, należy zmierzyć wyjściową ilość
znaków obejmowanych podczas jednej fiksacji. Informacja ta ma kluczowe znaczenie przy doborze
poziomu trudności ćwiczeń i dalszej weryfikacji postępów. Określenie liczby znaków znajdujących
się w polu widzenia możliwe jest przy użyciu tzw. piramidy słów. Polega to na przeczytaniu słów lub
wyrażeń wypisanych w kolumnie wg rosnącej ilości liter przy jednoczesnym zatrzymaniu wzroku
wyłącznie na środkowej części wersu. W przypadku wykonania ruchu gałkami ocznymi w prawą lub
lewą stronę, należy zapisać liczbę liter widniejącą przy poprzednim wersie. Przykładową piramidę
słów dla języka rosyjskiego prezentuje rys. 5.
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Rys. 5. Przykładowa piramida słów.
Ten sam typ ćwiczenia w formie multimedialnej można wykorzystać przy dalszej pracy nad
techniką czytania i polem widzenia. Na ekranie monitora w odpowiednim tempie odsłaniają się
kolejne wersy piramidy. Zasanie ucznia pozostaje takie samo, jak przy ćwiczeniu analogowym.
Tablice Schulte, czyli tabele (zwykle 5x5 komórek) z wpisanymi w losowym porządku
liczbami od 1 wzwyż, tworzą kolejną grupę ćwiczeń na rozszerzenie pola widzenia. Polegają one na
zatrzymaniu wzroku na środkowym punkcie planszy i jednoczesnym znajdowaniu kolejnych
numerów, przy czym im szybciej wykonywane jest ćwiczenie, tym lepsze efekty zostaną osiągnięte.
Docelowy czas poszukiwania wszystkich liczb nie powinien przekraczać 25 sekund. Za pomocą
komputera i dostępnych dzięki niemu środków można łatwo i szybko stworzyć nieskończoną ilość
tablic. W sieci dostępne są specjalne narzędzia, takie jak np. strona http://deconcentration-ofattention.com/schulte-table.html (dostęp 17.03.2018), które generują podobne tabele wg wybranych
parametrów.
Ostatnią grupę tworzą ćwiczenia oparte na materiale tekstowym, którego wersy podzielone
są na fragmenty o określonej długości. Sposób podziału tekstu zależy od wyjściowej ilości znaków
obejmowanych wzrokiem podczas jednej fiksacji. Według A. Palińskiego „realizacja ćwiczeń tego
typu poprzez ćwiczenie oczu powinna zapewnić ogarnianie okiem coraz większej ilości znaków
graficznych (wyrazów). Istota ćwiczeń sprowadza się do tego, aby nie wykonując ruchów głowy
wzdłuż wiersza widzieć i rozpoznawać cały wiersz lub specjalnie spreparowany tekst” (Paliński
1979).
Oprócz piramid słów do tej grupy ćwiczeń można zaliczyć również tzw. kolumny słów.
Zasada działania ćwiczenia w formie multimedialnej jest taka sama jak przy wspomnianych
piramidach, z tą jednak różnicą, że ilość znaków w poszczególnych wierszach pozostaje niezmienna
i zależy ona od wyjściowej szerokości pola widzenia. Dodatkowo, przy układaniu tego typu zadań
pomocne będą narzędzia internetowe, wyszukujące słowa o określonej liczbie liter, takie jak np.
https://sanstv.ru/words (dostęp 17.03.2018).
W miarę postępów w rozszerzaniu pola widzenia mogą zostać wprowadzane ćwiczenia
bazujące na tekstach o spreparowanym układzie wersów, takie jak np. ćwiczenie Y. Skupienie słów
w mniejsze grupy, między którymi zmniejsza się dystans ma na celu sprowokowanie objęcia dłuższej
linijki zaledwie dwoma fiksacjami. Przykładowy tekst w formie ćwiczenia Y przedstawia poniższy
rysunek.
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Rys. 6. Przykładowe ćwiczenie Y opracowane na podstawie tekstu z podręcznika „Шкатулочка”,
wyd. Русский язык. Курсы.
Przy pomocy komputera dane ćwiczenie można zaprojektować tak, aby tempo czytania było
z góry narzucone i odpowiadało potrzebom konkretnej jednostki.
Regresje eliminowane są poprzez zadania, które prowokują wyłącznie progresywne ruchy
oka, czyli w przypadku języka rosyjskiego i polskiego − ruchy w prawą stronę. Wykorzystanie
środków technicznych jest szczególnie efektywnie przy w tzw. pejsingu, czyli czytaniu tekstu
z szybkością znacznie przekraczającą wyjściowe tempo ucznia (Szkutnik 1979). Taka prędkość
odbioru blokuje możliwość wykonywania ruchów wstecznych, ponieważ nie wystarcza na nie czasu.
Narzędzie internetowe, które pozwala na zaprojektowanie ćwiczeń pejsingu, znajduje się pod
adresem: https://www.spreeder.com/app.php (dostęp 31.03.2018). Wprowadzony tekst może być
wyświetlany w okienku z określoną przez użytkownika szybkością i w odpowiedniej konfiguracji, co
stwarza możliwość jeszcze lepszego dostosowania pod potrzeby konkretnej jednostki.
4.

Podsumowanie i wnioski

Zagadnienie czytania w metodyce nauczania języków obcych stanowi ważny element
współczesnej dydaktyki. Pomimo wzrostu popularności środków audiowizualnych
wykorzystywanych w szkołach i na kursach, czytanie nie traci na znaczeniu, jako środek zdobywania
i utrwalania umiejętności językowych. Proces odbioru tekstu pisanego może przyjmować dwie
podstawowe formy - czytania cichego lub głośnego, jednakże mechanizmy tych obu czynności
jedynie z pozoru mogą wydawać się takie same. W rzeczywistości czytanie ciche znająco różni się
od głośnego i właśnie dlatego należy ćwiczyć jego technikę za pomocą odpowiednich ćwiczeń
z wykorzystaniem komputerów i narzędzi internetowych.
W artykule podjęto próbę określenia, czym jest technika czytania i jakie cechy stanowią o jej
dojrzałości, a następnie scharakteryzowano przyczyny i mechanizmy głównych czynników, które
negatywnie wpływają na proces odbioru informacji drukowanej. Do wspomnianych czynników
należą: mowa wewnętrzna, regresywne ruchy oczu i małe pole widzenia.
5.
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Streszczenie
Uwzględnienie kategorii kasty w spisie ludności w 2011 roku rzuciło nowe światło na
nieustannie toczącą się debatę o roli kastowości we współczesnych Indiach. XX wiek obfitował
w badania etnologiczne traktujące o sferach, w których system ten w dalszym ciągu żywo się
przejawia. Niniejsze studium przypadku koncentruje się na współczesnych definicjach i funkcjach
systemu warnowo-kastowego oraz postawach obecnych w społeczeństwie na terenach wiejskich
w północno-zachodnich Indiach. Jest to antropologiczna próba spojrzenia na dzisiejsze
społeczeństwo Indii przez pryzmat stratyfikacji społecznej oraz wolnej od europocentryzmu
indyjskiej perspektywy kastowości. W artykule wyeksponowany został aspekt filozoficznosymboliczny oraz geneza kasty. Celem artykułu jest przedstawienie kompleksowej wizji kastowości
wziąwszy pod uwagę jej starożytną proweniencję i stricte indyjski punkt widzenia. Zainteresowanie
autorki ogniskuje się wokół rozmaitych postaw społecznych wobec pozostałości systemu warnowokastowego w Indiach. Pytaniem badawczym stawianym w artykule jest skala spójności tychże postaw
w zależności od płci, wieku, miejsca zamieszkania, wykształcenia oraz zajmowanej pozycji
społecznej. W ciągu wieków system ten znacznie ewoluował, a jego rola, niegdyś pożyteczna
i spajająca społeczność wiejską uległa stopniowej degradacji. Niniejszy artykuł przedstawia szereg
funkcji, które przez lata pełnił w Indiach system warnowo-kastowy. Poruszone zostanie także
zagadnienie tzw. dyskryminacji pozytywnej, systemu rezerwacji klas upośledzonych wpisanego do
Konstytucji oraz opinii o nim panujących wśród społeczności wiejskich północno-zachodnich Indii.
System warnowo-kastowy w reguły postrzegany jest jako przejaw zacofania, źródło dyskryminacji
oraz trwającego przez wieki prześladowania niższych warstw społecznych. Artykuł jest zatem próbą
poznania kompleksowej, holistycznej wizji systemu panującego w społeczeństwie indyjskim
z uwzględnieniem kontekstów zarówno filozoficznych, historycznych, jak również religijnych. Praca
została napisana w oparciu o 4-miesięczne badania terenowe na obszarach wiejskich w północnozachodnich Indiach w stanie Maharasztra w 2017 i 2018 roku.
1.

Wstęp

Niniejsza praca jest analizą z obszaru nauk społecznych, antropologii kultury oraz
popularnych wśród badaczy indyjskich caste studies. Czynnikiem decydującym o jej wyjątkowych
walorach badawczych jest obszar odległego z perspektywy polskich badaczy społeczeństwa
indyjskiego naznaczonego systemem warnowo-kastowym. Studium to jest próbą zdefiniowania
i przybliżenia wielowymiarowego oblicza kastowości i dostrzeżenia zarówno jego wad, jak i zalet
w optyce społeczeństwa współczesnych Indii. Jakie są zasadnicze funkcje systemu warnowokastowego? Czy kastowość przejawia się w życiu codziennym mieszkańców indyjskiej wsi? Jakie
postawy wywołuje? Czy na pewno uprawnione jest stwierdzenie, iż kolektywny system kastowy
sukcesywnie traci na znaczeniu na rzecz wartości indywidualistycznych i egalitarnych? I czy filozofię
indyjską należy traktować wyłącznie jako hamulec rozwoju i symbol społecznego zacofania czy może
skarbnicę ponadczasowych wartości i kultury, z której warto czerpać do dnia dzisiejszego? Obszar
ten wciąż pozostaje niezgłębiony i wymaga wnikliwej analizy uwzględniającej zarówno dzieje
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indyjskiej jāti1, jak i tradycję filozoficzno-religijną tego kraju. Dotychczasowe podejście do
zagadnienia kastowości i procesów modernizacji społeczeństwa wyróżniał zdecydowanie
europocentryczny punkt widzenia. Niejednokrotnie bowiem przyjmuje się, iż to zachodni kodeks
wartości stanowi uniwersalny wzorzec i punkt wyjścia do trudnej debaty o kastowości w Indiach.
Analizując filozofię i korzenie społeczno-polityczne odwołuję się do okresu wedyjskiego
w dziejach Indii. Hipotezą pracy jest założenie, iż system warnowo-kastowy wciąż żywo funkcjonuje
i odgrywa znaczącą rolę w społeczeństwach wiejskich we współczesnych Indiach. W pracy analizuję
również tło historyczne systemu warnowo-kastowego i badam, jakie były jego pierwotne założenia.
Niniejsza praca powstała na kanwie licznych monografii, opracowań i dokumentów. Praca
ma charakter empiryczny, została bowiem oparta o autorskie badania terenowe przeprowadzone
w 2017 i 2018 roku w trzech wybranych wioskach w stanie Maharasztra. Badania terenowe
poprzedziła konfrontacja z literaturą oraz wynikami badań wtórnych. Jeśli chodzi o metodologię,
zastosowano w niej przede wszystkim metody jakościowe, porównawcze, monograficzne oraz
metodologię badań własnych, w tym obserwacje, wywiady, kwestionariusze i ankiety.
2.

System warnowo-kastowy. Próba definicji

System kastowy we współczesnych Indiach jest tak uniwersalny i wszechogarniający, iż
żadne studium przypadku na niwie społecznej, ekonomicznej czy politycznej nie byłoby kompletne
ani możliwe bez odwołania się do tej wrośniętej w społeczeństwo indyjskie prastarej instytucji.
Indyjska kasta definiowana jest jako endogamiczna grupa lub zespół grup noszących wspólną nazwę,
których członkowie zgodnie z tradycją wykonują to samo bądź pokrewne zajęcie. Kastę cechuje jej
homogeniczność. Dają się również zaobserwować specjalne więzy łączące jej członków
w odróżnieniu od osób spoza tego kręgu (Encyclopedia Britannica 1910). Amerykański antropolog
kultury Alfreda L. Kroeber definiuje kastę jako część składową, mniejszą jednostkę społeczną, którą
również charakteryzuje dziedziczność i silnie endogamiczny charakter. Centralnym jej punktem jest
zawód, który silnie koresponduje ze statusem społecznym jednostki i jej miejscem w hierarchii
(Encyclopedia of Social Sciences 1930). Definicja kasty może również zawierać biologiczny odcień.
Stanowi organizm niższego rzędu, rozmnaża się przed podział. Wraz ze wzrostem wytrąca się jej
pierwotna siła, która okazuje się być niezbędna, aby system mógł przetrwać w takiej postaci, w jakiej
został zaprojektowany (The Imperial Gazetter of India 1907). Kasta cieszy się olbrzymim
zainteresowaniem wśród badaczy zarówno indyjskich, jak i zachodnich. Wśród nich nie ma jednak
mowy o jednomyślności względem kasty i jej proweniencji. Istnieją dziesiątki definicji kasty, jednak
kamieniem węgielnym większości z nich jest endogamia, dziedziczność zawodu, zjawisko
wykluczenia pewnych ściśle określonych grup oraz rytualna hierarchia społeczna.
Subrata K. Mitra w rozdziale Caste, democracy and the politics of community formation in
India dyskutuje z obiegową oceną kasty jako konstruktu prymitywnego i słusznie minionego.
Kontestuje głosy obu stron sporu – zarówno teoretyków modernizacji kraju, sekularnej inteligencji
kategorycznie odrzucającej ideę kasty, jak i przywiązanych do tradycji środowisk konserwatywnych.
Konserwatyści pragną zachowania kastowości w jej pierwotnej postaci zwracając uwagę na jej
niepodważalny związek z unikatową cywilizacją Indii. Badacze często utożsamiają kastowość
z hinduizmem traktując ją jako jedyny w swoim rodzaju fenomen nieznajdujący odzwierciedlenia w
żadnej innej kulturze. W znacznym stopniu determinuje sposób myślenia, kształtuje ludzką
mentalność oraz kreuje wzorce zachowania jednostki w rodzinie i społeczeństwie. Stanowisko
tradycjonalistów indyjskich względem kast nieustannie ściera się ze środowiskiem o orientacji
modernistyczno-sekularnej utożsamiającym ideę kasty z zacofaniem, uprzedzeniami czy zgubną
hierarchicznością. Jej zwolennicy pragną doszczętnie wykorzenić kastowość jako hamulec rozwoju
indyjskiego społeczeństwa. Instytucja kasty i warny nie cieszy się dziś dobrą sławą, a nierzadko
postrzegana jest wyłącznie jako zdyskredytowane, oparte na stratyfikacji społecznej i urągające
nowoczesnemu państwu dziedzictwo niechlubnej przeszłości społeczeństwa indyjskiego.
W dosłownym tłumaczeniu oznacza ‘urodzenie’. Element systemu stratyfikacji społecznej
w Indiach, często używany wymiennie z nie do końca poprawnym portugalskim terminem kasta
(port. casta, – ród, szczep, gatunek).
1
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Subrata K. Mitra przyglądając się jej nieco bliżej, dostrzega jej wielopoziomowość i wysuwa
hipotezę o możliwej pożytecznej roli kasty w społeczeństwie. Po pierwsze, stanowi ona immanentny
komponent tożsamości i może okazać się pomocna w formowaniu narodu i państwa (Mitra 1994).
Skazując ideę kast na potępienie często nie dostrzegamy jej fundamentalnej roli społecznej identyfikacji jednostki w społeczeństwie, identyfikacji plemiennej i poczucia przynależności
grupowej. Kasta w zorganizowany sposób porządkuje życie społeczne jednostki, nadaje jej
jednoznaczny status społeczny, determinuje kwestie matrymonialne oraz reguluje obyczaje, dietę oraz
rytuały towarzyszące mieszkańcom Indii od narodzin aż do śmierci (Chambers 1951). Co więcej,
pomimo upływu czasu, przemian polityczno-społecznych i potężnego zjawiska westernizacji
w Indiach kasty wciąż istnieją i mają się dobrze. Takie spojrzenie na kastę jako na unikatową, trwałą
i nieprzemijającą z biegiem lat instytucję jest dobrze znane i ma swoją długą tradycję w antropologii.
Zatem badania naukowe nad zmianami społecznymi w tej dziedzinie toczy ostra polaryzacja
pomiędzy dwiema skrajnie różnymi ocenami kastowości. Literatura przedmiotu dzieli się na z jednej
strony skrajnie empiryczne studium indyjskiej wsi, z drugiej zaś niepokojąco abstrakcyjne teorie nie
zawsze idące w parze z pełnowymiarową indyjską rzeczywistością.
Również geneza kastowości budzi wiele wątpliwości i powoduje pewien impas w dyskursie
o kastach. Poszukując źródeł kastowości można spotkać się z teoriami socjologiczno-historycznymi
lub innymi motywowanymi biologicznie. Jednak wśród teorii powstania kastowości prym wiedzie
teoria mistyczno-religijna, której źródeł należy szukać we wchodzącym w skład Wed, jednym
z najstarszych indoaryjskich zabytków literackich – Rygwedzie oraz w starożytnym traktacie
o dharmie1 omawiającym wszystkie aspekty życia jednostki w społeczeństwie – w Manusmryti.
Teorię systemu warnowego związanego w znacznej mierze z okresem wedyjskim w dziejach Indii
przypadającym na lata 1500 – 500 p.n.e., opisuje pochodzący z sanskrytu termin ćaturvarna (sanskr.
ćatur – cztery). Ćaturvarna opisuje bowiem, podział społeczeństwa indyjskiego pomiędzy cztery
stany społeczne – braminów, kszatrijów, wajśjów oraz śudrów. Wspomina o tym między innymi
hymn puruṣasūkta pochodzący z księgi hymnów – Rygwedy2. System ten zapewniał wówczas
przejrzysty podział ról gwarantując sprawne funkcjonowanie i zarządzanie społeczeństwem. Na
piedestale społeczeństwa uporządkowanego zgodnie z ideą ćaturvarny stali bramini. Ich pozycja
wynikała ze ściśle określonych cech i postaw, jakie prezentowali. Byli oni wzorem wszelkich cnót,
takich jak samopoświęcenie, ofiarność, samokontrola oraz przenikliwy, głęboki umysł. Tuż za nimi
zasiadali kszatrijowie nadający kształt ówczesnym relacjom społeczno-politycznym, będący ikoną
heroizmu i męstwa. Nie mniej ważną rolę w społeczeństwie pełnili wajśjowie utrzymujący wysokie
standardy moralne w gospodarce i handlu zapewniając tym samym zaufanie społeczne na wysokim
poziomie. Również służebna rola siudrów nie wynikała z ich zdegradowanej pozycji, a pojmowana
była wówczas przez pryzmat duchowości. Hinduska mitologia przypisuje powstanie czterech warn
mitycznemu bóstwu. Wedle niej należący do pierwszej warny bramini wyłonili się z ust Puruszy3,
Słowo dharma (sanskr. धर्म) posiada wiele znaczeń, choć oryginalnie odnosiło się przede wszystkim
do praw karmicznych, naturalnych i uniwersalnych reguł pozwalających osiągnąć szczęście
i oświecenie. Dharma jest ścieżką sprawiedliwości, cnoty i życia w zgodzie w określonym kodeksem
etycznym, przedstawionym w starożytnych hinduskich traktatach duchowych. Istota dharmy jest
szeroko omawiana na kartach starożytnego traktatu zatytułowanego Manusmryti autorstwa Manu –
hinduistycznego praojca ludzkości, wielkiego prawodawcę. Traktat opisuje przede wszystkim
hinduistyczne powinności religijne, rytuały, zawiera wskazówki dotyczące życia codziennego, ale
uznawany jest także za uniwersalny kodeks moralny.
2
Rygweda (sanskr. ऋग्वे द) jest starożytnym zbiorem hymnów wedyjskich datowanych na lata 15001200 p.n.e. Razem z pozostałymi Wedami – Yajurvedą, Samavedą oraz Atharvawedą wchodzi
w skład świętego kanonu hinduizmu. Należą do starożytnych źródeł określanych mianem śruti („to,
co zapamiętane”). Stanowi jeden z najstarszych indoaryjskich zabytków literackich.
3
Purusza (hindi पुरुष) w mitologii indyjskiej jest praczłowiekiem zrodzonym przez Brahmę lub
Wiradź, później identyfikowanym z Pradźpatim, Brahmanem, Atmanem, Świadomością,
Uniwersalną Energią lub po prostu Życiem. Poniósł on ofiarą destrukcji w imię stworzenia świata.
Jego ogromne, tysiącgłowe ciało miało wydać na świat całą ludzkość. Z jego głowy powstało niebo,
1

106 | S t r o n a

Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce
kszatrijowie z jego ramion, wajśjowie - z ud, śudrowie zaś powstali ze stóp mitycznego Praczłowieka
(Manusmryti czyli traktat o zacności tłum. 1985).
Hymn Rigwedy o podziale kosmicznego praczłowieka w pierwotnej ofierze, wyjaśniający i
jednocześnie sankcjonujący podział społeczeństwa na cztery warny (Puruṣasūkta), w których pozycja
najwyższa przynależna jest braminom, należy bowiem do dziesiątej, najpóźniej datowanej księgi
(Staszczyk 2012):
Usta jego stały się brahmanem,
ramiona rycerzem,
Biodra to są wajśjowie,
z nóg narodził się śudra. [...] (Michalski tłum. 1971)
(RV 10.90.12)
Dyskusja o kastowości często napotyka na przeszkody, ponieważ badanie i opisywanie tego
fenomenu przysparza wielu metodologicznych trudności ze względu na przyjmowanie błędnych
założeń i stosowanie fałszywych punktów odniesienia. Kasta stanowi bowiem zjawisko wysoce
endogeniczne i należy je rozpatrywać wyłącznie w optyce indyjskiej z uwzględnieniem wielu
złożonych antropologiczno-kulturowych kontekstów. Tymczasem do opisu nieznanych nam zjawisk
nierzadko stosuje się obce dla danej kultury kategorie i zachodni, europocentryczny punkt widzenia.
Jest to niewłaściwy tok myślenia, niejednokrotnie prowadzący do formułowania uproszczonych ocen
i pozbawionych kontekstu dyletanckich hipotez.
Obrońcy kastowości rysują obraz samoregulującego się społeczeństwa-organizmu,
w którym poszczególne grupy-organy oddziałują na siebie i są ze sobą powiązane. Przeciwnicy
sugerują zaś, iż nieuniknionym produktem ubocznym systemu kastowego musi być niespójność
statusu (ang. status inconsistency1), dlatego przynajmniej na krótką metę stosowanie przymusu
w utrzymaniu systemu kastowego jawi się jako nieodzowne.
Taya Zinkin słusznie zauważa, iż instytucja kasty była tym, co w chaotycznych odmętach
historii Indii pozwoliło bez uszczerbku zachować tożsamość oraz umożliwiło przetrwanie indyjskiej
tkance społecznej. Integralność wsi była zbudowana właśnie wokół zrębów systemu kastowego.
Gdyby nie kastowość, przetrwanie hinduizmu mogłoby okazać się niemożliwe. W obliczu licznych
najazdów i okupacji muzułmańskich i chrześcijańskich indyjski pietyzm oraz przywiązanie do
tradycji i rytuałów kastowych okazały się wysoce pożyteczne dla zachowania ciągłości kultury
(Zinkin 1963).
Co więcej, należy zauważyć, iż zabezpieczenie społeczne i solidarność były dla
ówczesnych społeczeństw dalece bardziej wartościowe, rozumiane i doceniane, aniżeli idea równości
jednostki. Jest to myśl przewodnia w dyskusji nad przetrwaniem funkcjonalnej klasyfikacji
społecznej. Niższe kasty były pod wrażeniem filozofii hinduistycznej, która głosiła, iż każdy, będąc
przywiązanym do jednej kasty, może osiągnąć perfekcję doskonaląc się w przypisanych sobie
obowiązkach. Zarówno bramin, jak i śudra jest z punktu widzenia społeczeństwa niezbędny
i powinien dążyć do osiągnięcia doskonałości w przypisanej sobie dziedzinie. Nie występowało
zjawisko ubiegania się o wyższy status społeczny. Uwaga skupiała się wokół katalogu obowiązków,
a nie postulatów dotyczących praw jednostki. Życie społeczne było regulowane przez poczucie
wspólnoty i wewnętrznej harmonii. Funkcjonalny podział społeczeństwa mógł z powodzeniem
z nóg ziemia, z uszu strony świata, z pępka przestrzeń powietrzna, z oczu Słońce, z ducha Księżyc,
wiatr zaś z oddechu. Poszczególne warny również wykształciły się z części ciała Praczłowieka
Puruszy.
1
Jest to termin z dziedziny nauk społecznych, socjologii opisujący położenie społeczne jednostki
mającej znamiona wysoko ocenianego statusu społecznego (np. zawód, wykształcenie),
a jednocześnie cechy niskiego statusu społecznego wyrażonego poprzez rasę, płeć czy kastę, do której
przynależy. Przykładem może być wykształcony specjalista hinduski wywodzący się z nizin systemu
kastowego, którego wykształcenie i zawód są wysoko cenione, jednak jego przynależność kastowa
znacznie obniża jego status społeczny.
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działać przez wieki, dzięki daleko posuniętej świadomości i ukierunkowaniu się społeczeństwa na
obowiązki i poczucie odpowiedzialności, a nie, tak jak ma to miejsce współcześnie, na prawa
i przywileje.
Kasta, wywodząca się z endogamii i sieci tradycyjnych zawodów, osiągnęła punkt
kulminacyjny w zespoleniu z ideą rytualnej czystości i nieczystości. Wówczas zostało zasiane ziarno
segregacji i niesprawiedliwości społecznej. Z czasem rosła w siłę idea niedotykalności. W ten oto
sposób system kastowy uległ nieodwracalnej degeneracji. Wtłoczył on społeczeństwo w surowe,
nieprzepuszczalne i odizolowane od siebie nawzajem grupy społeczne o narzuconym tabu
regulującym związki małżeńskie, spotkania towarzyskie czy spożywanie pokarmów. Dystans
pomiędzy poszczególnymi podgrupami urósł do tak absurdalnych rozmiarów, iż nie było mowy
o żadnej mobilności zawodowej czy matrymonialnej, nawet w obrębie tej samej kasty. Jedyna
dostępna mobilność polegała na ostracyzmie, wykluczeniu, a nawet eksterminacji nieposłusznej
jednostki. A. R. Wadia surowo określił ten proces degeneracji kasty. Jego zdaniem system warnowokastowy wyłaniający się ze świętych tekstów takich jak Upaniszady oraz Bhagavadgītā (sanskr.
भगवद्गीता) został finalnie odarty z nieocenionej wartości metafizycznej oraz głębokiej etyki,
sprowadzony do kilku frazesów i zawłaszczony przez tyranię kasty (Wadia 1952).
Ta wypaczona forma kastowości, która wkrótce upowszechniła się w całym społeczeństwie
indyjskim, odwoływała się do surowej koncepcji hierarchii społecznej, teorii nieczystości, urodzenia
jako determinanty zawodu oraz do statycznej struktury społecznej.
Na kanwie koncepcji rytualnej nieczystości kontakt bramina z niedotykalnym stał się
zdrożny i zabroniony. Nawet sam dotyk czy spojrzenie niedotykalnego powodowało rytualne skalanie
członka wyższej kasty, przede wszystkim przedstawiciela kasty bramińskiej. Również rytuał
spożywania pokarmów podlegał ścisłym regulacjom i zakazom. Przykładowo bramin nie mógł
spożywać posiłku przygotowanego przez zajmujących niską pozycję w hierarchii śudrów czy
napiętnowanych i wykluczonych społecznie dalitów. W tym duchu ukuty został termin jūṭhā (hindi
जूठा) oznaczający pokarm „dotknięty”, „zanieczyszczony”, „skażony” lub „zużyty”. Termin tez
odwoływał się konkretnie do „skażenia” wody, pokarmu lub przedmiotu poprzez kontakt z cudzą
śliną. Jest to zjawisko dające się zaobserwować w społeczeństwie indyjskim po dziś dzień.
W społeczeństwie indyjskim dalici (hindi दलित - uciśnieni) pozbawieni byli wszelkich praw i usług
takich jak używanie studni publicznych, wstęp do świątyń, szkół, pomoc medyczna i inne
udogodnienia z obawy przed rytualnym skalaniem. To braminizm oskarżany był o utrwalanie tych
generujących ludzką krzywdę nierówności społecznych. Dr Ambedkar rzekł niegdyś, iż nierówność
jest oficjalną doktryną braminizmu, a aspiracje niższych kast do równości są przez wyższe kasty bez
cienia wyrzutów sumienia żywotnie tłumione i traktowane jako święty obowiązek (Keer 1954).
Współczesna inteligencja indyjska twierdzi, iż likwidacja podziału kastowego jawi się jako
niezbędna dla integracji całego społeczeństwa. Dr Ambedkar dobitnie powtarzał, iż kasta
wykluczonych jest produktem systemu kastowego i będzie istnieć dopóty, dopóki istnieją kasty”
(Keer 1954). System kastowy, który najpierw był wynikiem zaufania, tolerancji i współpracy,
z czasem stał się instytucją dyskryminacji i segregacji niezgodnej z duchem hinduizmu.
Radhakrishnan zwrócił z kolei uwagę, że choć system kastowy został zdegradowany do instrumentu
opresji i nietolerancji, chociaż ma tendencję do szerzenia nierówności i rozwijania ducha wyższości
nad innymi, to jednak niefortunne efekty nie są głównymi motywami tegoż systemu (Radhakrishnan
2015)
3.

Badania własne. Metody i wnioski

Kolejną analizowaną kwestią są badanie terenowe i ich raport końcowy. Celem badań było
określenie, jak postrzegany jest system warnowo-kastowy oraz jakie podejścia przeważają we
współczesnym społeczeństwie indyjskim. Zarówno nastawienie do systemu kastowego, jak i zakres
modernizmu i liberalizmu w indyjskim punkcie widzenia zostały wnikliwie wzięte pod uwagę.
Omawiane badanie jest tym ważniejsze, że stanowi niejako kontynuację prowadzonych już wcześniej
obserwacji badawczych. Należy je również traktować jako odświeżenie i ponowne rozpatrzenie nie
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tracącej na aktualności, palącej kwestii kastowości w Indiach oraz jako weryfikację przyjętych przez
badacza założeń.
Niniejsze badanie zostało zrealizowane w ciągu trzech miesięcy w 2017 i 2018 roku podczas
stażu studyjno-badawczego odbytego we wsi Kokamthan w Indiach,. Wzięło w nim udział 60
respondentów. Były to osoby obu płci, w wieku od 18 do 64 lat, z którymi wywiady prowadzone były
w ich domach lub miejscach pracy podczas kilku sesji. Badani wybierani byli przy pomocy techniki
kuli śnieżnej (ang. snowball effect), gdzie to sami ankietowani typują kolejnych potencjalnych
respondentów.
W badaniu zastosowano metody jakościowe, takie jak obserwacje, wywiady oraz
kwestionariusze. Ankietowani byli pytani o swą przynależność warnowo-kastową i zostali podzieleni
według tego klucza. Jedynie dwóch z nich odmówiło wskazania, do jakiej kasty przynależą.
Kwestionariusze oraz wywiady prowadzone były zarówno w języku angielskim, jak i w języku hindi.
Zdecydowana większość badanych wypełniała ankietę pisemnie. Aby zminimalizować konieczność
czytania oraz pisania, starszym ankietowanym pytania były odczytywane w formie wywiadu,
a autorka została upoważniona do pisemnego wypełnienia karty odpowiedzi w imieniu badanych.
Pozostali respondenci czytali oraz wypełniali kwestionariusz samodzielnie. Pytania zostały
skonstruowane w sposób umożliwiający ocenę podejścia do systemu kastowego mieszkańców Indii.
W centrum uwagi autorki badania była emanacja systemu kastowego w życiu codziennym hinduskich
mieszkańców wsi. Badani pytani byli o pochodzenie tej instytucji społecznej oraz jak w dzisiejszych
czasach postrzegają i oceniają oni omawiany system. Główne pytanie odnosiło się do tego, czy
zauważają jakieś zalety systemu oraz czy stanowi on fundamentalne źródło w ich życiu społecznym.
W ankiecie pojawiło się również pytanie o ocenę tzw. "dyskryminacji pozytywnej", obecnego
w Indyjskiej Konstytucji systemu preferencyjnego traktowania obywateli klas upośledzonych
(OBC/SC/ST) przy zatrudnianiu na stanowiska w administracji publicznej oraz przyjmowania na
uczelnie wyższe. Na zakończenie ankiety respondenci pytani byli o przyszłość systemu kastowego,
a w szczególności, czy jest możliwy jego absolutny demontaż z obszaru Indii. Przeprowadzone
badania wskazują, iż jej wpływ jest szalenie istotny szczególnie wśród młodego pokolenia.
Zdecydowana większość odrzuca zasadność kastowości.
Przykładem może być pochodząca z Maharasztry 24-letnia Arfa, która twierdzi, iż system
kastowy z pewnością powoduje wiele problemów wewnątrz samego kraju i prowadzi do
niewybaczalnych czynów ludzi, którzy stoją wysoko w społecznej hierarchii lub 37-letni Dilip CG,
który opisuje kastowość jako system dyskryminujący, który promuje podziały w tkance społecznej,
ucisk gorzej uprzywilejowanych oraz zbrodnie przeciw podstawowym prawom do równości
i godności człowieka. Żaden z respondentów nie wątpi, że system kastowy jest nadal obecny
w indyjskiej rzeczywistości. Co więcej, ponad 90% z nich jest przekonanych, że wykorzenienie go
z obszarów wiejskich jest mało prawdopodobne i wręcz graniczy z cudem. Zdaniem Pankaja
Hanumanta, 34-letniego rolnika i przedsiębiorcy z małej wioski, system kastowy jest obecny w całych
Indiach, jest jak krew – w każdej żyle i tkance. Z drugiej strony, zdecydowana większość badanych
przyznała, że widzi usprawiedliwienie dla istnienia tego systemu w przeszłości. Przykład może
stanowić 26-letnia Priya, która twierdzi, iż w przeszłości było to owocne i wówczas konieczne.
Natomiast według 38-letniego Sumanty system kastowy nie tylko był zasadny, ale posiadał wiele
zalet. System ten pomagał zapewnić pokojowe nastroje społeczne oraz czuwał nad utrzymaniem
odpowiedniego poziomu zatrudnienia. Z czasem, gdy każdy może konkurować, sam system stał się
zbędny. Tym samym można wysnuć wniosek, iż respondenci charakteryzujący się wyższym
wykształceniem i posiadający stopnie naukowe rozumieją istotę systemu kastowego zdecydowanie
lepiej oraz potrafią wskazać jego zalety.
Dodatkowo, badanie wykazało, iż bez względu na poziom wykształcenia niewiele badanych
orientuje się, jakie były początki kastowości w Indiach. Podczas wywiadu, autorka pytała o święte
teksty Manusmryti, które uważa się za podstawy omawianej instytucji społecznej. Pytanie to było
odbierane jako archaiczne i tak też respondenci w wielu wypadkach określali cały system kastowy.
Jedną z najciekawszych przebadanych grup byli ludzie starsi. 64-letnia gospodyni Taramti,
przekonywała, iż nie istnieje żaden inny świat niż ten bazujący na kaście i hierarchii. Twierdziła, że
ludzie należący do konkretnej kasty mają różne role społeczne i zdecydowanie różnią się
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mentalnością. Podkreślała także rolę kasty jako naturalnej części indyjskiej tożsamości. Na koniec
przyznała, iż wszyscy jesteśmy równi, aczkolwiek nie życzyłaby sobie, by jej córka poślubiła
mężczyznę pochodzącego ze społeczności niedotykalnych. Ponad 90% respondentów zadeklarowało,
że system warnowo-kastowy w XXI wieku jest absolutnie zbędny i powinien być zlikwidowany.
Ponad 2/3 badanych uznało, że system ten nie pełni żadnej istotnej roli w ich życiu. Ich odpowiedzi
wskazywały na poparcie dla idei równości i przywiązanie do kanonu wartości zachodnich. Jednakże,
jak wynika z analizy końcowej, twierdzenia te nierzadko miały charakter wyłącznie deklaratywny.
Ponad połowa badanych prezentowała bowiem postawę niepewności lub niechęci wobec pomysłu
posiadania członka rodziny wywodzącego się z najniższych klas i plemion upośledzonych (dawniej
niedotykalni). Sugeruje to znaczący rozdźwięk pomiędzy teoretycznie głoszonymi poglądami
a wyznawanymi wartościami oraz codzienną praktyką. Wskazuje to na pewną hipokryzję prorównościowych postulatów głoszonych przez gros badanych. Przykład może stanowić 30-letnia
lekarka deklarująca pochwałę idei równości i absolutny brak przywiązania do systemu kastowego.
Jednocześnie nie wyobraża sobie, że kobieta pochodzenia bramińskiego jak ona, mogłaby wyjść za
mąż za mężczyznę wywodzącego się z grupy niedotykalnych. Taki mezalians jej zdaniem, nie
powinien mieć miejsca. Byłby bowiem wysoce nienaturalny i na pewno nie przyniósłby obojgu
niczego dobrego. Nawet mimo solidnej edukacji dalickiego partnera, różnica w mentalności prędzej
czy później okazałaby się zbyt duża.
System warnowo-kastowy nierzadko postrzegany jest w Indiach również jako element
cennego kulturowego dziedzictwa przeszłości. 40-letni pracownik Uniwersytetu w Waranasi
komentuje to w następujący sposób:
Zawierucha polityczna związana z systemem kastowym doprowadziła do sytuacji, w której
społeczność braminów odgrywa rolę kozła ofiarnego. Setki tysięcy bezcennych sanskryckich tekstów
filozoficznych zostało poddanych społecznemu ostracyzmowi, tylko dlatego, że kojarzą się ze
znienawidzoną społecznością braminów. Co więcej, uważa się je wyłącznie za teksty o charakterze
religijnym. W rzeczywistości są to szlachetne dzieła sztuki o niezwykłych walorach duchowych,
nośnik indyjskiej kultury i mądrości. Jest to zatem atak na tradycyjne, duchowe i intelektualne
dziedzictwo Indii, ponieważ to właśnie bramini przez wieki pełnili zaszczytną rolę kustoszy świętych
tekstów hinduizmu i najwyższej wiedzy duchowej stanowiącej fundament w kulturowofilozoficznym dorobku Indii.
4.

Podsumowanie

W ostatnich latach Indie są świadkiem intensywnej kampanii antykastowej (ang. anti-jati
campaign), która jest obecna zarówno w środowiskach lewicujących, jak i wśród ortodoksyjnych
konserwatystów. Głos indyjskich intelektualistów i aktywistów organizacji związanych z ochroną
praw człowieka, którzy stają w obronie tych, którzy padli ofiarą rażącej dyskryminacji z tytułu
przynależności kastowej, staje się coraz bardziej donośny. Winę za to obarczany jest jātivād, czyli
system kastowy. Dziś trudno znaleźć kogokolwiek otwarcie popierającego tenże koncept.
Współcześnie jest on kojarzony wyłącznie z dyskryminacją, wykluczeniem oraz systemem, który
z całą pewnością nie może pozytywnie oddziaływać na społeczeństwo. Na początku artykułu
postawione zostały pytania badawcze dotyczące funkcji systemu warnowo-kastowego oraz jego
percepcji wśród współczesnych Indusów. Badanie przeprowadzone w trzech wioskach indyjskich
w stanie Maharasztra przybliżają nas do odpowiedzi na zadane pytania. Z niniejszego artykułu
bowiem wyłaniają się następujące wnioski:
 Postawa mieszkańców wsi różni się w zależności od przynależności warnowo-kastowej
 Uprzedzenia kastowe objawiają się przede wszystkim obszarze matrymonialnym, edukacji,
zatrudnienia w sektorze państwowym oraz w systemie rezerwacji (dyskryminacji pozytywnej)
 Osoby starsze odwołują się do kategorii kastowości znacznie częściej niż osoby młode; mają
większe skłonności do formułowania ocen na tej podstawie
 Członkowie wyższych kast są bardziej skłonni do przyjmowania postaw dyskryminujących
aniżeli osoby wywodzące się z nizin społecznych
 Badani zaprzeczają, jakoby kastowość odgrywała ważną rolę w ich życiu
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 Istnieje istotny rozdźwięk pomiędzy deklarowanymi poglądami badanych a postawami
przyjmowanymi w życiu codziennym; deklaracje w dużym stopniu rozmijają się z praktyką
działania;
Na koniec warto jednak zaznaczyć, iż wnioski te nie mogą stanowić odniesienia i nie są
reprezentatywne dla całego społeczeństwa indyjskiego. Jest to bowiem, jedynie niewielka jego
próbka. Choć generalizacja nie jest w tym miejscu uprawniona, to badania te, mam nadzieję stanowią
cenny wkład w studia nad kastowością w Indiach.
5.
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