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Bruno Schulz – pisarz środkowoeuropejski?

Streszczenie

W artykule staram się wyeksponować i zanalizować wybrane wątki, zabiegi oraz
motywy w twórczości Brunona Schulza, które można wpisać w ramy projektu „środkowoeuropejskości” w literaturze. Interesują mnie trzy kręgi problemowe: kwestia
formalno-tematycznego dziedzictwa Galicji i Monarchii Austro-Węgierskiej (oraz austro-węgierskiego modernizmu) w tekstach Schulza, stosunek autora do czasu i historii (specyfika jego twórczości w warunkach środkowoeuropejskich oraz wynikające
z nich powiązania z antyheglizmem), a także Schulzowskie pojmowanie mitu jako
czynnika zarówno dowartościowanego, jak i poddawanego dekonstrukcji. Proponuję
również, za ustaleniami Michała Pawła Markowskiego, by uznać Schulza za przedstawiciela środkowoeuropejskiej „krytycznej nowoczesności”.

Słowa kluczowe

Bruno Schulz, Europa Środkowa, Austro-Węgry, modernizm, nowoczesność krytyczna

Bruno Schulz należy do pisarzy, których twórczość została przepracowana i rozpracowana przez pokolenia czytelników, krytyków, literaturoznawców, a także
samych literatów. Za dziełem autora Wiosny ustawia się szpaler wybitnych reprezentantów kilku pokoleń schulzologii, dyscypliny o wieloletniej tradycji. Michał
Paweł Markowski porównał drohobyczanina do eksponatu muzealnego, zauważając, że o jego dziele napisano z pozoru już wszystko1. Nie jest moim celem ani
1
M. P. Markowski, Powszechna rozwiązłość. Schulz, egzystencja, literatura, Kraków
2012, s. 11, 16.
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ambicją udowadnianie, że o tej literaturze można napisać coś tak odkrywczego,
nowatorskiego i olśniewającego, jak sama Schulzowska proza. Chciałbym przede
wszystkim zastanowić się nad umiejscowieniem dzieł pisarza w pewnym kontekście i dokonać rekapitulacji poglądów badaczy na najbardziej interesujące
mnie zagadnienia. W tytuł artykułu wkradła się wątpliwość – poszukiwanie
odpowiedzi rozpocznę od zebrania i skomentowania tropów obecnych w życiu
i biografii Schulza, które wiązać się będą z kulturą, przestrzenią, historią i rzeczywistością społeczną ówczesnej Europy Środkowej (w tym przypadku Austro-Węgier i prowincji galicyjskiej).

Środkowoeuropejskie inspiracje Brunona Schulza

Wpływ kultury, sztuki, filozofii oraz prądów intelektualnych Austro-Węgier na
twórczość Schulza (literacką i plastyczną) był wielokrotnie przywoływany i podkreślany przez komentatorów jego dzieł. Nie mam tutaj na myśli jedynie rzeczy
z pozoru detalicznych, takich jak wzmiankowanie c.k. tabak-trafik, Anny Csillag,
Franciszka Józefa i księcia Maksymiliana na łamach jego prozy. Do tych postaci
powrócę później, teraz zaś chciałbym zwrócić uwagę na „bagaż intelektualny”,
różnorakie inspiracje (głównie formalne), jakie Schulz zaczerpnął z kultury imperium, które przez ponad ćwierć wieku było „jego” państwem. Konieczne okaże
się tutaj odwołanie do biografii pisarza2.
Schulz po ukończeniu Cesarsko-Królewskiego Gimnazjum im. Franciszka
Józefa w Drohobyczu udał się do Lwowa, aby podjąć studia na tamtejszej politechnice. Jednym ze zwrotnych momentów w jego życiu stały się (według opisu
Wiesława Budzyńskiego i relacji Andrzeja Chciuka) tak zwane krwawe wybory
w Drohobyczu3. Nie bez znaczenia był także pobyt Schulza w Wiedniu, stolicy c.k.
Monarchii, w którym studiował architekturę – spędził tam niemal całą I wojnę
2

Markowski stwierdza, że „Schulz należy do […] pisarzy bez biografii”, dodając kilka
zdań później, że pisarz „swoje życie przemienił w sztukę”. Można się zastanawiać, czy nie
jest to kolejny modernistyczny trop w jego biografii (idem, Polska literatura nowoczesna.
Leśmian, Schulz, Witkacy, Kraków 2007, s. 164). Arcyważne w przypadku „rekonstruowania” Schulzowskiej biografii i tworzenia pierwszej powojennej refleksji na temat jego
twórczości były działania i publikacje Jerzego Ficowskiego, niejako założyciela „schulzologii” w polskich badaniach literaturoznawczych.
3
Chodzi o zamieszki, których Schulz był świadkiem – rozruchy wybuchły w czerwcu
1911 roku, po odkryciu fałszerstwa w wyborach do parlamentu wiedeńskiego. Jak pisze
Budzyński, przytaczając słowa Chciuka: „Ten widok z okna zmienił Schulza. […] «…Szkicowałem z okna te sceny – mówił Schulz. […] Rozchorowałem się potem, bóle głowy, wymioty, dr Eliasiewicz podejrzewał zapalenie mózgu». Schulz uważał, że ta potrzeba pisania
zaistniała w nim chyba wtedy: Od tego dnia wiedziałem, że będę pisał – mówił. To był szok”
(W. Budzyński, Schulz pod kluczem, Warszawa 2013, s. 41). Kolejnym zwrotnym wydarzeniem w życiu Schulza była śmierć ojca (1915).
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światową4. Nie wiemy, czym zajmował się oprócz studiów, ale jak pisze Markowski, „z pewnością przesiąka[ł] literacką i artystyczną atmosferą Wiednia, przez
wielu uznawanego za kulturalną stolicę Europy”5. Wspomina o tym również Jan
Gondowicz:
[…] u Schulza jest to także Musilowska czerń moralna p o d e j r z a n y c h [zwracam
uwagę na dwuznaczność tego słowa – B. Sz.] podniet zmierzchowej kultury Austro-Węgier – kraju, którego artysta był obywatelem nie tylko z racji urodzenia. W istocie
Schulz wywodzi się wprost z tej dobroduszno-demonicznej krainy, której zasadą istnienia w trwającym ćwierć wiek schyłku była ambiwalencja chaosu i biurokracji, bądź
– w sferze artystycznej – wdzięku i samozatraty. Towarem eksportowym monarchii
Franciszka Józefa I, tej oazy nierzeczywistości na mapie Europy, był już na długo przed
jej zgonem narkotyczny mit dekadencji. Trwa on – nie bez udziału Schulza – do dzisiaj.
Słowem, c. i k. monarchia sprawdziła się lepiej w życiu pozagrobowym niż realnym.
Dodać trzeba, że w latach wojny Schulz spędził co najmniej dwa i pół roku w Wiedniu,
tuż przed ostatecznym finałem, i kontakt z artystycznym wymiarem tej upiornej końcówki stanowić mógł decydujący bodziec jego duchowego rozwoju6.

Schulz był, rzecz jasna, nie tylko dzieckiem Wiednia, ale także Galicji7, gdzie się
wychowywał i gdzie spędził niemal całe swe życie. Bohdan Budurowycz podkreśla ambiwalentny charakter tego obszaru: „Pod względem kulturowym bliska
Europie Zachodniej, odłączona jednak sztucznie na północy i wschodzie od swych
duchowych korzeni, Galicja była regionem cierpiącym na ostry kryzys tożsamości
i podzielonym wbrew własnej woli”8. Z pewnością oddziaływało to na kondycję
jej mieszkańców, w tym samego Schulza9, a otaczająca rzeczywistość znajdowała

Od jesieni 1914 aż do sierpnia 1918 roku. Zob. P. Caneppele, Bruno Schulz w Wiedniu,
[w:] W ułamkach zwierciadła… Bruno Schulz w 110 rocznicę urodzin i 60 rocznicę śmierci,
red. M. Kitowska-Łysiak, W. Panas, Lublin 2003, s. 533.
5
M. P. Markowski, Polska literatura…, op. cit., s. 165. Zob. także list Schulza do Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z 1924 roku (B. Schulz, Księga
listów, Gdańsk 2002, s. 211). O niezwykle inspirującej, różnorodnej w owym czasie atmosferze intelektualnej Wiednia (czy też Austro-Węgier w ogóle) piszą między innymi: P. Szarota, Wiedeń 1913, Gdańsk 2013; F. Illies, 1913: rok przed burzą, tłum. E. Kochanowska,
Warszawa 2014.
6
J. Gondowicz, Trans-Autentyk. Nie-czyste formy Brunona Schulza, Warszawa 2014,
s. 55–56.
7
Jak pisze Ewa Wiegandt: „O specyfice galicyjskiego dzieciństwa decydował fakt, że było
ono zamknięte w ramach wielonarodowej i wielowyznaniowej społeczności, której charakter w Galicji Wschodniej stanowił pochodną charakteru monarchii naddunajskiej” (E. Wiegandt, Austria Felix czyli o micie Galicji w polskiej prozie współczesnej, Poznań 1988, s. 30).
8
B. Budurowycz, Galicja w twórczości Brunona Schulza, [w:] Bruno Schulz. In Memoriam 1892–1992, red. M. Kitowska-Łysiak, Lublin 1992, s. 9.
9
„[…] chciałbym przypomnieć, iż Bruno Schulz […] od odnowiciela badań kabalistycznych [Gershoma Scholema] był zaledwie pięć lat starszy i podobnie jak on borykał się z problemem tożsamości i egzystencjalnej perspektywy środkowoeuropejskiego Żyda w epoce
4
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odbicie w jego twórczości. „Nawet jego sposób pisania – długie, wyszukane zdania, niekiedy zawiły styl i częste używanie obcych słów – jest bliski austro-galicyjskiemu urzędniczemu żargonowi z jego niejasną, pretensjonalnie przegadaną
frazeologią”10. Kolejny ciekawy trop, na który wskazuje Andrzej Niewiadomski, to
skojarzenie twórczości Schulza z barokiem11. Okres ten, głównie w muzyce i architekturze, określany jest często przez badaczy jako najważniejszy i najbardziej
spoisty dla krajów obszaru środkowoeuropejskiego12. Ważne w przypadku pisarstwa autora Sklepów cynamonowych okażą się wątki zaczerpnięte z niemieckiego
(neo)romantyzmu. Nie ulega jednak wątpliwości, że najważniejszym kontekstem
artystycznym twórczości Schulza jest sztuka secesyjna oraz tendencje z początku
XX wieku. Zauważył to oczywiście nie tylko Jan Gondowicz, ale także wielu badaczy przed nim, na przykład Ewa Kuryluk:
Jako artysta Schulz był pod wpływem secesji i wczesnego ekspresjonizmu.
Jako pisarz fascynował się bujną i wyszukaną metaforyką Młodej Polski, zwłaszcza Bolesława Leśmiana, oraz tajemniczą i apokaliptyczną literaturą cesarstwa
austro-węgierskiego. W opowiadaniach Schulza brzmi echo prozy i poezji młodego Hugo von Hofmannsthala, Leopolda von Adriana i Georga Trakla i odzywają
się zainteresowania tych pisarzy dzieciństwem, które jest i czasem, i przestrzenią: „wiekiem niewinności”, „jaskinią prabytu” i „ogrodem wiedzy”13.

głębokiego kryzysu tradycyjnego modelu kultury” (J. Fazan, Mistyka i fizjologia – ciała
Brunona Schulza, [w:] Bruno od Księgi Blasku. Studia i eseje o twórczości Brunona Schulza,
red. P. Próchniak, Kraków 2013, s. 182). W kontekście środkowoeuropejskości Schulza naturalnie narzucającym się tropem byłaby jego żydowskość. Żydzi stanowili swego rodzaju
„lepiszcze” Europy Środkowej (termin B. Bakuły) i byli formacją społeczno-kulturową wyróżniającą się na tym obszarze. W Polsce żydowskimi wątkami w twórczości Schulza zajął
się obszernie Władysław Panas. Nie sposób porównywać Schulza z Kafką bez zasygnalizowania i zbadania tych motywów. W istocie Schulza warto porównać z innymi, nieoczywistymi pisarzami środkowoeuropejskimi żydowskiego pochodzenia. Ciekawym tropem byłby
Rumun Max Blecher, który przez krytykę literacką był porównywany do drohobyczanina
nader często (temu zagadnieniu poświęciłem między innymi moją pracę magisterską).
10
B. Budurowycz, op. cit., s. 13.
11
Zob. A. Niewiadomski, Styl „adekwatny rzeczywistości”. Schulz i sztuka barokowa,
[w:] Bruno od Księgi Blasku…, op. cit., s. 19–42.
12
O znaczeniu baroku dla sztuki środkowoeuropejskiej (głównie dla literatury) zob.
I. Pospíšil, Areál a filologická studia, Brno 2013, s. 52–60.
13
E. Kuryluk, Gąsienicowy powóz, czyli podróż Brunona Schulza w przyszłość przeszłości, [w:] Bruno Schulz. In Memoriam 1892–1992, op. cit., s. 228. Wcześniej jeszcze, w latach
siedemdziesiątych XX wieku, Jerzy Speina pisał: „Mówiąc o zapożyczeniach Schulza u Kafki,
o estetyce brzydoty, dysharmonii i dysonansu, niepodobna pominąć innych prozaików-ekspresjonistów, z tego samego kręgu kultury austriacko-niemieckiej, z którego wyrosła
twórczość Kafki, mianowicie Alfreda Kubina i Gustava Meyrinka; co wydaje się tym bardziej
uzasadnione, że przecież Schulz był w końcu pisarzem galicyjskim, studiował w Wiedniu,
wywodził się ze środowiska, które tradycyjnie znajdowało się w orbicie wpływów tej kultury” (J. Speina, Bankructwo realności. Proza Brunona Schulza, Warszawa–Poznań 1974, s. 70).
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Schulzowska proza, co wielokrotnie podkreślali badacze, sięga korzeni młodopolskich14 (wczesnego modernizmu), a autorskie koncepcje artysty i sztuki
biorą swój początek u „przełomu XIX i XX wieku, zwłaszcza […] tradycji symbolistycznych”15. Autor Sklepów cynamonowych jest pisarzem nietypowym, który
łączy w swej twórczości tendencje starsze (oprócz młodopolszczyzny, symbolizmu16, ekspresjonizmu i impresjonizmu ważne miejsce zajmuje także tradycja
romantyczna) oraz trendy mu współczesne. Krytycy dwudziestolecia międzywojennego w istocie mieli z klasyfikacją prozy Schulza nie lada problem. Z jednej
strony zwracano uwagę na jej „secesyjność”, spóźnioną modernistyczność17
(podobnie jak u Leśmiana), z drugiej jawiła się jako zupełnie nowa jakość – stawiano autora Wiosny w jednym szeregu z awangardzistami lub zwracano uwagę
na powinowactwo z takimi twórcami, jak Witold Gombrowicz (przeciwko czemu
protestował sam zainteresowany) czy Michał Choromański18. Podręcznikowym,
banalnym tropem jest wskazywanie na Schulzowski oniryzm, niemniej poetyka
marzenia sennego stanowi jeden z głównych wyznaczników surrealizmu. Tak
o inspiracjach pisarza z Drohobycza pisał Bronisław Mamoń:

Tradycja literacka Schulza ma dwa kierunki: Młoda Polska i surrealizm. Po młodopolsku jest rozgadany, lirycznie wylewny i retoryczny. Z surrealizmem wiąże go widzenie
świata w doznaniach, wrażeniach i drganiach. Schulz znacznie więcej ma do powiedzenia o tym, co się dzieje poza progiem naszej świadomości niż w świecie empirii.
Świat Schulza to bezkształtna materia wyłaniająca się ze złóż podświadomości, gdzie
związki między zjawiskami są odległe a asocjacje przypadkowe. – Jest to świat nienazwanego19.
14

Dotyczy to także esejów i tekstów krytycznych drohobyckiego autora. Zob. M. Bartosik, Bruno Schulz jako krytyk, Kraków 2000.
15
Słownik schulzowski, red. W. Bolecki, J. Jarzębski, S. Rosiek, Gdańsk 2006, s. 27.
16
Włodzimierz Bolecki twierdzi, że: „symbolizm to najbliższa Schulzowi tradycja historycznoliteracka (fantastyka niemieckiego romantyzmu i modernizmu)” (ibidem, s. 365).
17
K. Wyka, S. Napierski, Dwugłos o Schulzu, [w:] Stara szuflada i inne szkice z lat
1932–1939, oprac. M. Urbanowski, Kraków 2000. Tak pisał o tym zjawisku Adam Zagajewski: „Spóźnienie może stać się cnotą i na pewno było cnotą dla Schulza. Podobnie jak
on fortunnie spóźnieni byli w literaturze polskiej Witkacy i Leśmian. Przypadek Schulza
jest wszakże szczególny: oto metafizyczne, wyobraźniowe nastawienie znajduje w jego
dziele realną przeciwwagę w postaci geograficznej i rodzinnej rzeczywistości, z której
autor Sanatorium pod Klepsydrą czerpie całymi garściami, jakby pamiętając, że literatura
składa się z duszy i z ciała, i że neoromantyczna tęsknota do ostatecznych, absolutnych
pierwiastków świata musi być zestawiona i zderzona z twardym, niemiłosiernie prowincjonalnym i idiomatycznym bytem” (A. Zagajewski, Drohobycz i świat, [w:] Bruno Schulz.
In Memoriam 1892–1992, op. cit., s. 22).
18
I. Fik, Literatura choromaniaków, „Tygodnik Artystów” 1935, nr 15, przedruk [w:]
idem, Wybór pism krytycznych, oprac. A. Chruszczyński, Warszawa 1961, s. 126–135.
19
B. Mamoń, Powierzchnie i dna, „Tygodnik Powszechny” 1957, nr 46, [za:] J. Speina,
op. cit., s. 27.
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Schulz był więc artystą synkretycznym, godzącym w swym programie (nie
tylko literackim) różnorakie kierunki, style, estetyki i – co ważne – filozofie. Autor Sklepów cynamonowych uważał wieloznaczeniowość za najważniejszą cechę
literatury nowoczesnej20. Nie inaczej było w jego przypadku: to pisarstwo o niebywałym potencjale interpretacyjnym, które badacze odczytywali przez pryzmat różnorakich koncepcji, między innymi Artura Schopenhauera21, Fryderyka
Nietzschego22, Martina Heideggera23, Henriego Bergsona, Emila Ciorana, Georga
Friedricha Wilhelma Hegla24 czy psychoanalityków. Do heglizmu w kontekście
środkowoeuropejskim (a jest to filozofia niezwykle istotna dla tego obszaru),
który pojawia się u Schulza, powrócę w kolejnej części artykułu.
Schulz, jak przystało na przedstawiciela krytycznej nowoczesności, to pisarz
obsesyjny, a jedną z jego wielu namiętności jest czas25. Spróbuję się więc zastanowić, jak wygląda jego koncepcja czasu i jak może ona zostać odczytana w kontekście środkowoeuropejskim.
Słownik schulzowski, op. cit., s. 215. Co ciekawe, podobny pogląd na literaturę prezentował Ezra Pound – zob. M Głowiński, Komentarze do „Ślubu”, [w:] Gombrowicz i krytycy, red. B. Chełminiak, wybór i oprac. Z. Łapiński, Kraków 1984, s. 653.
21
Zob. J. Jarzębski, Wstęp, [w:] B. Schulz, Opowiadania. Wybór esejów i listów, Wrocław
1989, s. LXI–LXII. Zob. także Słownik schulzowski, op. cit. s. 334–335.
22
Zob. W. Bolecki, Principium individuationis. Motywy Nietzscheańskie w twórczości
Brunona Schulza, [w:] W ułamkach zwierciadła…, op. cit. s. 321; Ż. Nalewajk, W stronę perspektywizmu. Problematyka cielesności w prozie Brunona Schulza i Witolda Gombrowicza,
Gdańsk 2010 (autorka odwołuje się do Nietzscheańskiego perspektywizmu, czyniąc z niego swój główny projekt metodologiczny w interpretacji dzieł Schulza).
23
Zob. K. Lipińska-Iłłakowicz, Myśląc powoli: przestrzeń prowincjonalna u Heideggera
i Schulza, [w:] W ułamkach zwierciadła…, op. cit. s. 485; W. Wyskiel, Inna twarz Hioba:
problematyka alienacyjna w dziele Brunona Schulza, Kraków 1980.
24
M. P. Markowski, Powszechna rozwiązłość..., op. cit. Markowski jeden z podrozdziałów swojego studium tytułuje bardzo wymownie: Hegel w Drohobyczu, czyli co się zdarzyło wujowi Edwardowi. Tekst na tylnej okładce Powszechnej rozwiązłości informuje, nie do
końca zgodnie z prawdą, że „[autor] wykorzystuje liczne, nieprzywoływane dotąd w tym
kontekście języki krytyczne: filozofie Hegla i Nietzschego, Heideggera i Ciorana”. Badacz
tłumaczy, że można rozumieć projekt Hegla egzystencjalnie, i z takiej perspektywy dokonuje interpretacji prozy Schulza. Mnie interesować będzie heglizm rozumiany nieco bardziej zachowawczo. Dla potrzeb artykułu przyjmuję uproszczoną, podręcznikową wersję
heglizmu, pokrewną dziewiętnastowiecznemu pozytywizmowi i ewolucjonizmowi, która
została zwulgaryzowana przez marksizm i niejako dominowała w Europie Środkowej,
zwłaszcza po roku 1944/45, kiedy obszar ten znalazł się pod wpływem Związku Radzieckiego. Owo rozumienie heglizmu (pisanego właśnie małą literą) stanowi spłycenie niejednoznacznej, zdecydowanie bardziej zniuansowanej filozofii autora Fenomenologii Ducha.
Głównym założeniem tej uproszczonej „odmiany” jest teza o „konieczności dziejowej”
procesów i zjawisk oraz o istnieniu pewnej logiki historii, z czym – co próbuję zasygnalizować w tekście – Schulz jako pisarz zupełnie się nie zgadzał.
25
Zob. J. Speina, op. cit., s. 21. Pierwszym krytykiem, który zwrócił uwagę na ową obsesyjność czasu u Schulza, był najprawdopodobniej Kazimierz Wyka.
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jako walka z historią heglowską
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Czas i historia to bez wątpienia jedne z tych zagadnień, które mogą zostać uznane
za kluczowe dla tożsamości i literatury środkowoeuropejskiej. W Zdradzonych
testamentach Milan Kundera snuje intrygujące rozważania nad historią:

Historia. Czy można się jeszcze powoływać na ten niemodny autorytet? To, co powiem,
będzie wyznaniem ściśle osobistym: jako powieściopisarz czułem zawsze, że przebywam w historii, to znaczy pośrodku jakiejś drogi, prowadząc dialog z tymi, którzy
mnie poprzedzili, a może (już w mniejszym stopniu) i z tymi, którzy przyjdą. Mówię
oczywiście o historii powieści, o żadnej innej, i mówię o tej, którą widzę: nie ma ona
nic wspólnego z pozaludzkim rozumem Hegla; nie jest ani ustanowiona z góry, ani
tożsama z ideą postępu; jest całkowicie ludzka, stworzona przez ludzi, przez kilku ludzi, i co za tym idzie, porównywalna z rozwojem jednego artysty, który postępuje raz
w sposób banalny, innym razem nieoczekiwany, raz genialnie, później nie, i który często zaprzepaszcza szanse. Deklaruję moją przynależność do historii powieści, a przecież wszystkie moje powieści zieją wstrętem do Historii, tej wrogiej, nieludzkiej siły,
która, nie proszona, nie pożądana, osacza z zewnątrz nasze życie i je niszczy. Jednak
w tej dwoistej postawie nie ma nic niespójnego, gdyż Historia ludzkości i historia powieści są czymś zupełnie odmiennym. Podczas gdy ta pierwsza nie należy do człowieka, jest mu narzucona jako obca siła, na którą nie ma on żadnego wpływu, historia
powieści (malarstwa, muzyki) zrodziła się z wolności człowieka, z jego w pełni osobistych dokonań, z wyborów. Sens historii sztuk przeciwstawia się sensowi Historii właściwej. Historia sztuk jest poprzez swój osobisty charakter zemstą człowieka na bezosobowości Historii ludzi26.

Dla pisarzy środkowoeuropejskich historia często stanowi tło zdarzeń, jednostkowych, egzystencjalnych przeżyć bohaterów, których problemy tożsamościowe
wynikają z konkretnych uwarunkowań historycznych, albo też (wielka) historia
nie zostaje fabularnie skonkretyzowana i staje się metaforą: przemian społecznych, totalitaryzmów, konfliktów zbrojnych etc. W tak tragicznie dotkniętym przez
historię miejscu, jakim jest Europa Środkowa, sytuacja egzystencjalna pojedynczego człowieka musi być – w mniejszym lub większym stopniu – uwarunkowana
sytuacją historyczną, dziejową. Jak mają się te stwierdzenia do pisarstwa Schulza?
Autorzy literatury nowoczesnej problematyzują kwestie temporalności27 –
głównym i najbardziej oczywistym przykładem byłby tutaj Marcel Proust. Chociaż
intencje Schulza i Prousta mogą się wydawać podobne, istnieją w ich pojmowaniu czasu dwie zasadnicze różnice, na które zwrócił uwagę Jerzy Speina. U autora
M. Kundera, Zdradzone testamenty. Esej, tłum. M. Bieńczyk, Warszawa 2003, s. 19–20.
Ów temat porusza Paul Ricoeur w trzeciej części swojej trylogii Czas i opowieść, odwołując się między innymi do twórczości Marcela Prousta, Tomasza Manna i Virginii Woolf.
Zob. P. Ricoeur, Czas i opowieść, t. 3: Czas opowiadany, tłum. U. Zbrzeźniak, Kraków 2008.
26
27
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W poszukiwaniu straconego czasu rekonstruowanie przeszłości odbywa się spontanicznie, można w tym przypadku mówić o procesie wyzwolonym za pomocą swobodnych skojarzeń, natomiast u Schulza ów proces wydaje się kontrolowany przez
świadomość28. Przeszłość i miniony czas stanowią zasadniczą tematykę Schulzowskich opowiadań, ale jest to przeszłość swoista: to nie intelektualne wspomnienia,
ale wyraziste obrazy, jak gdyby zdarzenia były dopiero w fazie obserwacji, „dziania się”. Bardzo trudno zorientować się, co w tej prozie jest wspomnieniem, a co
teraźniejszością. Speina stwierdza: „ […] przeszłość u Schulza – przeciwnie niż
u Prousta – nie jest teraźniejszością, stanowi fazę zamkniętą, odrębną i oddaloną
w czasie”29. To kolejny trop, który umożliwia wpisanie pisarstwa drohobyckiego
autora w ramy Kunderowskiej orientacji post-proustowskiej w literaturze środkowoeuropejskiej30.
Schulz w swojej twórczości problematyzuje rzeczywistość, wykrzywia czasoprzestrzeń, walczy z ontologicznymi oczywistościami, mnoży paradoksy. „Walczy” także z heglowskim ujęciem biegu dziejów, z totalitarną „wielko-narracyjną”
koncepcją historii. W istocie czas heglowski można porównać do rozpędzonego
eszelonu, pociągu pancernego, który nigdy się nie zatrzymuje i niszczy wszystko
na swojej drodze. U Schulza ów pociąg się wykoleja – pisarz tworzy taką koncepcję zdarzeń i narracji, która dowartościowuje „boczne odnogi czasu”.

Zwykle fakty uszeregowane są w czasie, nanizane na jego ciąg jak na nitkę. Tam mają
one swoje antecedensy i swoje konsekwencje, które tłoczą się ciasno, następują sobie
na pięty bez przerwy i bez luki. Ma to swoje znaczenie i dla narracji, której duszą jest
ciągłość i sukcesja. Cóż jednak zrobić ze zdarzeniami, które nie mają swego własnego
miejsca w czasie, ze zdarzeniami, które przyszły za późno, gdy już cały czas był rozdany,
rozdzielony, rozebrany, i teraz zostały niejako na lodzie, nie zaszeregowane, zawieszone w powietrzu, bezdomne i błędne? Czyżby czas był za ciasny dla wszystkich zdarzeń?
Czy może się zdarzyć, aby już wszystkie miejsca w czasie były wyprzedane? Zatroskani,
biegniemy wzdłuż tego całego pociągu zdarzeń, przygotowując się już do jazdy. […]
Czy czytelnik słyszał coś o równoległych pasmach czasu w czasie dwutorowym? Tak,
istnieją takie boczne odnogi czasu, trochę nielegalne co prawda i problematyczne, ale
gdy się wiezie taką kontrabandę jak my, takie nadliczbowe zdarzenie nie do zaszeregowania – nie można być zanadto wybrednym. Spróbujmy tedy odgałęzić w którymś
punkcie historii taką boczną odnogę, ślepy tor, ażeby zepchnąć nań te nielegalne dzieje. Tylko bez obawy. Stanie się to niepostrzeżenie, czytelnik nie dozna żadnego wstrząsu. Kto wie – może, gdy o tym mówimy, już nieczysta manipulacja jest poza nami
i jedziemy już ślepym torem31.
28

J. Speina, op. cit., s. 30.
Ibidem, s. 30–31.
30
Na ten temat zob. M. Kundera, Sztuka powieści. Esej, tłum. M. Bieńczyk, Warszawa
2004, s. 29.
31
B. Schulz, Sklepy cynamonowe. Sanatorium pod Klepsydrą, Kraków 1957, s. 132.
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To temporalne rozgałęzienie może być naturalnie kolejnym elementem inspirowanym sztuką secesyjną. Tutaj nie tylko przedmioty, martwa materia, ale i cała
czasoprzestrzeń przybierają formę arabeski.
W Schulzowskim uniwersum prawomocność liniowej osi czasu zostaje podważona. Czas nie jest tu wielopoziomowy, lecz rozwarstwiony. W prozie autora
Wiosny może on także ulec swoistemu zastygnięciu lub zostać cofnięty. Jak powiada doktor Godard w Sanatorium pod klepsydrą:

Cały trick polega na tym […], że cofnęliśmy czas. Spóźniamy się tu z czasem o pewien
interwał, którego wielkości niepodobna określić. Rzecz sprowadza się do prostego
relatywizmu. Tu po prostu jeszcze śmierć ojca nie doszła do skutku, ta śmierć, która go
w pańskiej ojczyźnie już dosięgła32.

Drohobycz w opowiadaniach Schulza to w istocie Hrabalowskie „miasteczko, w którym czas się zatrzymał”33. Niezgoda na upływ czasu, na pewne zmiany
(co zarysowane zostaje w Ulicy krokodyli) i na banalne, pospolite doświadczanie temporalności, może zostać zinterpretowana jako pogląd antyheglowski.
Jak zauważa Barbara Sienkiewicz, Schulz jest zaciekłym krytykiem kultury
wyrastającej z dziewiętnastowiecznego historyzmu i idei postępu. „Schulz – jak
Nietzsche – odrzuca heglowską filozofię dziejów, człowiekowi historycznemu
przeciwstawia ponadhistorycznego”34 – pisze badaczka. Z kolei Krzysztof Stala,
który jako jeden z niewielu badaczy podjął się próby komplementarnego ujęcia
problematyki Schulzowskiego czasu35, stwierdza:

Czas akcji jest tu [w Wiośnie – przyp. B. Sz.] właściwie parodią Heglowskiego ducha dziejów. Rozwijanie się wiosny to próba permanentyzacji rewolucji – zarówno w naturze, jak
i w historii. Wiosna chce stać się „wiosną ostateczną”, rewolucja chce ogłosić wieczne
panowanie czerwieni, wolności, fantazji. Ale ostatnia scena opowiadania rozbija wszystkie złudzenia: żadna wiosna nie jest ostateczna, żadna rewolucja – permanentna. Dzieje
32
33

s. 68.

Ibidem, s. 231.
B. Hrabal, Piękna rupieciarnia, tłum. A. Kaczorowski, J. Stachowski, Wołowiec 2006,

A w jakich miastach czuje się Pan jak u siebie w domu?
W Wiedniu, Budapeszcie, Lwowie, Prziborze, Budziejowicach, Mikulovie, ale najbardziej czuję się w domu tam, gdzie jeszcze nigdy nie byłem, a dokąd zaprowadził mnie Bruno Schulz w swych Sklepach cynamonowych. To dla mnie najpiękniejsze miasto na świecie, którego już nie ma, a więc chyba właśnie dlatego. […] przeprowadziłem się tam i mieszkam tam do dziś, choć nigdy tam nie byłem, ale co
z tego? Fikcja bywa doskonalsza i prawdziwsza niż rzeczywistość.
–
–

B. Sienkiewicz, Wokół motywu manekina. Bruno Schulz i Debora Vogel, [w:] W ułamkach zwierciadła…, op. cit., s. 405.
35
Zob. K. Stala, Na marginesach rzeczywistości. O paradoksach przedstawiania w twórczości Brunona Schulza, Warszawa 1995, s. 101–145.
34
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mają swą własną logikę, niedostępną ludzkiemu umysłowi, niedostępną maluczkim.
Historia wykorzystuje ich tylko w swym „nieobjętym” procesie, ażeby później odrzucić –
już niepotrzebnych „byłych” bohaterów. […] Wiosna, jedyne opowiadanie Schulza, które
zahacza o czas historyczny, operuje raczej emblematami, alegoriami Historii, nie wprowadzając właściwego czasu chronologii. Czas jest tutaj jakby zacytowany, wpleciony
w rzeczywistość na zasadzie abstrakcyjnych odwołań do postaci i wydarzeń z historii
właściwej. Czas historii zostaje zobrazowany, sparodiowany i ostatecznie rozpuszczony
w chronicznym czasie mitu36.

Schulz jest prawdziwym bandytą czasu, oszustem temporalności – czasowi „pustemu”, o którym pisał Kazimierz Wyka w kontekście Sanatorium pod klepsydrą,
przeciwstawia czas pełny, czy może wręcz – przepełniony („Bo są rzeczy, które się
całkiem, do końca, nie mogą zdarzyć. Są za wielkie, ażeby się zmieścić w zdarzeniu,
i za wspaniałe. Próbują one tylko się zdarzyć, próbują gruntu rzeczywistości, czy je
uniesie”37). Koncepcja czasu u Schulza jest także ideą czasu „zdarzeniowego”, niejako fenomenologicznego – w świecie pisarza wszystko dzieje się poniekąd od zdarzenia do zdarzenia. Schulz przeciwstawia czasowi historycznemu czas prywatny,
mitologiczny, multilinearny lub cyrkulacyjny. Taka koncepcja czasu czyni z niego
przedstawiciela środkowoeuropejskiego ahistoryzmu w literaturze.
Kolejnym tropem w twórczości Schulza jest mit. Mit oraz baśń, do których
silnie odwołuje się autor Wiosny, mają zdolność unieważniania czasu38. W następnym podrozdziale postaram się zarysować Schulzowską „receptę na rzeczywistość” i ponownie wpisać ją w ramy „środkowoeuropejskości”.

Mitotwórca czy mitodestruktor?

Odpowiedź na postawione wyżej pytanie wydaje się niełatwa i niejednoznaczna.
Mit oraz mityzacja znajdują się w centrum światopoglądu Schulza, jednakże był
on pisarzem zbyt przenikliwym, zbyt sceptycznym (w Wędrówkach sceptyka poświęconych Aldousowi Huxleyowi odnajdziemy egzystencjalne wahania samego
autora), by wierzyć we własne mity: uznany za przedstawiciela krytycznej nowoczesności, jawi się jako piewca paradoksalności i ambiwalencji.
Często w opozycji stawia się poglądy Schulza i Gombrowicza, co nie jest bezpodstawne – pisarzy łączyło częste podkreślanie własnej odrębności i wyjątkowości. Główną różnicą w pisarstwie przedstawicieli „szkoły mitologów”39 jest
36
37
38

s. 131.
39

Ibidem, s. 142–143.
B. Schulz, Sklepy..., op. cit., s. 131.
D. Czaja, Zmierzch wiosenny. Mitopoezy Schulza, [w:] Bruno od Księgi Blasku…, op. cit.,

Termin ten został zaproponowany przez Artura Sandauera – zob. A. Sandauer,
Szkoła mitologów, „Pion” 1938, nr 5; idem, Schulz i Gombrowicz, czyli literatura głębin,
[w:] idem, Zebrane pisma krytyczne, Warszawa 1981, s. 614–640.
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fakt, iż Gombrowicza interesowała przede wszystkim rzeczywistość jako „sfera
międzyludzkiego”, to znaczy epistemologia i aksjologia (zmienia się to w zasadzie
dopiero w Kosmosie), podczas gdy Schulz obsesyjnie zajmował się ontologią. Autor Ferdydurke uważany jest za demaskatora, Schulz za orędownika „panmaskarady”. Jerzy Franczak twierdzi40, że drohobycki pisarz imputował Gombrowiczowi
swoje własne poglądy, gdy pisał w liście do niego: „W Tobie jest materiał na wielkiego humanistę. Czymże innym jest Twoja patologiczna wrażliwość na antynomie, jeśli nie tęsknotą do uniwersalizmu, do zhumanizowania niedoludzkich obszarów, do wywłaszczenia partykularnych ideologii i zaanektowania ich na rzecz
wielkiej jedności”41. Wydaje mi się, że nie można jednak mówić w tym przypadku
o jednoznacznej dychotomii. O nihilistycznych poglądach Gombrowicza świadczy
Kosmos, który wyraża tęsknotę do pierwotnej, spokojnej jedni, usensownienia
rzeczywistości42, podobnie jak Schulz ze swoją dążnością do ideału, Autentyku,
mitycznej całości43. Spokojna jednia naprowadza nas znowu na wątek heglowski. Przypadek Gombrowicza i Schulza to sytuacja typowa dla niemal wszystkich
europejskich pisarzy nowoczesnych, których sytuację egzystencjalną określają
właśnie rozczarowanie, nihilizm, tęsknota, rozdarcie. Markowski pisze w eseju
o Fernando Pessoi:
W Księdze niepokoju streszcza się cała wielka literatura nowoczesna, z jej nadziejami,
olśnieniami, lękami i frustracjami. A jednak każde z tych zdań napisał nie kto inny jak
Fernando Antonio Nogueira Pessoa, który wymarzył sobie Gombrowicza, Kafkę, Sartre’a i Schulza, tak jak wymarzył sobie Alberta Caeiro, Ricarda Reissa, Alvara de Campos i w końcu jak wymarzył samego siebie, smutnego kaznodzieję wyrzeczenia44.
40

O różnicach i podobieństwach między Schulzem i Gombrowiczem zob. J. Franczak,
Wędrowcy niedoludzkich obszarów, [w:] idem, Poszukiwanie realności: światopogląd polskiej prozy modernistycznej, Kraków 2007, s. 307–326.
41
B. Schulz, Księga listów, oprac. J. Ficowski, Kraków 1975, s. 72.
42
O Gombrowiczu w perspektywie nihilizmu pisali między innymi Michał Januszkiewicz (Horyzonty nihilizmu. Gombrowicz – Borowski – Różewicz, Poznań 2009) i Michał
Paweł Markowski (Czarny nurt. Gombrowicz, świat, literatura, Kraków 2004).
43
Włodzimierz Bolecki zwracał uwagę na operowanie fragmentem w mówieniu o całości, które cechowało Schulza: „Działalność «poetycka» przypomina zatem zabiegi renowacyjne i reanimacyjne, polega bowiem na przywracaniu starym i zużytym elementom
pierwotnej energii znaczeniowej i brzmieniowej. Paradoks tego zabiegu (jak i całej koncepcji) polega na tym, że nowatorstwo zostało przez Schulza utożsamione z powrotem do
stanu minionego i że ruch naprzód okazuje się ponowieniem tego, co istniało «pierwotnie».
[…] Założeniem Schulza jest więc dążenie do przezwyciężenia teraźniejszości i powrót do
utraconej pierwotnej całości. Całość ta (mit, sens, słowo pierwotne, natura) zawsze poprzedza w tej koncepcji części, bo «izolowane» słowo Schulza tęskni do całości wielosłownych” (W. Bolecki, Poetycki model prozy w dwudziestoleciu międzywojennym. Witkacy, Gombrowicz, Schulz i inni. Studium z poetyki historycznej, Kraków 1996, s. 232, 235).
44
M. P. Markowski, Życie na miarę literatury. Eseje, Kraków 2009, s. 288.
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Schulz upiera się przy mityzacji, ale jednocześnie rozbraja, burzy mitologię,
by dotrzeć do tego, co się za nią kryje45. Jednakże, jak stwierdza sam autor Mityzacji rzeczywistości: „mit leży już w samych elementach i poza mit nie możemy
w ogóle wyjść”46. Ów esej, uważany przez wielu za programowy i artystyczny
manifest Schulza, obnaża paradoksalność i wewnętrzne sprzeczności w Schulzowskim myśleniu o micie47. Pisarz kompromituje i niszczy mity poprzez konstrukcję innych mitów. Nie byłby przy tym reprezentantem nowoczesności krytycznej, gdyby nie podważał zastanej rzeczywistości i nie uprawiał radykalnej
krytyki kultury. Ten proces najmocniej uwidacznia się oczywiście w Wiośnie,
gdzie Schulz dekonstruuje i ośmiesza mit habsburski za pomocą mitu „wiosennej
rewolucji”, gdzie przeciwstawia republikę marzeń, nieskrępowaną wyobraźnię,
„państwu prozy”, które reprezentuje świat „objęty ze wszech stron Franciszkiem
Józefem I”48. Dualizm i paradoksalność habsburskiego imperium objawia się już
w samej jego nazwie: Cesarsko-Królewska monarchia Austro-Węgierska pod panowaniem dynastii Habsbursko-Lotaryńskiej.

Świat był naówczas ograniczony Franciszkiem Józefem I. Na każdej marce pocztowej,
na każdej monecie i na każdym stemplu stwierdzał jego wizerunek niezmienność
świata, niewzruszony dogmat jego jednoznaczności. Taki jest świat i nie masz innych
światów prócz tego – głosiła pieczęć z cesarsko-królewskim starcem. Wszystko inne
jest urojeniem, dziką pretensją i uzurpacją. Na wszystkim położył się Franciszek Józef
I i zahamował świat w jego wzroście49.

Schulz uderza w mit habsburski50 kolejnym mitem: markownika, wyzwalającej, prawdziwej „księgi blasku”. Relatywizm, „płynność wszystkich kategorii i pojęć”51, ma być lekarstwem dla nudnego, doskonale tożsamego ze sobą cesarsko-królewskiego uniwersum.

J. Franczak, Wędrowcy niedoludzkich obszarów, op. cit., s. 369.
B. Schulz, Mityzacja rzeczywistości, [w:] idem, Opowiadania…, op. cit., s. 367.
47
J. Franczak, Wędrowcy niedoludzkich obszarów, op. cit., s. 373.
48
B. Schulz, Sklepy cynamonowe..., op. cit., s. 149. O „środkowoeuropejskości” tego
motywu pisał Michał P. Markowski: „O wszechobecności wizerunków Franciszka Józefa
w kulturze Cesarstwa pisał też wybitny pisarz austriacki (urodzony – jak Schulz – w Galicji) Joseph Roth. […] Czy Schulz czytał Rotha – nie wiadomo. Można jednak znaleźć między
tymi pisarzami wiele – także stylistycznych – powinowactw, co wielu badaczom pozwala
budować h i p o t e z ę «l i t e r a t u r y ś r o d k o w o e u r o p e j s k i e j»” (M. P. Markowski, Polska literatura…, op. cit., s. 184 [podkr. własne].
49
B. Schulz, Sklepy cynamonowe..., op. cit., s. 149–150.
50
Na temat owego środkowoeuropejskiego mitu u Schulza zob. B. Hećman, Mit monarchii habsburskiej w opowiadaniu „Wiosna” Brunona Schulza, [w:] Galicja i jej dziedzictwo, t. IV, Literatura – język – kultura, red. Cz. Kłak, M. Wyka, Rzeszów 1995, s. 69–77.
51
B. Schulz, Sklepy cynamonowe..., op. cit., s. 150.
45
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Jak celnie zauważa Franczak: „Całe bogactwo stylistyczne prozy Schulza służy
manifestacji bezsilności języka wobec świata”52. Wydaje się, że jednym z najciekawszych i trafnych autokomentarzy, jakie Schulz po sobie pozostawił, jest opis
Kafkowskiej metody kształtowania rzeczywistości – poglądy wmawiane Kafce
łatwo możemy skojarzyć z założeniami autora Sklepów cynamonowych.
W tym znaczeniu jest metoda Kafki, stworzenie równoległej, sobowtórnej rzeczywistości zastępczej, właściwie bez precedensu. Ten sobowtórny charakter swej rzeczywistości osiąga on przy pomocy pewnego rodzaju pseudorealizmu, godnego osobnego
studium. Kafka widzi niezwykle ostro realistyczną powierzchnię rzeczywistości, zna
on niejako na pamięć jej gestykulację, całą zewnętrzną technikę zdarzeń, sytuacyj, ich
zazębianie się i przeplatanie, ale jest to dla niego luźny naskórek bez korzeni, który
zdejmuje jak delikatną powłokę i nakłada na swój transcendentny świat, transplantuje na swą rzeczywistość. Jego stosunek do rzeczywistości jest na wskroś ironiczny,
zdradliwy, pełen złej woli – stosunek prestidigitatora do swej aparatury. Symuluje on
tylko dokładność, powagę, wysiloną precyzję tej rzeczywistości, ażeby ją tym gruntowniej skompromitować53.

***
Schulzowskim światem rządzi dyseminacja i dyspersja, a przy tym jest to rzeczywistość zarażona sztucznością54. Schulz tęskni do Całości, do poukładanej,
sensownej egzystencji, a jednocześnie boi się jej, wzbrania się przed nią. Jego
światopogląd i postawa są pełne sprzeczności. Markowski w monograficznej
rozprawie poświęconej Schulzowi, Powszechnej rozwiązłości, sugeruje, że można
ująć ową „filozofię” całościowo, że istnieje recepta na Schulzowskie rozdwojenie,
opozycyjność (na którą pierwszy zwrócił uwagę Artur Sandauer), zaprzeczając
swoim wcześniejszym ustaleniom z Polskiej literatury nowoczesnej (traktuje
o tym wzmiankowany przeze mnie podrozdział Hegel w Drohobyczu). Tymczasem wydaje mi się, że Schulz, jako twórca środkowoeuropejski, jest pisarzem
wybitnie anty-heglowskim. Według niego dialektyczne starcia przeciwieństw
J. Franczak, Wędrowcy niedoludzkich obszarów, op. cit., s. 408.
B. Schulz, Posłowie do polskiego przekładu „Procesu” Kafki, [w:] idem, Opowiadania…, op. cit., s. 414.
54
„Teatr wrastający w rzeczywistość i czerpiący z niej soki, obrazy wrastające w krajobraz jesienny i sycące się jego kolorami, piękno, które jest chorobą, infekcją […], czas
fikcji pasożytujący na zdrowym ciele rzeczywistości – ze wszystkich tych metafor zaczyna
się wyłaniać swoista estetyka Schulza, czy raczej jej fragment, jeden z przekrojów. Pasożytująca sztuka (sztuczność, teatralność, obrazowość, pojęciowość – wszystko, co nie jest
naturą) wrasta w zdrowe ciało physis, zabarwia je i zniekształca swą zewnętrzną sztucznością – chorobą, którą wprowadza w jej ciało” (K. Stala, op. cit., s. 216).
52

53
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nie prowadzą do kompromisowej syntezy, ale zawsze do kompromitującego rozpadu. Zgadzam się z Piotrem Śliwińskim, który stwierdził, iż:

Schulz z pewnością powinien być rozumiany w kontekście modernizmu wczesnego,
silnie przeżywającego swe dramatyczne uwarunkowania. To, co przypisujemy Schulzowi, a zatem zdolność przemiany nocy w dzień, wywiedzenia sensu z nieświadomości, zbudowania świata z chaosu, nadania Księdze nowego Blasku, udzielenia odpowiedzi na wezwanie Boga, ogarnięcia nadmiaru, nadal daje się tłumaczyć, po trosze
wbrew Markowskiemu, na takie pojęcia, jak: a m b iwa l e n c j a, d i a l e k t yk a, n i eo k re ś l o n o ś ć, n a d m i a r, n i e z n a c z e n i e, n i e d a j ą c e s i ę re p re z e n t o wa ć s t any ś w i a t a, k re a c j o n i z m, dys e m i n a c y j n o ś ć, p e r fo r m a t y w n o ś ć55.

Stosunek twórcy do wykreowanej przezeń rzeczywistości jest właśnie „na
wskroś ironiczny, zdradliwy, pełen złej woli”. Sam Schulz pisał zresztą w liście
do Witkacego o panironii, panmaskaradzie, rzeczywistości, która „przybiera
pewne kształty tylko dla pozoru, dla żartu, dla zabawy. […] Statuowany jest tu
pewien skrajny monizm substancji, dla której poszczególne przedmioty są jedynie maskami. Życie substancji polega na zużywaniu niezmiernej ilości masek. Ta
wędrówka form jest istotą życia”56. Identyczność, spójna tożsamość, heglowska
jednia byłyby dla Schulza czymś nie do zniesienia. Autor Wiosny niezwykle często opisuje rzeczy, ludzi i zjawiska idealne, doskonale tożsame z sobą, ale nie po
to, by się nimi zachwycać, ale by je ośmieszać przez tautologiczne, egzaltowane
określenia. Znajdziemy w tej twórczości bardzo wiele podobnych passusów:
Były to zapomniane w głębi czasu miasta, gdzie ludzie przywiązani byli do swych małych losów, od których nie odrywali się ani na chwilę. Szewc był do cna szewcem, pachniał skórą, miał twarz małą i zbiedzoną, krótkowzroczne, blade oczy nad bezbarwnym,
węszącym wąsem i czuł się na wskroś szewcem. I jeżeli nie bolały ich wrzody, nie łamały kości, puchlina nie kładła na barłóg, byli szczęśliwi bezbarwnym, szarym szczęściem, palili tani tytoń, żółty tytoń cesarsko-królewski, lub marzyli tępo przed kolekturą loterii57.

Oto jest historia pewnej wiosny, wiosny, która była prawdziwsza, bardziej olśniewająca i jaskrawsza od innych wiosen, wiosny, która po prostu wzięła serio swój tekst dosłowny, ten manifest natchniony, pisany najjaśniejszą, świąteczną czerwienią, czerwienią laku pocztowego i kalendarza, czerwienią ołówka kolorowego i czerwienią
entuzjazmu, amarantem szczęśliwych telegramów stamtąd… […] Ta jedna wiosna
miała odwagę wytrwać, pozostać wierną, dotrzymać wszystkiego. Po tylu nieudanych
próbach, wzlotach, inkantatach chciała się wreszcie naprawdę ukonstytuować, wybuchnąć na świat wiosną generalną i już ostateczną58.

P. Śliwiński, Schulz – w cieniu świata, [w:] Bruno od Księgi Blasku…, op. cit., s. 61
[podkr. własne].
56
B. Schulz, Księga listów, op. cit., s. 65.
57
Idem, Sklepy cynamonowe..., op. cit., s. 125.
58
Ibidem, s. 142.
55

Bruno Schulz – pisarz środkowoeuropejski?

21

Cóż powiem o Biance, jakże ją opiszę? Wiem tylko, że jest w sam raz cudownie zgodna
ze sobą, że wypełnia bez reszty swój program. Z sercem ściśniętym głęboką radością
widzę za każdym razem na nowo, jak – krok za krokiem – wchodzi w swą istotę, lekka
jak tanecznica, jak nieświadomie trafia każdym ruchem w samo sedno. Idzie całkiem
zwyczajnie, nie z nadmierną gracją, ale z prostotą chwytającą za serce, i serce ściska
się ze szczęścia, że można tak po prostu być Bianką, bez żadnych sztuk i bez żadnego
natężenia59.

Nikt jeszcze nie napisał topografii nocy lipcowej. W geografii wewnętrznego kosmosu
te karty są nie zapisane. Noc lipcowa! Z czym by ją porównać, jak opisać? Czy porównam ją do wnętrza ogromnej czarnej róży nakrywającej nas snem stokrotnym tysiąca
aksamitnych płatków? […] Czy porównam ją do czarnego firmamentu naszych przymkniętych powiek, pełnego wędrujących pyłów, białego maku gwiazd, rakiet i meteorów? A może porównać ją do długiego jak świat, nocnego pociągu, jadącego nieskończonym czarnym tunelem?60
Wuj Edward nie miał żadnych zastrzeżeń, aby dla dobra nauki dać się fizycznie zredukować do nagiej zasady młotka Neefa. Zgodził się bez żalu na stopniową redukcję
wszystkich swych właściwości w celu obnażenia najgłębszej swej istoty, identycznej,
jak to czuł od dawna, z wymienioną zasadą. […] wuj Edward nie miał alternatyw, przeciwstawienie: szczęśliwy – nieszczęśliwy nie istniało dla niego, ponieważ był aż do
ostatecznych granic z sobą identyczny61.

Bruno Schulz – a Central European Writer?
Abstract

In the article the author is trying to expose and analyze certain issues and motifs in
works of Bruno Schulz, which can be described and considered as the part of so-called
“Central Europeanism” in literature. In this case, three main problems are the most
interesting part – the first one: the question of formal and thematic “heritage” of Galicia and Austro-Hungary (and Austro-Hungarian modernism) in Schulz’s short stories.
The second issue: problem of time and history in the Central European conditions
(which can be related with anti-Hegelian philosophy). And finally the third one:
Schulz’s understanding of myth as a factor which can be both appreciated, but also
deconstructed. The article refers to the ideas of such scholars as M. P. Markowski, K.
Stala, J. Fazan, W. Bolecki, P. Śliwiński, et al.
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Ibidem, s. 156.
Ibidem, s. 200.
Idem, Kometa, [w:] idem, Opowiadania…, op. cit., s. 343, 345.
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39. Wiegandt E., Austria Felix czyli o micie Galicji w polskiej prozie współczesnej, Poznań
1988.
40. Wyka K., Napierski S., Dwugłos o Schulzu, [w:] Stara szuflada i inne szkice z lat 1932–
1939, oprac. M. Urbanowski, Kraków 2000, s. 420–431.
41. Wyskiel W., Inna twarz Hioba: problematyka alienacyjna w dziele Brunona Schulza,
Kraków 1980.
42. Zagajewski A., Drohobycz i świat, [w:] Bruno Schulz. In Memoriam 1892-1992, red. M. Kitowska-Łysiak, Lublin 1992, s. 19–25.
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Humanista działaczem kontrreformacyjnym.
Wpływ podróży zagranicznych na zmianę postawy
Jakuba Górskiego (1525–1585)
Streszczenie

Przewrót umysłowy wywołany wpływem odrodzenia i towarzyszącego mu humanizmu przyniósł doniosłą zmianę w sposobie postrzegania świata oraz życia, powodując
przewartościowanie dotychczasowych ideałów kulturalnych, a także wzrastający dynamizm intelektualny. Naukę zaczęto traktować jako dyscyplinę służącą celom utylitarnym i poznawczym, pragnąc za jej przyczyną ukształtować człowieka odznaczającego się indywidualizmem, szerokimi horyzontami intelektualnymi oraz wysokimi
kwalifikacjami moralnymi.
Okres staropolski charakteryzował się wzrostem zainteresowań kwestiami edukacyjnymi. Funkcjonująca wtedy droga wychowawcza koncentrowała się wokół określonych wartości, służących przede wszystkim dobru ojczyzny, obejmując edukację szkolną oraz wychowanie publiczne. Instytucją zapewniającą w tym okresie gruntowne
wykształcenie był uniwersytet. Podstawą nauczania akademickiego stały się przedmioty dające scholarom doskonały ogląd świata oraz rzetelną wiedzę wykorzystywaną
w późniejszej karierze. Jednocześnie, zgodnie z panującymi hasłami humanistycznymi,
powracano do źródeł, kładąc nacisk na naukę języków klasycznych. Pamiętano również
o przekazaniu wzorców zachowania właściwych człowiekowi pobożnemu, kierującemu się zasadami etyki i honoru. Uzupełnieniem wykształcenia uzyskanego na rodzimym gruncie były formy pozaszkolne, do których zaliczały się podróże edukacyjne do
zagranicznych wszechnic. W okresie staropolskim, ze względu na powszechne zainteresowanie społeczeństwa sprawami pedagogicznymi, wojaże naukowe stały się cechą
charakterystyczną epoki.
Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie życia i działalności naukowo-dydaktycznej Jakuba Górskiego, znakomitego humanisty, uczonego, reformatora oraz ośmiokrotnego rektora Akademii Krakowskiej, a także określenie roli peregrynacji edukacyjnych
jako istotnego elementu staropolskiego kanonu kształcenia.
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edukacja staropolska, podróże zagraniczne, Jakub Górski, Uniwersytet Krakowski,
reforma

Próby zdefiniowania pojęcia kultury podejmowali na przestrzenie wieków liczni uczeni. Generalnie ujmując, kultura to duchowy, a także materialny dorobek
istoty ludzkiej, cechujący się wyuczonymi wzorcami postępowania1. Na wstępie
można zapytać o to, jaką rolę odgrywa w niej nauka oraz w jaki sposób jej rozwój
wpłynął na postęp cywilizacji. Należy zaznaczyć, że zarówno kultura, jak i nauka
są wynikiem działań człowieka i stanowią rodzaj międzyludzkiej komunikacji,
która dąży do poznania prawdy o świecie. Celem niniejszego artykułu będzie
skonfrontowanie ich z pojęciem podróży, które w okresie renesansu doskonale
współgrało z propagowanym ideałem człowieka nowożytnego, charakteryzującego się ruchliwością i aktywnością. Podróże stanowiły też znakomite uzupełnienie zdobytej już wiedzy2.
Przewrót umysłowy wywołany wpływem odrodzenia i towarzyszącego mu
humanizmu przyniósł doniosłą zmianę w sposobie postrzegania świata oraz
życia, powodując przewartościowanie dotychczasowych ideałów kulturalnych,
a także wzrastający dynamizm intelektualny3. Był to okres burzliwych wstrząsów ideologicznych, torowania drogi przez nowoczesne kierunki rozwoju umysłowego, jak również ścierania się starego, średniowiecznego porządku z odrodzeniowo-reformacyjnym systemem. Naukę zaczęto traktować jako dyscyplinę
służącą celom utylitarnym i poznawczym, pragnąc za jej przyczyną ukształtować
człowieka odznaczającego się indywidualizmem, szerokimi horyzontami intelektualnymi oraz wysokimi kwalifikacjami moralnymi4. Zmiany te dotarły również
do Rzeczypospolitej, wpływając na zainteresowanie dyskursem pedagogicznym
oraz działaniami edukacyjnymi5.
Droga wychowawcza koncentrowała się wokół określonych wartości, służących przede wszystkim dobru ojczyzny, a jej naczelnym zadaniem było przygotowanie do pełnienia wysokich stanowisk państwowych oraz godności kościelnych6. Obejmowała ona edukację szkolną oraz wychowanie publiczne, a jedyną
instytucją, która mogła w tym okresie zapewnić gruntowne wykształcenie, był
uniwersytet. Podstawą nauczania akademickiego stały się przedmioty dające
scholarom doskonały ogląd świata oraz rzetelną wiedzę wykorzystywaną w późniejszej karierze. Jednocześnie, zgodnie z panującymi hasłami humanistycznymi,
1
2
3
4
5
6

E. Sapir, Kultura, język, osobowość, Warszawa 1978, s. 171.
H. Dziechcińska, O staropolskich dziennikach podróży, Warszawa 1991, s. 15.
H. Barycz, W blaskach epoki Odrodzenia, Warszawa 1968, s. 10.
J. Burckhardt, Kultura Odrodzenia we Włoszech. Próba ujęcia, Warszawa 1961, s. 162.
D. Żołądź, Ideały edukacyjne doby staropolskiej, Warszawa–Poznań 1990, s. 3.
Ibidem, s. 21.
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powracano do źródeł, kładąc nacisk na naukę języków klasycznych. Pamiętano
też o przekazaniu wzorców zachowania właściwych człowiekowi pobożnemu,
kierującemu się zasadami etyki i honoru. Uzupełnieniem wykształcenia uzyskanego na rodzimym gruncie były formy pozaszkolne, do których zaliczały się podróże edukacyjne do zagranicznych wszechnic. W okresie staropolskim wojaże
te stały się cechą charakterystyczną epoki7. Gwarantowały one wszechstronną
edukację, do której oprócz uzyskanych stopni naukowych zaliczano zainteresowanie pięknem architektury miast i ich pomnikami natury. Nie bez znaczenia
były także korzyści płynące z poznawania odmiennych systemów administracyjno-prawnych, rozwiązań kulturalno-politycznych, a także obyczajów8. Ponadto,
wprowadziły one Polskę oraz Litwę w sferę kontaktów intelektualnych z postępowymi przedstawicielami nauki europejskiej.
Niniejszy artykuł, oprócz przybliżenia sylwetki Jakuba Górskiego, znakomitego humanisty, uczonego, reformatora oraz ośmiokrotnego rektora Akademii
Krakowskiej, ma na celu określenie, w jaki sposób podróże zagraniczne oraz
zdobyte dzięki nim umiejętności wpłynęły na zmianę postawy uczonego oraz
jego późniejszą działalność.
Jakub Górski urodził się w 1525 roku we wsi Górki Borze na Ziemi Liwskiej na
Mazowszu9. O latach jego wczesnej młodości nic nie wiemy, albowiem nie zachowały się do naszych czasów dokumenty dotyczące tego okresu. Możemy z dużym
prawdopodobieństwem założyć, iż jako syn drobnego szlachcica, Jana Górskiego
herbu Szeliga, pobierał początkowo nauki w szkole parafialnej, w której zdobył
umiejętności czytania i pisania10.
24 kwietnia 1542 roku został immatrykulowany w poczet studentów Akademii Krakowskiej na Wydział Sztuk Wyzwolonych11 jako uczeń profesora Zygmunta Obrębskiego, którego wykłady koncentrowały się wokół filozofii arystotelesowskiej12. Między 1550 a 1551 rokiem Górski uzyskał stopień magistra sztuk
wyzwolonych13. Kwestią niewyjaśnioną pozostaje czas trwania jego studiów,
liczący aż osiem lat, jak również działalność naukowa podjęta w tym okresie.

7
D. Żołądź-Strzelczyk, Radzę pomknąć go dalej w świat, do Włoch aby i pierwsze studia
przepolerował. Wyjazdy młodych do Italii w staropolskiej teorii i praktyce edukacyjnej, [w:]
Iter italicum, red. M. Wrześniak, Warszawa 2011, s. 277.
8
H. Barycz, Spojrzenia w przeszłość polsko-włoską, Wrocław–Warszawa–Kraków 1965,
s. 77.
9
K. Morawski, Czasy zygmuntowskie na tle prądów Odrodzenia, Warszawa 1922, s. 111.
10
H. Barycz, Górski Jakub, [w:] Polski Słownik Biograficzny, red. K. Lepszy, t. VIII,
Wrocław–Warszawa–Kraków 1959–1960, s. 438.
11
Album Studiosorum Universitas Cracoviensis ab anno 1490 ad annum 1551, ed.
A. Chmiel, vol. 2, Cracoviae 1892, s. 309.
12
K. Morawski, Czasy zygmuntowskie..., op. cit., s. 116.
13
H. Barycz, Historia Uniwersytetu Jagiellońskiego w okresie Odrodzenia, Kraków 1935,
s. 363.
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W Actach Rectoraliach z uwagi na brak danych dotyczących lat 1550–1551 odnajdujemy jedynie wzmiankę, że w lutym 1551 roku posiadał on już stopień
mistrzowski14. Problemu nie wyjaśniają również informacje zawarte w Liber promotionum philosophorum ordinis Uniwersytetu Krakowskiego, albowiem adnotacja o uczonym pojawia się tam po raz pierwszy w 1563 roku15. Rozwiązanie tej
kwestii komplikuje ponadto sugestia Jana Korytkowskiego, który podaje, błędnie
zresztą, że w 1551 roku Górski posiadał już doktorat obojga praw16.
W latach 1551–1554 uczony przebywał poza Krakowem, ucząc prawdopodobnie w którejś z parafialnych szkół. Informację tę potwierdza komentarz zawarty w jego dziele pt. De periodis, w którym podał, że w czasie przewidzianym
na studia musiał parać się działalnością nauczycielską młodzieży17. W roku 1554,
czyli po dwunastu latach od wstąpienia w mury Akademii Krakowskiej, rozpoczął tam prowadzenie wykładów na Wydziale Artystycznym18. W tym samym
okresie dzięki koneksjom oraz poparciu swego krewnego Stanisława Górskiego,
kanonika płockiego i krakowskiego, historyka oraz autora Aktów Tomicjanów,
został rektorem prestiżowej szkoły katedralnej na wzgórzu wawelskim. Funkcję tę pełnił nieprzerwanie do 1555 roku pomimo panującej w Krakowie zarazy
i jak podaje Leszek Hajdukiewicz, za swoją pracę otrzymał zapłatę w wysokości
dwóch złotych19.
Na przełomie 1555 i 1556 roku Górski objął katedrę w Kolegium Mniejszym20,
gdzie prowadził wykład z zakresu retoryki pt. O doskonałym mówcy21. W 1560 roku
działał już w Kolegium Większym, pełniąc równocześnie funkcję dziekana wydziału artystów22. Jego wykłady skupiały się przede wszystkim wokół filozofii Arystotelesa, jak również wspomnianej wcześniej retoryki Cycerona. Zajęcia prowadzone
przez uczonego cieszyły się niezwykle dużym zainteresowaniem braci studenckiej,
darzącej swego mistrza powszechnym poważaniem i życzliwością23.
14
Acta Rectoralia. Almae Universitatis Studii Cracoviensis, ed. S. Estreicher, vol. 2: 1536–
1580, Kraków 1909, s. 176.
15
Statuta sec non Liber Promotionum philosophorum ordinis in Universitate Studiorum
Jagellonica ab anno 1402 ad annum 1849, ed. J. Muczkowski, Cracoviae 1849, s. 201.
16
J. Korytkowski, Prałaci i kanonicy katedry metropolitalnej gnieźnieńskiej, t. II, Gniezno 1883, s. 96.
17
K. Morawski, Jakub Górski: jego życie i dzieła, Kraków 1892, s. 250.
18
L. Hajdukiewicz, Historia nauki polskiej. Dokumentacja bio-bibliograficzna. Indeks
biograficzny, red. B. Suchodolski, t. VI, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1974, s. 195.
19
Idem, Krakowska szkoła katedralna, [w:] Studia do dziejów Wawelu, red. J. Szablowski, t. 1, Kraków 1955, s. 228.
20
K. Morawski, Czasy zygmuntowskie..., op. cit., s. 117.
21
Liber diligentiarum Facultatis Artisticae Universitatis Cracoviensis (1487–1563), [w:]
Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce, red. W. Wisłocki, t. 4, Cracovie 1886,
s. 313.
22
Statuta sec non Liber Promotionum..., op. cit., s. 201.
23
K. Morawski, Czasy zygmuntowskie..., op. cit., s. 120.
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Aktywna praca pedagogiczna, obserwacja wewnętrznej organizacji Uniwersytetu Krakowskiego oraz doświadczenia wyniesione z okresu własnych studiów,
kiedy to drogą wzmożonej, samodzielnej pracy przyswoił sobie Górski klasyczne
formy łaciny oraz znajomość kultury antycznej24, stały się przyczyną podjęcia
przez niego próby gruntownej reformy Akademii. Dążyła ona do podniesienia
poziomu kształcenia młodzieży, oparcia programu nauczania na nowoczesnych
założeniach renesansowo-humanistycznych, a także polepszenia standardu życia wykładowców, czemu dał wyraz w dziele pt. Marcus Tullius Ciceronis Vita
e scripts et Verbis eiusdem descripta, pisząc: „Nie ma nikogo, nawet lichego robotnika, który by jego zawód żywił, a w Akademii naszej magistrzy sztuk wyzwolonych zaledwie mogą się utrzymywać ze swych umiejętności”25. Przedsięwzięcie
to rozpoczął Górski od modyfikacji podręczników akademickich z zakresu teorii
retoryki i dialektyki, których głównych zadaniem było dorównanie trendom panującym w ówczesnej europejskiej nauce26. W 1558 roku ukazała się jego pierwsza praca poświęcona retoryce, pt. De periodis atque numeris oratoriis libri duo,
dotycząca kwestii kształtowania periodów i rytmów oratorskich27. W utworze
tym podjął próbę ujęcia zagadnień retorycznych w ujednolicony system. Dzieło
to, będące nawiązaniem do dokonań naukowych Johannesa Sturma, niemieckiego reformatora szkolnictwa, najsłynniejszego pedagoga XVI wieku i założyciela
szkoły nowego typu, czyli gimnazjum28, zostało uproszczone i dostosowane do
rodzimych potrzeb. W następnym roku Górski wydał pracę pt. De generibus dicendi, poświęconą stylistyce, czyli nauce o stylach29. Zadaniem owej pracy było
określenie charakterystyki i typologii rodzajów wypowiedzi oraz wyjaśnienie
zagadnienia stylu i rodzaju wymowy. Podobnie jak poprzednio, polski uczony
oparł się na lekturze pisarzy starożytnych i współczesnych sobie teoretyków
pedagogicznych30.
W 1560 roku powstał ostatni z podręczników, noszący tytuł De Figuris, tum
grammaticis, tum rhetoricis, libri quinque, nunc recens aediti, napisany przez
uczonego w klasztorze Benedyktynów w Tyńcu, w którym przebywał z powodu
panującej w Krakowie zarazy. Wymienione wyżej prace stanowiły zbiór przepisów retorycznych i składniowych, a także opracowanych zasad gramatycznych,
które wzbogacone zostały osobistymi spostrzeżeniami autora. Nie były to dzieła
samodzielne ani innowacyjne, gdyż stworzone zostały na zasadzie kompilacji
prac już istniejących. Pozwalały one jednak młodym adeptom nauki zapoznać się
H. Barycz, Górski Jakub, op. cit., s. 309.
Idem, Dzieje nauki polskiej w dobie Odrodzenia, Warszawa 1957, s. 94.
26
Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1364–1764, red. K. Lepszy, Kraków
1964, s. 289.
27
H. Barycz, Historia Uniwersytetu..., op. cit., s. 363.
28
S. Kot, Historia wychowania, t. 1, Warszawa 2010, s. 221.
29
K. Morawski, Czasy zygmuntowskie..., op. cit., s. 123.
30
H. Barycz, Historia Uniwersytetu..., op. cit., s. 364.
24
25
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z klasycznymi formami języka łacińskiego oraz wzbudziły w nich zamiłowanie
do kultury renesansowej, a także założeń humanizmu. Pracując nad nimi, Górski
w dużym stopniu inspirował się najnowszymi osiągnięciami na polu edukacyjnym oraz twórczością najważniejszych europejskich pedagogów. Zaliczali się do
nich Johannes Sturm, Jakub Strebaeus, uczony i pedagog pracujący w Paryżu,
a także włoski profesor wymowy Antonio Maria Conti, zwany Maioragiusem31.
Polski uczony pisał w swym dziele De generibus dicendi:
Jakub Górski pozdrawia chętnego do nauki młodzieńca. W książce na temat okresów
i miar retorycznych, którą wydałem w zeszłym roku, oświadczyłem, szlachetny młodzieńcze, że te wskazówki nie są mego autorstwa; ja jedynie nadałem im określony
porządek i zebrałem je z wielu różnych miejsc i dzieł, komponując jedną księgę. Podobnie jest z książką, którą teraz wydajemy – pragnę oświadczyć, że wszystko, co tu
czytasz, zostało zaczerpnięte z dzieł najwybitniejszych autorów, a mianowicie: Marka
Tulliusza Cycerona, Marka Fabiusza Kwintyliana, Jakuba Strebaeusa, Johannesa Sturma, Marka Antoniusza Maioragiusa, Celiusza Kuriona. Co zostało wzięte od któregoś
z nich, a gdzie my rzuciliśmy nieco światła w tym wykładzie, łatwo poznasz w trakcie
lektury. Starałem się bowiem objaśnić trudniejsze miejsca z autorów, których imiona
przytoczyłem, aby mogli je zrozumieć także nowicjusze w tej dziedzinie. Przekonasz
się, że to prawda, kiedy zestawisz miejsca z Cycerona, którymi się tu posługujemy,
z naszymi wyjaśnieniami32.

Ogłoszone przez Górskiego prace weszły wkrótce do oficjalnego programu
nauczania Akademii i wzbogaciły kanon lektur wymaganych przy egzaminach
bakałarskich, wypierając dotychczas funkcjonujące obce podręczniki33. Były
one manifestem ideałów humanistycznych głoszonych przez uczonego i podkreślały, że solidne wykształcenie związane jest z pięknym wysławianiem się oraz
dogłębną znajomością zaleceń Cycerona34. Oprócz powszechnego uznania tezy
głoszone przez Górskiego stały się równocześnie zarzewiem konfliktu o definicję
periodu retorycznego z Benedyktem Herbestem, wybitnym znawcą wymowy na
Uniwersytecie Krakowskim35. Był to spór humanistyczny dotyczący zagadnień
retoryki, w główniej mierze teorii i praktyki Cycerońskiej36.
31

Ibidem, s. 364.
J. Górski, De generibus dicendi liber, adolescenti dicendi studioso opus et utile et necessarium, Kraków 1559, s. 24–25.
33
Słownik polskich teologów katolickich, red. H. E. Wyczawski, Warszawa 1981, s. 567.
34
W. Madyda, Jakub Górski, filolog-humanista w Akademii Krakowskiej w XVI wieku,
„Meander. Miesięcznik poświęcony kulturze świata starożytnego” 1964, nr 19, s. 492.
35
Period retoryczny to rozbudowane zdanie, w którym człony składowe tworzą wyraziście uporządkowany i zhierarchizowany układ o klarownej całości.
36
A. Werpachowska, Jakub Górski i Benedykt Herbst – dwie koncepcje w XVI-wiecznej
teorii retorycznej, „Pamiętnik Literacki” 1986, t. 77/2, s. 180.
32
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Benedykt Herbest (1531–1598) pochodził z drobnomieszczańskiej rodziny
szlacheckiej z Nowego Miasta koło Dobromila. Dzięki poparciu wielkich rodów
szlacheckich (Herburtów i Tarłów) udało mu się rozpocząć studia wyższe w Krakowie. W 1548 roku został immatrykulowany na Wydział Artystów Uniwersytetu Krakowskiego, który ukończył ze stopniem magistra w 1559 roku37. Jego
działalność pedagogiczna charakteryzowała się szerokim spektrum inicjatyw,
wśród których wymienić należy rektorat w szkole miejskiej we Lwowie, w kościele Mariackim w Krakowie oraz wykłady na rodzimej uczelni dotyczące mów
i listów Cycerona. Te ostatnie trwały aż do letniego półrocza 1561 roku38.
Jesienią 1561 roku Herbest opublikował Objaśnienia listów Cycerona, które
wprowadziły do gramatyki różnice pomiędzy periodami gramatycznymi i retorycznymi. Stało się to przyczyną zaostrzenia konfliktu pomiędzy nim a Górskim,
który zdecydowanie odrzucił definicje wprowadzone przez swego akademickiego kolegę. 31 października 1561 roku w murach Akademii odbyła się publiczna
dysputa pomiędzy uczonymi, która nosiła tytuł Czy gramatycy zważają tylko na
pełność myśli i składnie w okresach, członach i przedziałkach, a retorzy (tylko) na
ilość stóp i numery39. Zdecydowany tryumf Górskiego początkowo nie zraził jego
przeciwnika do dalszego wygłaszania swoich racji podczas wkładów akademickich. Sytuacja zmieniła się diametralnie po włączeniu się do sporu Stanisława
Orzechowskiego, który przyznał laur zwycięstwa swemu przyjacielowi Górskiemu. Wskutek porażki Herbest ostatecznie zdecydował się opuścić Kraków i udał
się do Poznania, gdzie objął rektorstwo w Kolegium Lubrańskiego. Tam też wydał obszerny podręcznik dotyczący głoszonych przez siebie teorii, które potem
popularyzowane były przez jego braci40. Uzyskana z czasem godność kanonika
poznańskiego stała się punktem zwrotnym w reprezentowanej przez niego postawie humanistycznej, kierując poglądy uczonego w stronę kontrreformacyjną,
skupiającą się wokół walki z heretykami. W 1571 roku udał się do Rzymu, gdzie
wstąpił do nowicjatu zakonu Jezuitów. Po powrocie do kraju w 1572 roku przeniósł się do kolegium do Pułtuska, a następnie pracował w Jarosławiu, na Podolu,
Pokuciu i Lubelszczyźnie. Zmarł w Jarosławiu w 1598 roku41.
Jak zauważa Anna Werpachowska, polemika między dwoma uczonymi, będącymi zarazem świadomymi propagatorami humanizmu w Polsce, była ważnym świadectwem kształtowania się na rodzimych ziemiach teorii retorycznej oraz dojrzałej recepcji cycerianizmu42. Zaangażowanie w konflikt na pewien czas wstrzymało
I. Zarębski, Herberst Benedykt, [w:] Polski słownik biograficzny, t. IX/I, Wrocław–
Warszawa–Kraków 1960, s. 434.
38
Ibidem, s. 435.
39
K. Mazurkiewicz, Benedykt Herbest. Pedagog – organizator szkoły polskiej w XVI w.
Kaznodzieja – misjonarz doby reformacji, Poznań 1925, s. 140.
40
Ibidem, s. 147.
41
I. Zarębski, op. cit., s. 435.
42
A. Werpachowska, op. cit., s. 181.
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działalność pisarską Górskiego. Dopiero z początkiem 1563 roku wydał on w Lipsku pracę pt. Commentariorum artis dialecticae libri decem43. Było to obszerne studium z zakresu logiki, poruszające kwestię figur retorycznych, a zarazem przykład
jego dojrzałej aktywności naukowej. Autor stworzył w nim zarys wiedzy o logice
przeznaczony dla humanistów, uwzględniając metody i problematykę dyscyplin historycznych, retoryki oraz językoznawstwa44. Jak zauważa Stefan Ziemski,
podręcznik Górskiego, poprzedzając założenia Franciszka Bacona, angielskiego filozofa i prawnika, twórcy nowożytnej metody naukowej opartej na eksperymencie
oraz indukcji, skupił się na roli doświadczenia oraz badań nad związkami przyczynowymi eksperymentów empirycznych45.
Jednocześnie uczony, dzięki wpływom Stanisława Orzechowskiego, skupionego
w tym czasie na żarliwej polemice religijnej z Andrzejem Fryczem Modrzewskim,
sam zainteresował się tą formą pisarską. W 1563 roku wystąpił przeciw przywódcy unitarian polskich Grzegorzowi Pawłowi z Brzezin, prowadzącemu akcję
wymierzoną przeciw Trójcy Świętej. Powstałe w tym czasie dziełko Górskiego ze
względu na merytoryczne braki spotkało się z chłodną oceną środowiska literackiego, a sam autor, świadomy swych uchybień i zmęczony pracą akademicką, przygotowując się do planowanego od dłuższego czasu wyjazdu zagranicznego, pisał:
Dostarczą nam Włochy, dokąd obecnie wybieramy się do tej sprawy więcej wiedzy
i czasu, tam i te i inne rzeczy postanowiliśmy sobie przyswoić i zdecydowaliśmy się
nie tylko boskiemi orzeczeniami i dogmatami katolickimi okazać bezbożność Grzegorza, lecz także nauką pogan i natury dowieść, że jest jeden Bóg w istności, potrójny
w osobach46.

Podjęcie przez uczonego decyzji o wyjeździe na studia do Italii wpisywało się
w staropolski ideał pedagogiczny, a także związane było z dominującą w XVI stuleciu w Polsce kulturą humanistyczną47. Należy podkreślić, że w tym okresie
znaczenie wojaży zagranicznych wzrosło niewspółmiernie w stosunku do średniowiecza, które cechował przede wszystkim utylitaryzm religijny. Zgodnie
z hasłami odrodzenia kwestią naczelną stało się odkrycie świata i człowieka, co
przyczyniło się do zeświecczenia motywów peregrynacji. Podróżników zaczęła
cechować ciekawość, chęć poznawania obcych urządzeń społecznych i politycznych, historii oraz zjawisk przyrody48.
K. Morawski, Czasy zygmuntowskie..., op. cit., s. 124.
S. Ziemski, Jakub Górski jako logik i filozof, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 1977,
t. 22/3, s. 442.
45
Ibidem.
46
H. Barycz, Pierwsza polemika religijna Jakuba Górskiego, „Reformacja w Polsce” 1935,
t. VI, s. 179.
47
C. Backvis, Szkice o kulturze staropolskiej, tłum. M. Daszkiewicz, U. Dąmbska-Prokop
et al., Warszawa 1975, s. 142.
48
H. Dziechcińska, op. cit., s. 9.
43
44

Humanista działaczem kontrreformacyjnym...

33

W 1563 roku, po uzyskaniu zgody władz Akademii Krakowskiej, Jakub Górski wpisał się do metryki Uniwersytetu w Padwie49. Ze względu na osobiste
zainteresowania naukowe, dojrzały wiek, niewielkie zasoby pieniężne i zły stan
zdrowia precyzyjnie określił swój programu studiów. Początkowo uczęszczał na
wykłady z teologii oraz filologii łacińskiej, które prowadzone były w tym czasie
przez znanego licznej rzeszy polskich scholarów profesora Franciszka Robortella, ostatecznie skierował się jednak ku studiom prawniczym50. Był to szczytowy
okres świetności grupy polskiej, która w latach 1560–1570 osiągnęła tam swój
maksymalny wymiar51. Zgodnie z najnowszymi badaniami Danuty Quirini-Popławskiej należy przyjąć, że liczba scholarów z ziem polskich w ciągu XVI wieku
wynosiła 2590 słuchaczy, z czego około 1740 studentów immatrykulowało się
do tamtejszej metryki w drugiej połowie XVI stulecia52. Większość z nich wywodziła się ze stanu szlacheckiego i zgodnie z przynależnością klasową oddawała
się studiom prawniczym. Pojawili się tam między innymi przedstawiciele familii
Myszkowskich, Maciejowskich, Tarnowskich czy Tęczyńskich53. Ponadto, jak zaznacza Mieczysław Rokosz, polska młodzież rezydująca w tym okresie w Padwie
cieszyła się sporym uznaniem włoskich profesorów i miała znaczny wpływ na
życie uczelni54.
Zgodnie z informacjami podanymi przez Stanisława Windakiewicza uczony
przebywał tam aż do 1565 roku55, albowiem w okresie tym przesłał do Karola
Sygoniusza tłumaczenia fragmentów cycerońskich dokonane przez Piotra Nideckiego56. Następnie przeniósł się do Rzymu, w którym 15 czerwca 1566 roku
uzyskał stopień doktora obojga praw57. Świadkami owej promocji byli: Andrzej
Noskowski, bratanek biskupa płockiego, Jan Koniecpolski, Kasper Chudziński
i Henryk Semplawski58. Fakt ten podaje w wątpliwość jedynie Jan Fijałek. Uważa on, że z zachowanej korespondencji Górskiego ze Stanisławem Hozjuszem
pochodzącej z 1568 roku, a dotyczącej starań o uzyskanie kanonii w kapitule

L. Hajdukiewicz, Historia nauki polskiej..., op. cit., s. 195.
K. Morawski, Czasy zygmuntowskie..., op. cit., s. 129.
51
S. Łempicki, Manucjusze weneccy a Polska, „Pamiętnik Literacki”, R. XXII–XXIII,
s. 167–169.
52
D. Quirini-Popławska, Studia Polaków w Uniwersytecie Padewskim w XV i XVI wieku.
Stan badań oraz wstępne uwagi, „Prace Komisji Środkowoeuropejskiej PAU” 2013, t. 13,
s. 26–27.
53
Ibidem, s. 27.
54
M. Rokosz, Wenecka oficyna Alda Manucjusza i Polska w orbicie jego wpływów, Wrocław 1982, s. 271.
55
S. Windakiewicz, Padwa. Studium z dziejów cywilizacji polskiej, Kraków 1891, s. 60.
56
K. Morawski, Czasy zygmuntowskie..., op. cit., s. 130.
57
L. Hajdukiewicz, Historia nauki polskiej..., op. cit., s. 195.
58
H. Barycz, Polacy na studiach w Rzymie w epoce Odrodzenia (1440–1600), Kraków
1938, s. 162.
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wrocławskiej59, nie wynika jasno, iż wracając do Krakowa, uczony posiadał już
stopień naukowy uzyskany w Italii60.
W Wiecznym Mieście w 1567 roku Górski dołączył do orszaku kasztelana
przemyskiego i późniejszego ambasadora polskiego w Hiszpanii w latach 1563–
1569 Piotra Barzego, z którym udał się następnie do Neapolu61. Ze względu na
koneksje dynastii Jagiellonów z Boną Sforzą od 1519 roku rezydowali tam na stałe dyplomaci polscy. Po śmierci monarchini ustanowiona została w mieście stała
placówka dyplomatyczna. Jej organizacją zajął się sekretarz królewski Paweł
Stempowski, a także Piotr Barzy62, któremu powierzona została misja odzyskania tak zwanych sum neapolitańskich, stanowiących spadek po matce Zygmunta
Augusta63. Jak pisze Gabriela Makowiecka w swej pracy Po drogach polsko- hiszpańskich, w wojażu tym oprócz Górskiego brali także udział dyplomaci Wojciech
Kryski, Filip Owadowski i Mikoł Sękowski64.
Dalszy etap podróży stanowiła Genua, w której uczony poznał znanego teologa i biblistę Sykstusa ze Sieny. O innych szczegółach pobytu Górskiego w tym
miejscu nie wiemy prawie nic65. Jego peregrynacja po Europie zwieńczona została w 1567 roku wizytą w ultrakatolickiej Hiszpanii, będącej w owym czasie we
władaniu króla Filipa II Habsburga.
Powróciwszy do kraju w drugiej połowie 1567 roku, Górski rozpoczął pracę
na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Krakowskiego, a w 1571 roku powołany został przez zgromadzenie jurystów na stanowisko profesora na katedrze
novum iurum na Wydziale Prawa66. W okresie tym została mu również nadana
przez biskupa Piotra Myszkowskiego kanonia katedralna w Płocku, po której
z czasem pojawiły się wysokie godności kościelne. Lata 1578–1583 przyniosły
mu kolejno archidiakonat gnieźnieński, kanonię krakowską oraz archiprezbiteriat kościoła Mariackiego w Krakowie67.
W 1573 roku Jakub Górski sprawował urząd podkanclerzego w Akademii
Krakowskiej, a rok później został jej rektorem, pełniąc tę godność ośmiokrotnie
Słownik polskich teologów katolickich, op. cit., s. 567.
J. Fijałek, Szczegół z życia Jakóba Górskiego, „Kwartalnik Historyczny” 1895, R. 9,
s. 247.
61
D. Quirini-Popławska, Bologna: Tappa o meta dei viaggi dei Polacchi in Italia nella
seconda meta del secolo XVI, [w:] Laudatio Bononiae, ed. K. Lewański, Bologna 1988, s. 298.
62
B. Nadolski, Barzi (Barzy) Piotr, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 1, Kraków 1935,
s. 345.
63
S. Kot, Z dziejów propagandy polskiej w wieku XVI. Dyplomaci polscy w Neapolu, Kraków 1928, s 7.
64
G. Makowiecka, Po drogach polsko-hiszpańskich, Kraków 1984, s. 58.
65
K. Morawski, Czasy zygmuntowskie..., op. cit., s. 130.
66
L. Hajdukiewicz, Historia nauki polskiej..., op. cit., s. 195.
67
H. Barycz, Górski Jakub, op. cit., s. 439.
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aż do 1585 roku68. Okres ten charakteryzował się jego znaczącym wpływem w organizacji uczelni. Świadomy palących potrzeby uniwersytetu, zadbał on przede
wszystkim o wciągnięcie go w orbitę wpływów króla Stefana Batorego. Monarcha, doceniając energię oraz erudycję uczonego, wkrótce mianował go swym
sekretarzem69. Górski zmarł po długoletniej chorobie 17 czerwca 1585 roku
w Krakowie. Został pochowany w katedrze na Wawelu.
Sylwetka Jakuba Górskiego oraz jego osiągnięcia na polu pedagogiczno-literackim skłaniają do zastanowienia się, w jaki sposób peregrynacje zagraniczne
podjęte w latach 1563–1567 wpłynęły na jego dalsze życie oraz działalność.
Pobyt we Włoszech i w Hiszpanii to niezwykle ważny okres w biografii uczonego, odznaczający się wieloaspektowym oddziaływaniem. Jak uważa Dorota Żołądź-Strzelczyk, wyjazdy edukacyjne w XVI wieku obejmowały edukację szkolną,
samokształcenie, praktykę oraz obserwacje czynione w ich trakcie70. Elementy te
znalazły odzwierciedlenie w wojażach zagranicznych Górskiego. Ich najbardziej
wymiernym skutkiem było uzupełnienie wykształcenia uniwersyteckiego, sfinalizowane uzyskaniem stopnia doktora obojga praw. Jednocześnie ukształtowana
została jego nowa formacja umysłowa, a ponadto miał szansę dokonania bezpośrednich spostrzeżeń na temat rozwijającego się życia kulturalnego, religijnego
i politycznego na południu Europy.
Podróż do Italii, będącej kolebką renesansu oraz cieszącej się sławą najlepszych europejskich uczelni, umożliwiła uczonemu zapoznanie się z humanizmem pod okiem znakomitych mistrzów i przedstawicieli nowego kierunku, jak
również z najnowszymi osiągnięciami naukowymi. Nie bez znaczenia okazały
się także kontakty nawiązane w Padwie z rodakami pochodzącymi z najdoskonalszych rodów Rzeczypospolitej, do których zaliczyć możemy Jana Kochanowskiego, Andrzeja Petrycego Nideckiego oraz Jana Zamoyskiego, który pełnił
w 1563 roku funkcję rektora wszechnicy padewskiej71. Wywodziła się stamtąd
niemal cała elita intelektualna Polski, w rękach której spoczywał w późniejszym
okresie los polityczny państwa72. Górski zawarł tam również znajomości z czołowymi włoskimi uczonymi, do których zaliczali się profesorowie Karol Sygoniusz
z Bolonii, Franciszek Robortello, a także filolog Paweł Manucjusz73. Szczególnie
zażyła okazała się relacja z ostatnim z nich, która rozwinęła się w czasie pobytu
68
Z. Pietrzyk, Poczet rektorów Uniwersytetu Jagiellońskiego 1400–2000, Kraków 2000,
s. 153.
69
K. Morawski, Jakub Górski..., op. cit., s. 277.
70
D. Żołądź-Strzelczyk, Podróże edukacyjne w staropolskiej myśli pedagogicznej, „Chowanna” 1998, t. 2/11, s. 33.
71
A. Mączak, Życie codzienne w podróżach po Europie w XVI i XVII wieku, Warszawa
1980, s. 211.
72
T. Ulewicz, Iter Romano-Italicum Polonorum, czyli o związkach umysłowo-kulturalnych Polski z Włochami w wiekach średnich i renesansie, Kraków 1999, s. 190.
73
K. Morawski, Czasy zygmuntowskie..., op. cit., s.128.
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w Rzymie. Polski uczony, będąc w kręgu najbliższych przyjaciół Włocha, niejednokrotnie zabiegał u niego o protekcję dla swych rodaków, jak również wspierał
go w żarliwej katolickiej działalności oraz w czasie problemów Manucjusza z patrycjatem rzymskim74. Ich stosunki ochłodziły się już po powrocie Górskiego do
kraju, jednak nadal chętnie sławił on imię swego przyjaciela w murach Akademii
Krakowskiej75.
Obecność Polaka w Padwie była istotna również z innego powodu. Należy podkreślić, że w omawianym okresie tamtejszy uniwersytet stanowił jeden z najprężniej działających ośrodków naukowych na Półwyspie Apenińskim. Jak zaznacza
Tadeusz Ulewicz, uczelnia ta, wobec schyłku znaczenia Akademii Krakowskiej,
stała się neolatynistyczną wszechnicą młodych Sarmatów76. Szczególnie w drugiej połowie XVI wieku budziła ona zachwyt wielkością idei, doskonałymi wykładowcami oraz postępowymi odkryciami naukowymi. Miasto wchodzące w skład
Wenecji, słynącej z perfekcyjnego systemu rządowego, doskonałej służby dyplomatycznej, sądownictwa, a także stabilności, czerpało wiele korzyści z tej zależności. Skupiający uwagę władz miejskich uniwersytet, wchodząc w fazę pełnego rozkwitu, przyjmował około 1000 studentów rocznie, również tych pochodzących
z odległych krain geograficznych. Panująca swoboda wyznaniowa przyciągała
nie tylko katolików, ale także innowierców77. Powołany w 1517 roku urząd Reformatorów, składający się z senatorów weneckich, oraz specjalna polityka rządu
nadzorowały kadrę profesorską oraz jej działalność w zakresie dydaktyki i pracy
naukowej. Ponadto, dzięki funduszom państwowym sprowadzano do tamtejszej
wszechnicy najznakomitszych przedstawicieli nauki z całej ówczesnej Europy78.
Czynniki te powodowały, że intelektualne znaczenie akademii padewskiej rosło,
a prowadzone tam studia stały na najwyższym europejskim poziomie.
Obserwacja doskonale funkcjonującej włoskiej uczelni w znacznym stopniu
kontrastowała ze stanem pewnego upadku, w jakim znajdowała się w omawianym okresie Akademia Krakowska. Trudno jednoznacznie stwierdzić, czy Górski planował przeniesienie na grunt polski zaobserwowanych obcych wzorców
organizacyjnych, jednak potrzeba reorganizacji rodzimego uniwersytetu była
widoczna niemal przez cały okres jego aktywności akademickiej. Już po powrocie do Rzeczypospolitej, w latach 1574–1579 dokonał reformy Wydziału Filozoficznego. Główna idea tej zmiany polegała na zastąpieniu ćwiczeń filozoficznych,
obowiązujących dotąd przy egzaminach bakałarskich lub magisterskich, wykładami prowadzonymi zgodnie z obowiązującym prądem humanistycznym79.
74
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Opcja ta dawała profesorom dużo większą swobodę w wyborze programu nauczania80. Ponadto przyjęto nowsze podręczniki z zakresu fizyki, matematyki
oraz gramatyki. W latach 1578–1580 po raz pierwszy w dziejach nauki Walenty
Fontana, profesor astronomii, późniejszy wielokrotny rektor Uniwersytetu, zaczął systematycznie wykładać teorię Mikołaja Kopernika, co sprawiło, że uczelnia krakowska zaczęła dorównywać wszechnicom europejskim81.
Pewne spostrzeżenia dotyczące sposobu funkcjonowania uczelni uczony poczynił zapewne także w Rzymie, do którego przeniósł się, by kontynuować podjęte w Padwie studia prawnicze. Pobyt w tym ośrodku miał jednak dla Polaka
kluczowe znaczenie z zupełnie innych względów. Z uwagi na wielowiekową tradycję polsko-włoskich kontaktów religijnych, politycznych i naukowych miasto to
stanowiło ważny punkt podróży dla polskich peregrynantów, przyciągając przede
wszystkim wartościami historycznymi oraz estetycznymi, w tym bogactwem sztuki starochrześcijańskiej i nowożytnej-renesansowej. Jego największymi skarbami
pozostawały zachowane ruiny klasyczne, wszechobecne ślady tradycji, przypominające potęgę dawnej Romy, jak również miejsca religijnego kultu, groby pierwszych apostołów oraz wspaniałe uroczystości wielkopostne.
Jak zaznacza Henryk Barycz, w latach sześćdziesiątych XVI wieku wędrówki
naukowe młodzieży z Rzeczypospolitej do Rzymu zasadniczo zmieniły swój charakter. Głównymi pobudkami peregrynacji stały się cele religijne, związane z odrodzeniem się i wewnętrzną konsolidacją katolicyzmu w Polsce82. To tam ukształtowało się pierwsze, a zarazem najznakomitsze pokolenie żarliwych misjonarzy,
natchnionych kaznodziejów, jak choćby jezuici Jakub Wujek i Piotr Skarga, oraz
pisarzy teologicznych, do których zaliczyć należy Stanisława Sokołowskiego83.
Wieczne Miasto przestało być zatem ośrodkiem ułatwiającym karierę kościelną lub przypominającym świetność świata antycznego, a stało się centrum
walki z innowiercami. Tętniące dotychczas uciechami życia doczesnego, pełne
karnawałów i zabaw, przemieniło się w ośrodek odbudowy duchowej. Ten stan
rzeczy wspomagała wszechwładna inkwizycja, która ogarnęła niemal wszystkie dziedziny życia, krępując wolność nauki, literatury i sztuki. Znalazło to odzwierciedlenie w coraz mniejszym napływie studentów świeckich do tamtejszej
uczelni, a także pewnej marginalizacji nauk humanistycznych. Na dość wysokim
poziomie stały w omawianym okresie studia prawnicze, które oprócz wiedzy
teoretycznej zdobytej w Sapienzy dawały możliwość odbycia praktyki w papieskim trybunale zwanym Rotą84.
80
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Wizyta w Rzymie, gdzie uczony w 1566 roku uzyskał godność doktora obojga praw, stała się momentem przełomowym, zmieniając jego dotychczasową
postawę. Górski pod wpływem panującego prądu odnowy w Kościele z retora
i typowego humanisty-literata przemienił się w gorliwego obrońcę spraw wiary
katolickiej oraz działacza nowoczesnego typu85. Wyrazem tej metamorfozy była
jego późniejsza aktywność pisarska oraz duszpasterska. Zamknięty został w jego
życiu okres zamiłowania do osiągnięć starożytności, a rozpoczął się etap kontrreformacyjny, którego podstawą stała się walka z herezją86.
Następnym etapem podróży był Neapol, istotny dla Górskiego przede wszystkim ze względu na podjętą tam aktywność pisarską. Na życzenie Piotra Barzego
i Pawła Stempowskiego przełożył z języka włoskiego niewielkich rozmiarów dzieło polityczne autorstwa Furiusza Fryderyka Cerioli pt. Rada Pańska87. Po powrocie do kraju dokonał jego adaptacji, rozbudowując utwór o własne komentarze
i odniesienia dotyczące sytuacji społeczno-politycznej w Rzeczypospolitej. Utwór
skonstruowany został jako przewodnik dla monarchów, a jego główny temat stanowiła pochwała hiszpańskiej organizacji Królestwa Neapolu88. W pierwotnym zamyśle dzieło miało stanowić dar dla Zygmunta Augusta, założenia te pokrzyżowała
jednak nagła śmierć króla w 1572 roku89. Rada Pańska ukazała się dopiero w 1597
roku za sprawą wydawcy i sekretarza królewskiego Jana Januszewskiego, który
był przyjacielem Górskiego z czasów studiów w Krakowie oraz Padwie90. Dzieło,
podobnie jak pierwowzór, składa się z czterech części91. W pierwszej uczony odniósł się do spraw państwowych i zawarł krótkie wprowadzenie definiujące radę
królewską. Wymienił ponadto siedem grup zagadnień, które wymagają stworzenia
konsyliów składających się ze specjalistów. W drugiej części podał walory umysłowe, jakimi powinna się odznaczać warstwa rządząca Rzeczypospolitej w XVI stuleciu92. W tym względzie Górski podkreślił nadrzędną wartość wykształcenia,
znajomość historii, języków obcych, jak również dowcip93. Do kwestii ważnych
zaliczył ponadto znajomość cudzoziemskich kultur oraz rozwiązań architektonicznych, które miałyby później służyć unowocześnieniu budownictwa na ziemiach
polskich. Uczony wysuwał wnioski płynące z obserwacji poczynionych w trakcie
H. Barycz, Polacy na studiach w Rzymie..., op. cit., s. 163.
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87
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peregrynacji po Europie, wzbogacając je posiadanym wykształceniem. Sugerował,
że każdy światły obywatel powinien poznać zasady funkcjonowania zagranicznych
ośrodków miejskich, przyglądać się pałacom, kościołom, portom i rzekom, by potem dokonać porównania z tym, co zastanie w ojczyźnie, a co za tym idzie działać
dla jej rozwoju94. Ostatni fragment Rady Pańskiej stanowią zalecenia skierowane
do monarchy w formie krótkich przestróg95.
Późniejsza wizyta w Genui, o której nie mamy wielu informacji, jest warta zaznaczenia ze względu na zawartą tam przyjaźń z mistykiem religijnym Sykstusem ze
Sieny. Zaowocowała ona wydaniem w 1569 roku w Krakowie niewielkiego utworu
pt. Index errorum aliquot… Thalmudici operis. Autor skupił się w nim na omówieniu
błędów zawartych w drugiej księdze Talmudu, które jego zdaniem uderzały w wiarę
katolicką. Praca nie miała w gruncie rzeczy znaczenia naukowego, była jednak wyrazem postępującego skupienia na sprawach teologicznych. Ukazała ona również
niechęć uczonego do innowierców, w tym przebywających w Polsce Żydów96.
Jak zauważa Barycz, kończący cykl podróży pobyt Górskiego w Hiszpanii, stanowiącej jeden z głównych ośrodków kontrreformacji europejskiej, ostatecznie
ugruntował go jako szermierza wiary katolickiej97. Wpływ na ten stan rzeczy miała zapewne obserwacja życia politycznego i religijnego na Półwyspie Iberyjskim.
Panujący w tym czasie Filip II Habsburg dążył do stworzenia monarchii absolutnej, wykorzystując w tym celu jezuitów, inkwizycję oraz podsycaną w społeczeństwie nietolerancję wobec innowierców. Dość skutecznie zwalczał on wszelką
opozycję wymierzoną przeciw sobie i wierze katolickiej. Sam zresztą zaznaczał, iż
wolałby nie panować wcale niż panować nad poddanymi innego wyznania98. Uzewnętrzniło się to w dewizie, że jedynie wiara katolicka gwarantuje bycie prawdziwym Hiszpanem99. W polityce Habsburga niezwykle ważnym elementem była
ścisła współpraca z Kościołem katolickim, który władca podporządkował sobie
zupełnie, będąc wyłącznym dysponentem stanowisk duchownych100. Czynniki
te sprawiły, że w drugiej połowie XVI i na początku następnego stulecia znacznie wzrosła w Hiszpanii rola społeczna Kościoła, będącego źródłem awansu dla
najniższych klas społecznych101. Jednocześnie po soborze trydenckim nastąpiły
w jego organizacji gruntowne zmiany, za sprawą których wprowadzono jednolity
i planowany nurt odnowy102.
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Jak podaje Claude Backvis, w omawianym okresie, pomimo braku bezpośrednich kontaktów Rzeczypospolitej z Hiszpanią, panujący tam system polityczny
(biurokratyczny absolutyzm monarszy) oraz stosunki religijne były szeroko
komentowane w społeczeństwie polskim103. Przeciwników odstraszał przede
wszystkim brak cenionych w państwie Jagiellonów swobód obywatelskich, w tym
wolności wyznania. Jakub Górski, mający możliwość osobistej obserwacji rozwiązań hiszpańskich, pozostał ich wiernym zwolennikiem. Wyrazem osobistych
sympatii politycznych były sugestie zawarte w dziele pt. Rada Pańska, w którym
podkreślił między innymi wady panującej w Polsce demokracji politycznej104.
Pobyt w głównych ośrodkach ruchu kontrreformacyjnego odegrał kluczową
rolę w życiu i poglądach Górskiego. Oprócz poszerzenia horyzontów umysłowych centra te zmieniły go także ideologicznie. Stał się przykładem przedstawiciela nowej, potrydenckiej epoki, dla którego teologia oraz kanonistyka stanowiły główne narzędzia w walce z innowiercami105. Nie bez znaczenia pozostaje
fakt, iż po odbyciu studiów przyjął w ojczyźnie święcenia kapłańskie, a także
zamierzał wstąpić do zakonu jezuitów, od czego został jednak odwiedziony przez
przyjaciół. Od tej pory uczony poświęcił się zagadnieniom teologiczno-apologetycznym, których wyrazem były kolejne wydania w latach 1572–1583 tak zwanych Prelekcji płockich106. Podejmowały one aktualne kwestie sporne w katedrze
płockiej, a ponadto zawierały dwa dzieła dotyczące kontrowersji religijnych.
Pierwsze z nich było polemiką skierowaną przeciw tezom arianina Krystiana
Franckena dotyczącym unitarystycznego i racjonalistycznego stanowiska wobec
Trójcy Świętej. Drugi utwór obejmował krytykę tezy wysuniętej przez teologów luterańskich, która odnosiła się do zamiarów stworzenia unii z Kościołem
wschodnim. Dzięki zaangażowaniu w obronę wiary pisma te wkrótce rozsławiły
Górskiego w całym świecie katolickim107. Jednocześnie działał on na polu pedagogiczno-reformatorskim. Oprócz zmian wprowadzonych na Wydziale Filozoficznym doprowadził także do konfesjonalizacji Akademii Krakowskiej, co miało
miejsce 19 grudnia 1578 roku. W trakcie uroczystości czterdziestu profesorów
złożyło wyznanie wiary katolickiej, a ponadto wprowadzono zakaz kierowania
uczelnią przez osoby świeckie108.
Reasumując, wojaże zagraniczne stanowiły niezwykle ważny, choć w ograniczonym stopniu omówiony dotychczas w literaturze naukowej etap w życiu
i działalności Jakuba Górskiego. Sam uczony podkreślił ich rolę, pisząc w Radzie
Pańskiej:
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[…] w każdej ziemi najdziesz co chwalić, najdziesz co ganić, czego możesz uczciwie
i z pożytkiem naśladować, czego zaś uchodzić. To wszystko ten, który do ziem postronnych, upatrować i wszystkiemu dobrze przypatrować się ma. Co gdy uczyni, będzie
jako on Ulysses, którego Homerus poeta stąd zaleca, iże wiele po światu jeździł, wiele
widział, z okrutnemi Cyklony w skale siadał i ich obyczajom się przypatrował. Wiele
na tym, kto w cudzych stronach bywał: jeśli czujnie jeździ, wiele już ma nad domowego, który mało wie, mało widzi, bo ten i taki trudno ma być gotowy do porady, gdy
potrzeba prędka przypadnie109.

Poznane wartości kulturalne, osiągnięcia myśli i intelektu, zdobyta w czasie
wędrówek formacja mentalna, oprócz uzyskanej godności doktora obojga praw,
dały mu szansę bezpośredniej obserwacji życia kulturalnego, religijnego i politycznego, które rozwijało się na południu Europy. Zdobyte w trakcie peregrynacji
doświadczenia zostały przeniesione na grunt polski, a ich ślady odnajdujemy zarówno w zmianie wyznawanych przez Górskiego wartości, jak i w jego twórczości literackiej i działaniach podjętych na rzecz Akademii Krakowskiej. Dążenia
w tym zakresie podkreślił Władysław Madyda, który uważa, że polski uczony
dzięki nieustannej pracy oraz niezmordowanym wysiłkom trwającym dwadzieścia pięć lat torował drogę nowym prądom oraz ideałom wychowawczym110.
Zaangażowanie w sprawy organizacyjno-pedagogiczne Alma Mater, a także
aktywność reformatorska przyniosły mu powszechne uznanie, czego wyrazem
było pełnienie aż ośmiokrotnie godności rektora. Potwierdza to również Wiktor
Czermak, który podkreśla, że Górski, biegły w swym fachu, gruntownie oczytany
w literaturze retoryki i pracach teologicznych, umiał zastosować zdobyte w trakcie wędrówek zagranicznych kwalifikacje do potrzeb krajowych. Jednocześnie
uznanie, jakie zdobył ze strony uczniów oraz profesorów, doprowadziło go do
najwyższych zaszczytów akademickich111.

Foreign Travels as an Important Element of Education
in the Sixteenth Century on the Example of Life and Activity
of Jakub Górski
Abstract

Mental upheaval caused by the influence of the Renaissance and the accompanying
humanism brought an important change in the perception of the world and life, causing a reevaluation of existing cultural ideals, as well as increasing intellectual dynamism. Science began to be treated as a discipline serving utilitarian and cognitive
purposes, which should shape a human being characterized by individualism, broad
intellectual horizons and high moral qualifications.
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The Old Polish period was characterized by an increase in interest in educational
matters. Educational way of that time focused on specific values serving primarily
the good of the homeland, and it included school education and education of the public. During that period, thorough education could be ensured by institutions such as
university. The basis of academic education started to encompass subjects giving students an excellent view of the world and a thorough knowledge used in subsequent
career. At the same time according to the prevailing humanist slogans there was a return to the sources, with an emphasis on teaching classical languages. It was also remembered about teaching the young behavior patterns appropriate to the godly man,
based on the principles of ethics and honor. Complement for the education received on
native soil was provided by non-school forms, which included educational trips to
foreign faculties. In the Old Polish period, because of the widespread public interest in
the pedagogical affairs, scientific voyages have become a hallmark of the era.
The purpose of this article is to present the life and scientific and educational work
of Jacob Górski, an outstanding humanist, reformer, and eight-time rector of the Academy of Krakow, as well as defining the role of the pilgrimage of education as an essential element of the Old Polish canon of education in his later activities in the territories
of the Polish Republic.
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Czy język ma wpływ na dyskryminację kobiet?
Feminizm analityczny
Jennifer Hornsby i Marthy Nussbaum

Streszczenie

Artykuł dotyczy współczesnych sporów toczonych w ramach analitycznej wersji feminizmu. Jego celem jest przedstawienie idei krytykującej postulat semantycznej dekonstrukcji języka. Zwolennicy analitycznej wersji feminizmu uznają, że język nie wymaga
semantycznej przebudowy w celu propagowania idei wyzwolenia kobiet, i negują jego
wpływ na praktykę społeczną. Artykuł zawiera analizę i porównanie stanowisk dotyczących społecznej funkcji języka w powiązaniu z feministycznymi ideami, przede
wszystkim poglądami Jennifer Hornsby i Marthy Nussbaum.
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Wstęp
Celem mojego artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy do przeprowadzenia radykalnych reform społecznych potrzebna jest zmiana języka. Problem ten rozpatruję na przykładzie współczesnego sporu o feminizm i stanowiska analitycznego. Według jego zwolenniczek lingwistyczna modyfikacja nie jest konieczna.
Stanford Encyclopedia of Philosophy określa feminizm analityczny jako nurt
utrzymujący, że zbudowanie jasnej koncepcji prawdy i zastosowanie jej w praktyce
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stanowi skuteczny środek do wyeliminowania zjawiska seksizmu i dyskryminacji
kobiet1. Zwolenniczki tego stanowiska, takie jak Ann Cudd czy Virginia Klenk2,
negują postmodernistyczny postulat dotyczący lingwistycznej dekonstrukcji
języka3. Ich zdaniem owa jasna koncepcja prawdy może mieć realny wpływ na
praktykę społeczną. W tym celu musi się charakteryzować spójnością, obiektywnością, racjonalnością i użytecznością. Według Cudd wiele tradycyjnych pojęć filozoficznych posiada odniesienie do idei emancypacji i równouprawnienia kobiet.
Używanie metody analitycznej ma na celu obalenie stereotypów, głoszących, że
filozofia feministyczna jest w całości postmodernistyczna, a filozofia analityczna
stanowi dziedzinę nierozerwalnie związaną z męskim nurtem myślowym4 (malestreamem). Anna Głąb twierdzi, że w opinii przedstawicielek nurtu analitycznego postmodernistyczny (kontynentalny) feminizm nie niweluje dyskryminacji
kobiet, nie weryfikuje własnych tez, a ponadto jest apolityczny, przez co uznaje się
go za dyscyplinę czysto akademicką5, niewywierającą wpływu na praktykę społeczną. Feminizm analityczny obstaje przy tradycyjnych standardach racjonalności, ustalonych przez europejski nurt myślowy zdominowany przez mężczyzn. Ta
wersja feminizmu, reprezentowana przede wszystkim przez Marthę Nussbaum,
dąży do osiągnięcia konkretnych celów politycznych6, w tym doprowadzenia do
rzeczywistego równouprawnienia kobiet.

Spór o znaczenie komunikatywnej funkcji mowy

Zdaniem Jennifer Hornsby, autorki tekstu Feminism in Philosophy of Language.
Communicative Speech Acts, niektóre książki poświęcone filozofii języka zawierają kulturowe stereotypy, które przeniknęły do filozofii analitycznej i zaczęły

1
A. Garry, Analytic Feminism, [w:] Stanford Encyclopedia of Philosophy, [online] http://
plato.stanford.edu/entries/femapproach-analytic/ [dostęp: 1.03.2016].
2
Badaczki, które w latach dziewięćdziesiątych scharakteryzowały i spopularyzowały
pojęcie feminizmu analitycznego – zob. ibidem.
3
Przedstawicielkami postmodernistycznego feminizmu są na przykład Hélène Cixous,
Luce Irigaray czy Julia Kristeva. Myślicielkom tym zależało na zmianie tradycji i języka,
a poprzez to na kreacji nowej podmiotowości kobiety. Postulat feministycznej dekonstrukcji
języka ma swoje korzenie w filozofii Jacques’a Derridy. Zob. R. Putnam Tong, Myśl feministyczna. Wprowadzenie, tłum. J. Mikos, B. Umińska, Warszawa 2002, s. 255–277; J. Bator,
Feminizm, postmodernizm, psychoanaliza: filozoficzne dylematy feministek „drugiej fali”,
Gdańsk 2001, s. 174–175.
4
A. Garry, op. cit.
5
A. Głąb, Rozum w świecie praktyki. Poglądy filozoficzne Marthy C. Nussbaum, Warszawa 2010, s. 29.
6
M. Nussbaum, Women and Human Development, [online] https://genderbudgeting.
files.wordpress.com/2012/12/nussbaum_women_capabilityapproach2000.pdf [dostęp:
13.01.2016].
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działać na jej szkodę7. Należy zatem zbadać tak zwane komunikatywne akty
mowy (communicative speech acts), pojawiające się w myśleniu feministycznym
(nowatorskim w stosunku do malestreamu).
Hornsby analizuje stanowisko Dale Spender, autorki książki Man Made Language8. Zdaniem tej ostatniej mężczyźni są grupą dominującą, która ukształtowała język, myśl filozoficzną oraz realia społeczne9. Jak pisze Hornsby, z tym
pesymistycznym poglądem nie zgodziła się część feministek. Według nich język
nie jest na tyle potężnym narzędziem, aby móc kształtować rzeczywistość. W latach dziewięćdziesiątych Spender zyskała liczne zwolenniczki, które uznawały,
że język jest czynnikiem wzmacniającym poddaństwo kobiet. Wskazywały one
na seksualne implikacje obecne w języku zdominowanym przez użycie terminów
i pojęć rodzaju męskiego. Część feministek uważała (pogląd ten jest obecny do
dzisiaj), że w aspekcie językowym kobiety są traktowane przedmiotowo, zwłaszcza w kontekstach seksualnych10. Podkreślano, że gramatyka jest składową ideologii utwierdzającej opresję kobiet, i postulowano wypracowanie odmiennego
od malestreamu sposobu używania języka, ten narzucony zafałszowuje bowiem
ich doświadczenia11. W tej interpretacji kobiety stały się „językowo bezgłośne”
(silenced)12. Niektórzy badacze (na przykład Frank Easterbrook) uważają, że pornografia posiada moc aktu mowy (force of speech acts) i przyczynia się do uprzedmiotowienia kobiet13. Catharine MacKinnon14 twierdzi z kolei, że pornografia
definiuje rolę kobiety jako przedmiotu seksualnego przeznaczonego do męskiej
konsumpcji. Uważa ona, że w języku użytkowym i w praktyce społecznej istnieje
przekonanie o nacechowaniu męskiej seksualności pożądaniem i konsumpcją,
a kobiecej – byciem posiadaną i konsumowaną15. Tym samym na gruncie sporu o znaczenie języka pojawiło się pytanie, czy nowe lingwistyczne konstrukcje
7
J. Hornsby, Feminism in Philosophy of Language. Communicative Speech Acts, [w:]
Cambridge Companion to Feminism in Philosophy, eds. M. Fricker, J. Hornsby, Cambridge
2000, s. 87.
8
Pozycja wydana w 1980 roku, oparta na badaniach sposobu rozmawiania i słuchania
kobiet oraz mężczyzn w parach jednopłciowych i mieszanych.
9
J. Saul, Feminism Philosophy of Language, [w:] Stanford Encyclopedia of Philosophy,
[online] http://plato.stanford.edu/entries/feminism-language/ [dostęp: 3.03.2016].
10
R. Langton, Seksualny solipsyzm, tłum. M. Musiał, „Analiza i Egzystencja” 2015,
nr 30, [online] http://egzystencja.whus.pl/wp-content/uploads/2015/01/30-Langton-Seksualny-solipsyzm.pdf [dostęp: 8.03.2016].
11
J. Hornsby, op. cit., s. 87–88.
12
J. Saul, op. cit.
13
R. Langton, op. cit., s. 50.
14
Amerykańska feministka, autorka licznych tekstów dotyczących pornografii i dyskryminacji kobiet.
15
C. MacKinnon, Sexuality, Pornography, and Method: Pleasure under Patriarchy, [online] http://feministes-radicales.org/wp-content/uploads/2010/11/MacKinnon-Sexuality-Pornography-and-Method-Pleasure-under-Patriarchy.pdf [dostęp: 15.01.2016].
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(budowane w ramach feministycznego programu), unikające seksizmu, są rzeczywiście przydatne w realizacji feministycznych celów16. Zwolennicy nurtu analitycznego starają się rozstrzygnąć, w jaki sposób terminy „męskość” i „żeńskość”
funkcjonują w mowie. Intencją badaczy jest ustalenie kobiecej podmiotowości
i wyodrębnienie jej jako symbolu dotąd nieobecnego w ramach głównego (męskiego) nurtu myślowego. Zdaniem Hornsby ten feministyczny program, dotyczący badania sposobu użycia języka, musi być rozpatrywany w kontekście społecznym, w którym kwestia kobiecej podmiotowości nie była dotąd obecna. Badaczka podkreśla, że język stanowi integralną część ludzkiego życia, a jego analiza
na gruncie akademickiej filozofii jest niewystarczająca w kontekście wdrożenia
kobiecej podmiotowości w kulturową symbolikę, która istnieje w obrębie świadomości społecznej17. Zdaniem filozofki zorientowanie badaczy na semantyczną
teorię prawdy (budowaną przez semantykę formalną)18 sprawiło, że filozoficzna
analiza języka nie ma realnego wpływu na praktykę społeczną. W związku z tym
część feministek przyjęła krytyczną postawę wobec teorii semantycznej. Hornsby
uważa, że teoretyczna aktywność feministek powinna zostać skierowana na krytykę języka, którym posługują się przedstawiciele „męskiego” nurtu myślowego.
Proponuje, by kulturowo uwarunkowaną funkcję języka zastąpić relacyjną teorią
„mówienia do kogoś” (saying something to someone). Zdaniem badaczki jest ona
naturalna dla każdego, kto skłania się ku feministycznej metodologii19.

Intencjonalność mówcy i skłonność do dekompozycji
w tradycjonalnej funkcji języka

Jak twierdzi Hornsby, najważniejszą kwestią sporną we współczesnej anglojęzycznej filozofii języka jest pytanie o sposób przypisywania znaczenia terminom
języka naturalnego. Zdaniem badaczki krytykowana przez nią teoria semantyczna jest niewystarczająca, a jej stanowisko określane mianem saying something
to someone należy oprzeć na teorii aktu mowy Johna L. Austina20. Wprowadza
on definicję zdania performatywnego: „Zdanie jest performatywne wtedy, gdy
jego wypowiadanie jest wykonywaniem pewnej czynności, rezultatem której
jest powstanie nowego stanu rzeczy, którego nie można do świata wprowadzić
inaczej jak tylko przez wypowiedzenie tego zdania”21. W przekonaniu Austina
16

J. Hornsby, op. cit., s. 88.
Ibidem.
18
M. Piasecki, Selektywne wprowadzenie do semantyki formalnej, [online] http://kf.
mish.uw.edu.pl/kog/kog_mac.pdf [dostęp: 7.03.2016].
19
J. Hornsby, op. cit., s. 88.
20
Ibidem.
21
Teoria aktów mowy, [online] http://filozof.uni.lodz.pl/prac/mn/mat/wyk_z_teorii%20akt_%20mowy.pdf [dostęp: 8.03.2016].
17
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cecha performatywności przysługuje niemal wszystkim zdaniom. Filozof określa
czynność wykonywaną w trakcie mówienia (symbolizowaną przez czasownik
w zdaniu performatywnym) jako illokucyjną – twórczą i celową, prowadzącą do
zaistnienia nowego stanu rzeczy. Gdy ktoś wypowiada pewne zdanie ze zrozumieniem, to wykonuje czynność lokucyjną, która nie ma celu, a jedynie intencję jego osiągnięcia. Podobnie „intencyjnie celową” czynnością jest perlokucja,
nakierowana na zmianę stanu psychicznego odbiorcy22. Natomiast o tak zwanej
mocy (force) czynności illokucyjnej decyduje dany czasownik performatywny.
Takim czasownikiem może być: „dopuszczam”, „pozwalam”, „nadaję”, „wstrzymuję” itp. Austin wyróżnia pięć typów mocy illokucyjnej: sprawczą, zobowiązującą,
dotyczącą zachowania, osądzania oraz wykładni23. Przykładem zdania posiadającego moc illokucji jest stwierdzenie: „Nadaję temu statkowi imię Elżbieta”,
wypowiadane przez osobę stojącą przy statku z butelką szampana w ręku24.
Osoba ta dokonuje nadania statkowi imienia poprzez akt mowy. Austin uważa,
że ludzie posługują się mową w intencji bycia zrozumianymi przez rozmówców.
Natomiast robienie czegoś illokucyjnie sprowadza się do rozumienia znaczenia
oraz tak zwanej mocy lokucji25.
Wedle Hornsby semantyczne teorie powinny odkrywać obiektywną treść
słów i zdań. W praktyce zawierają one intencję mówcy i uniemożliwiają obiektywizację. W celu jej osiągnięcia niezbędne jest umieszczenie owych teorii
w szerokim spektrum społecznych koncepcji lingwistycznych. Kiedy teoria
semantyczna jest oderwana od użytkowników języka, brakuje jej aspektu językowej wieloznaczności. W przekonaniu badaczki istnienie aktów mowy zaprezentowanych przez Austina powoduje, że teoria saying something to someone
może być traktowana jako jedna z fundamentalnych koncepcji, niezbędnych do
ustalenia językowego znaczenia terminów i zdań. Niezależnie od języka, jakim
posługuje się mówca, jeżeli wymawia on zdanie, to istnieje prawdopodobieństwo, że mówi je do kogoś. Według Hornsby w akcie mowy nikt nie analizuje
ogólnych powiązań między tym, co jest wypowiadane, a tym, jaką moc nadaje
zdaniu rozmówca. To połączenie pojawia się między konkretnym znaczeniem
zdania a intencją mówcy26. Gdy Austin traktuje „mówienie do kogoś” jako akt
illokucji, to interpretuje ten akt jako czynność mówcy, sprowadzającą go do roli
sprawcy tego, o czym mówi. Akt illokucji nie stanowi jedynie fenomenu intencji
mówcy. Akt mowy ulokowany jest w efekcie, jaki mówca uzyskuje od słuchacza, i związany jest z przeświadczeniem, że czynność, do której odnosił się akt
mowy, miała miejsce w rzeczywistości. Efekt illokucji gwarantuje, że mowa jest
22
23
24
25
26

Ibidem, s. 7–8.
Ibidem, s. 8.
J. Hornsby, op. cit., s. 89.
Ibidem, s. 92.
Ibidem, s. 90–91.
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komunikacją, która wymaga nie tylko pewnych zdolności ze strony mówcy, ale
również skoordynowanych, receptywnych umiejętności po stronie słuchacza27.
Zdaniem Hornsby stanowiska przeczące zaprezentowanej teorii tworzone
są przez feministki krytykujące sposób użytkowania języka ukształtowanego
przez tak zwany malestream. Austin kładzie nacisk na różnicę między aktem
perlokucji i illokucji, podczas gdy badaczka skłania się ku indywidualizmowi
i nie odmawia aktowi illokucji wywoływania efektu, który brytyjski filozof przypisuje głównie perlokucji. Według niej intencja mówcy skierowana w stronę
słuchacza nie jest niezbędna do wywołania tego efektu. Jak pisze, przeciwnicy teorii Austina wysnuli z tego rozumowania wnioski, że muszą istnieć dwa
oddzielne warunki w relacyjnej teorii „mówienia do kogoś”. Warunek indywidualności mówcy jest w tym wypadku rozłącznym komponentem komunikacji,
w przeciwieństwie do warunku intencjonalności. Indywidualizacja prowadzi do
dekompozycji, w wyniku której relacja pomiędzy dwoma użytkownikami języka
(mówcą i słuchaczem) zostaje osłabiona.
Myślenie dekompozycyjne przenika współczesną filozofię analityczną oraz filozofię umysłu. Dzięki niemu w filozofii języka pojawiło się stanowisko głoszące,
że lingwistyczna komunikacja między dwojgiem ludzi nie jest tożsama z komunikacją między „czymś bezpośrednio związanym z mówcą a czymś bezpośrednio
związanym ze słuchaczem”28 (something purely speaker-related with something
purely hearer-related). Tego rodzaju dekompozycyjność według niektórych feministek ma źródło w męskim nurcie myślowym. Sądzą one, że w europejskiej
kulturze mężczyźni skłaniają się w mowie ku dekompozycji, natomiast kobiety
przypisują znaczenie bezpośrednim relacjom międzyludzkim. Należy podkreślić, że wniosek ten wydaje się zgodny z koncepcją etyki troski Carol Gilligan,
uznającej istnienie kobiecej wrodzonej skłonności do większej koncentracji na
personalnych relacjach29.
Wedle Hornsby jeśli prawdą jest, że kobiety rzadziej niż mężczyźni myślą
używając terminów dekompozycyjnych, to mylne jest twierdzenie, że w relacyjnej teorii komunikacji nawyki myślowe mają wpływ na ich opresję. Dekompozycyjność skłania ku indywidualizacji, krytykowanej przez feministki jako narzędzie męskiego nurtu myślowego (malestream). Ich zdaniem atomizacja języka
powoduje odseparowanie od siebie jego użytkowników. Tak rozumianym językiem posługują się twórcy liberalnej teorii politycznej30. Zakłada ona, że każdy
użytkownik języka i jednocześnie członek społeczeństwa stanowi indywiduum o ograniczonych możliwościach nawiązywania relacji. Hornsby podkreśla,
27

Ibidem, s. 92.
Ibidem.
29
R. Ziemińska, Etyka troski i etyka sprawiedliwości. Czy moralność zależy od płci?,
„Analiza i Egzystencja” 2008, nr 8, [online] http://www.whus.pl/files/whus/08-Zieminska.pdf [dostęp: 16.03.2016].
30
J. Hornsby, op. cit., s. 94.
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że nie sposób określić statusu mowy komunikatywnej jedynie w oparciu o wykluczenie męskiego rozumienia języka. Jeśli prawdą jest, że mężczyźni w europejskiej kulturze są uczeni myślenia w ramach jednego lingwistycznego modelu,
natomiast myślenie kobiet kształtowane jest według odmiennych wzorców, to
żaden z tych językowych schematów nie może być powszechnie obligatoryjny.
W kulturze Zachodu, gdzie większość filozoficznych tekstów została napisana
przez mężczyzn, nie dziwi fakt, że tak wiele feministek zajmuje się krytyką
lingwistycznej dekompozycji. Aktywność ta nakierowana jest na podważenie
indywidualizmu, interpretowanego jako konsekwencja językowej dekompozycji31. Cechą owego indywidualizmu jest atomizacja rzeczywistości i pogłębianie
separacji jednostek.

Feminizm analityczny Marthy Nussbaum.
Analiza uprzedmiotawiającej funkcji języka

Martha Nussbaum32 także staje w opozycji do feministek nurtu postmodernistycznego i programu dotyczącego zbudowania nowego sposobu użytkowania języka33. Uważa, że powinny one skoncentrować działania na zmianie realiów społecznych: trosce o poprawę losu kobiet Trzeciego Świata34, żyjących w ciężkich
warunkach i pozbawionych dostępu do edukacji. Nussbaum wskazuje na korektę
prawa jako główny cel feministycznego programu, ze szczególnym uwzględnieniem zmiany tradycyjnych praktyk i niepisanych zasad, często ugruntowanych
w systemach religijnych35, związanych z opresyjnym (przedmiotowym) traktowaniem kobiet. Badaczka twierdzi, że feministki postmodernistyczne są skupione na analizie i modyfikacji języka, a zatem na symbolicznych aspektach kultury,
co w żaden sposób nie wpływa na zniesienie rzeczywistego poddaństwa kobiet36.
Tym samym podziela pogląd, o którym wspomina również Hornsby, że sposób
posługiwania się językiem nie wpływa na kształtowanie realiów społecznych. Jej
zdaniem współczesne feministki nie uwzględniają możliwości przeprowadzenia
zmian społecznych na szeroką skalę, uznając kulturowy sposób postrzegania
płciowości za niezmienny. Jak podkreśla Anna Głąb, polityka „słownych manipulacji” jest dla Nussbaum niewystarczająca37.
31

Ibidem.
Amerykańska badaczka, autorka licznych tekstów o miejscu kobiet w kulturze, prawach człowieka, idei sprawiedliwości. Uważana za główną przedstawicielkę feminizmu
analitycznego.
33
M. Nussbaum, Women and Human Development, op. cit., s. 11, 50.
34
Ibidem, s. 1, 7.
35
Ibidem, s. 52; A. Głąb, op. cit., s. 30–31.
36
M. Nussbaum, Women and Human Development, op. cit., s. 11.
37
A. Głąb, op. cit., s. 31.
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Amerykańska filozofka analizuje obecny w kulturze europejskiej termin
„uprzedmiotowienie” (objectification) i jego wpływ na kształtowanie rzeczywistości. Jej zdaniem termin ten niekoniecznie oznacza zjawisko społecznie negatywne. W niektórych kontekstach uprzedmiotowienie może przyjąć korzystną
formę i konstytuować wartościowe aspekty ludzkiego życia. Nussbaum sprzeciwia się tezie, że we wszystkich przypadkach wiąże się ono z brakiem szacunku
dla człowieka jako podmiotu38.
Jak podkreśla filozofka, uprzedmiotowienie jest postrzeganiem lub traktowaniem kogoś (podmiotu) jako przedmiotu, co jednak nie oznacza, że osoba ta staje
się przedmiotem. Nussbaum nie zgadza się ze stwierdzeniem Lesliego Greena39,
że życie społeczne musi prowadzić do takich sytuacji. Wyszczególnia ona siedem
oznak uprzedmiotowienia: instrumentalność, zaprzeczenie autonomii, bierność,
zamienność, zdolność do bycia zranionym (wrażliwość), poddaństwo i wyparcie
podmiotowości40. Uważa ponadto, że pierwsza z nich, opisywana i analizowana
przez wielu etyków, jest pośród wzmiankowanych przez nią form owego zjawiska najmocniejsza41.
Nussbaum krytykuje poglądy Catharine MacKinnon i Andrei Dworkin, nie
zgadzając się na przypisywanie uprzedmiotowieniu negatywnej konotacji. Jej
zdaniem istnieją związki pomiędzy różnymi jego formami i podejściem równościowym. Niektóre cechy uprzedmiotowienia mogą być oceniane pozytywnie lub
neutralnie, na przykład w życiu seksualnym. Jeżeli w tym obszarze osoba traci
autonomię, to zdaniem Nussbaum nie przekłada się to na pozostałe konteksty,
w których szacunek wobec niej zostaje zachowany. Utrata podmiotowości w sferze seksualnej nie wpływa na troskę o podmiotowość partnera w pozostałych
okolicznościach. Instrumentalizacja nie zawsze jest zatem oceniana negatywnie
pod względem etycznym, problematyczne pozostaje natomiast traktowanie drugiego człowieka w ogóle jako przedmiotu w relacjach międzyludzkich42.
Filozofka podaje w swej pracy Objectification przykład uprzedmiotowienia
dzieci przez rodziców, podkreślając tym samym pozytywne aspekty zjawiska
w pewnych kontekstach społecznych. Traktowanie potomstwa bardzo często
jest związane z negacją autonomii oraz braniem w posiadanie, zawłaszczaniem
drugiej osoby43. Nussbaum pokazuje w ten sposób, że negatywne nacechowanie owego terminu przez niektóre feministki nie niweluje jego pozytywnych
aspektów.
M. Nussbaum, Objectification, [online] http://www.mit.edu/~shaslang/mprg/nussbaumO.pdf [dostęp: 16.03.2016].
39
Profesor filozofii prawa, autor artykułu pt. Pornographies (“Journal of Political Philosophy” 2000, Vol. 8, s. 27–52).
40
M. Nussbaum, Objectification, op. cit., s. 257.
41
Ibidem, s. 261.
42
Ibidem, s. 256, 265.
43
Ibidem, s. 261, 263.
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Jak przekonuje Evangelia Papadaki, analizująca koncepcję Nussbaum, lista
siedmiu form uprzedmiotowienia i relacji między nimi to przykład wnikliwej,
lecz zbyt szerokiej analizy omawianego pojęcia44. Według tej koncepcji zjawisko
uprzedmiotowienia zachodzi, gdy osoba jest traktowana lub postrzegana jako
przedmiot na jeden lub więcej z wyszczególnionych sposobów. Jeśliby uznać, że
ma ono miejsce w każdym z takich przypadków, to w praktyce życia codziennego
człowiek uprzedmiotawiałby niemal każdego. Przykładem może być taksówkarz, którego pasażerowie wykorzystują, by dotrzeć do celu podróży. Zjawisko
to dotyczy również uprzedmiotowienia samego siebie podczas przygotowywania posiłku45. Papadaki podkreśla, że jeśli koncepcja ta ma być teorią znaczącą,
to nie powinna stwarzać tak szerokiego pola interpretacyjnego. Musi dotyczyć
wyłącznie traktowania kogoś jak przedmiotu we wszystkich aspektach. Zdaniem
badaczki postrzeganie osoby jako obiektu seksualnego nie jest uprzedmiotowieniem. Nie może być o nim mowy także wtedy, gdy pewnemu zachowaniu przypisuje się aspekty pozytywne. Pożyteczne społecznie formy uprzedmiotowienia
są dla Papadaki czynnikami usprawiedliwiającymi to zjawisko46. Badaczka, krytykując Nussbaum, uznaje, że znaczenie terminów należy zawęzić, by uściślić ich
związek z rzeczywistością i nadać im moc wpływu na praktykę społeczną. Im
szersza możliwość interpretacji, tym mniejsza moc oddziaływania.

Podsumowanie
Feministki analityczne negują teorię podkreślającą wpływ języka na praktykę
społeczną. Nie odrzucają one ustalonego w ramach tak zwanego malestreamu
sposobu funkcjonowania języka, ale starają się tworzyć nowe interpretacje
w jego obrębie. W ich mniemaniu rozbieżność feministycznych koncepcji, wynikająca między innymi z odrzucenia tradycyjnego rozumienia niektórych
terminów, może być jednym z powodów braku spójnej interpretacji rzeczywistości. W ramach feminizmu analitycznego pojawiają się stanowiska wykluczające wpływ języka na sposób traktowania kobiet. Nurt ten tworzy odrębny od
postmodernistycznego przedmiot badań, które nie są oparte na lingwistycznej
dekonstrukcji.

44
E. Papadaki, Feminist Perspectives on Objectification, [w:] Stanford Encyclopedia of
Philosophy, [online] http://plato.stanford.edu/entries/feminism-objectification/ [dostęp:
16.03.2016].
45
Ibidem.
46
Ibidem.
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Does the Language Affect Discrimination Against Women? Analytical Feminism of Jennifer Hornsby and Martha Nussbaum
Abstract

This article concerns modern arguments and dilemmas as part of analytical branch of
feminism. Main objective is to present critical opinion on semantic language deconstruction that rises in postmodernist feminism frames. Supporters of analytic feminism version consider that language does not require semantic reconstruction for
preaching ideas of women liberation and negate language influence on social practice.
The article contains analysis and comparison of standpoints concerning social language function in connection with feminist ideas, mainly views of Jennifer Hornsby
and Martha Nussbaum.
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Bohater nieheteronormatywny w powieści
Nad czarną wodą Haliny Górskiej

Streszczenie

Artykuł koncentruje się na wizerunku nieheteronormatywnego bohatera w powieści
Nad czarną wodą Haliny Górskiej. Autorka opracowania wychodzi od przekroju prac
związanych z queer studies, by następnie poddać analizie reprezentacje osób LGBT
w polskiej epice dla młodzieży po 1989 roku. Zwraca przy tym szczególną uwagę na
miejsca niedopowiedzeń, przemilczeń i braków w tego rodzaju twórczości. Następnie
autorka przedstawia dzieje recepcji twórczości Górskiej od dwudziestolecia międzywojennego do czasów najnowszych i proponuje nowe drogi interpretacji przy użyciu
narzędzi dostępnych dzięki queer studies. Omawiając jednego z bohaterów utworu,
autorka nie tylko zwraca uwagę na różnice w przedstawianiu osoby nieheteronormatywnej w powieści z 1931 roku i w tekstach współczesnych, lecz również stawia
w nowym świetle możliwe drogi interpretacji i recepcji twórczości Górskiej.

Słowa kluczowe

dwudziestolecie międzywojenne, homoseksualizm, młodzież, odmienność

Wątki LGBT w polskiej literaturze dla dzieci i młodzieży –
aspekt historyczny i problemy recepcji
W związku z przemianami społecznymi, politycznymi i kulturowymi zachodzącymi w naszym kraju po 1989 roku można zauważyć, że najnowsza polska literatura tworzona z myślą o czytelniku dziecięcym bądź nastoletnim zareagowała również na zmiany w obrębie świadomości praw osób nieheteroseksualnych.
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W tym kontekście należy jednak przypomnieć zasadniczy dla badań nad literaturą czwartą1 podział, uwzględniający wiek odbiorcy oraz wynikające z tego
kontrowersje. Trzeba odnotować dwa stanowiska, które są skutkiem przyjęcia
konkretnej orientacji badawczej: pierwsze z nich głosi, że samo pojęcie „literatura młodzieżowa” w obrębie tekstów przeznaczonych dla czytelnika niebędącego
osobą dorosłą jest czymś sztucznym, wynikającym jedynie z umownej i nieprecyzyjnej definicji pojęcia „młodzież”, drugie natomiast nie dostrzega w tej umowności żadnych przeszkód – przeciwnie, uznaje ją za użyteczną w kontekście wychowawczym i edukacyjnym.
Młodzież można określić jako grupę ludzi przechodzących okres dojrzewania (adolescencji) pod względem biologicznym, a także jako osoby dorastające
w aspekcie psychologicznym i społecznym. W związku z indywidualnym charakterem procesu dojrzewania w każdej z trzech wymienionych sfer funkcjonowania
człowieka trudno wyznaczyć jednolite i trwałe granice, wyznaczające początek
i koniec adolescencji. Jest to jedną z przyczyn trudności w ustaleniu definicji literatury młodzieżowej. Według Alicji Baluch jako „literaturę dla młodzieży” można
zdefiniować teksty, przy lekturze których nie jest konieczna obecność dorosłego
pośrednika, w których pojawiają się uczucia „zakazane” w literaturze dla dzieci
młodszych (takie jak gniew, zazdrość, pragnienie zemsty), przy lekturze których
nie jest niezbędne dzielenie się swoimi emocjami z dorosłym lub nauczycielem,
jak również utwory, w których pojawiają się wątki inicjacyjne2. Zdaniem krakowskiej badaczki tego rodzaju pisarstwo obejmowałoby utwory przeznaczone
w założeniu dla dzieci w wieku powyżej 10–12 lat oraz nastolatków3. Jedną
z cech odróżniających literaturę dla dzieci od tej przeznaczonej dla młodzieży
byłaby obecność wątków, które przez pedagogów nie są zalecane do omawiania
z dzieckiem w określonym momencie jego rozwoju emocjonalnego. Należy do
nich z pewnością temat homoseksualizmu.
Tego rodzaju problematyka funkcjonuje już w kręgu zainteresowań polskich
badaczy literatury osobnej, jak również pedagogów zajmujących się kwestiami
wykluczenia i tolerancji. Warto w tym miejscu odnotować artykuł Wojciecha Strokowskiego KL Auschwitz jako miejsce wykluczenia. Refleksje edukacyjne, zamieszczony w monografii zbiorowej pt. Edukacja polonistyczna wobec Innego4. W jednym z podrozdziałów, zatytułowanym Homoseksualiści – trójkąt różowy, autor
podjął problematykę związaną z nieobecnością w dyskursie publicznym pamięci
odnoszącej się do Zagłady osób homoseksualnych podczas II wojny światowej oraz
Pojęcia tego używam za: J. Cieślikowski, Literatura osobna, red. R. Waksmund, Warszawa 1985, s. 9–21.
2
A. Baluch, Książka jest światem. O literaturze dla dzieci małych oraz dla dzieci starszych i nastolatków, Kraków 2005, s. 65–66, 75–76.
3
Ibidem, s. 65.
4
P. Strokowski, KL Auschwitz jako miejsce wykluczenia. Refleksje edukacyjne, [w:]
Edukacja polonistyczna wobec Innego, red. A. Janus-Sitarz, Kraków 2014, s. 55–80.
1
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postawił postulat dotyczący przypomnienia tego aspektu wykluczenia w obozie
koncentracyjnym podczas lekcji języka polskiego (obok Romów i świadków Jehowy, stanowiących inne grupy pomijane w polonistycznej refleksji nad nauczaniem
o Zagładzie)5. Należy również wspomnieć o artykule Piotra Sobolczyka pt. Przekroczyć społeczną barierę „deprawacji nieletniego”. Bohater homoseksualny w literaturze dla dzieci i młodzieży, w którym autor analizuje dwie powieści – Koniec gry
Anny Onichimowskiej oraz Musisz to komuś powiedzieć Barbary Ciwoniuk6.
Za pierwszą powieść dla młodzieży, która w całości podejmuje temat odkrywania homoseksualnej tożsamości i coming outu, uznawany jest Koniec gry
Anny Onichimowskiej (2012)7. Nie jest to jednak jedyny utwór na polskim rynku
wydawniczym, w którym pojawia się bohater pozostający w konflikcie z obecną
w społeczeństwie heteronormatywnością. Postać nastoletniego geja pojawia się
także w powieści Barbary Ciwoniuk pt. Musisz to komuś powiedzieć, wydanej po
raz pierwszy w 2010 roku. Należy zwrócić uwagę na fakt, że w tej powieści pojawił się wątek kwestionowanej współcześnie przez badaczy orientacji Marii Konopnickiej, co sprawia, że bohaterowie Ciwoniuk muszą skonfrontować własne
nietolerancyjne postawy z fachową wiedzą i podejściem specjalisty, którym staje
się nauczyciel języka polskiego. Ta sama autorka w powieści pt. Rokko umieszcza postać dorosłego homoseksualisty, który jest najlepszym przyjacielem ojca
głównego bohatera, łamiąc przy tym stereotypy dotyczące przyjaźni między
mężczyzną heteroseksualnym i homoseksualnym.
Na tym tle słabo wypada obecność homoseksualnych kobiet w polskiej literaturze dla młodego odbiorcy. W powieści Anny Piwkowskiej pt. Franciszka
z 2014 roku pojawia się jedynie krótka wzmianka o Safonie i pochodzeniu słowa
„lesbijka”. Kontrowersyjne staje się również miejsce powieści Głupiec autorstwa
Ewy Schilling z 2005 roku. Z jednej strony nastoletnie czytelniczki mogą do pewnego stopnia utożsamiać się z bohaterką, z drugiej natomiast należy zastanowić
się, czy utwór został napisany świadomie z myślą o tego rodzaju odbiorcach
(podstawowe kryterium przynależności do literatury dla dzieci i/lub młodzieży), czy też został przez nich przyjęty jako „powieść dla młodzieży” mimo braku
takiego zamysłu autorskiego. Brakuje na ten temat odpowiednich badań, dlatego
należy zachować ostrożność przy klasyfikowaniu Głupca mimo obecności bohaterki licealistki.
5

Ibidem.
P. Sobolczyk, Przekroczyć społeczną barierę „deprawacji nieletniego”. Bohater homoseksualny w literaturze dla dzieci i młodzieży, [w:] Wyczytać świat – międzykulturowość
w literaturze dla dzieci i młodzieży, red. B. Nieszporek-Szamburska, M. Wójcik-Dudek,
A. Zok-Smoła, Katowice 2014, s. 105–124.
7
Zob. K. Świercz, O inności Alka w „Końcu gry” Anny Onichimowskiej, „Guliwer” 2015, nr 1,
s. 89–91; por. D. Borowski, Między heteroseksualizmem a homoseksualizmem... O odkrywaniu orientacji seksualnej w powieści „Koniec gry” Anny Onichimowskiej, [w:] Seksualność
w najnowszej literaturze polskiej, red. T. Dalasiński, A. Szwagryk, Toruń 2015, s. 119–131.
6
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Niemal nieobecne w tego rodzaju utworach są także osoby biseksualne. Postać biseksualnej nastolatki występuje jedynie w powieści Andrzeja Klawittera
pt. Jedynaczka, jednak przedstawienie to nie odbiega znacząco od stereotypów.
Młoda, biseksualna kobieta jawi się jako osoba nieustannie zmieniająca partnerów i partnerki, niezdolna do trwałej relacji emocjonalnej. W polskiej literaturze
dla młodzieży nie pojawił się natomiast ani jeden utwór, w którym można by
odnaleźć reprezentację biseksualnego mężczyzny.
Obecność postaci transseksualnej można odnotować w „pierwszej reporterskiej książce dla dzieci”, czyli w Jednym oku na Maroko Tomasza Kwaśniewskiego
(znamienny jest brak przedstawień takich osób w literaturze przeznaczonej dla
czytelnika nastoletniego). Transseksualista to w tym wypadku osoba różniąca
się od innych tym, iż nie czuje się dobrze w swojej płci biologicznej. Fakt zaprezentowania w dziele problemu wykluczenia osoby transseksualnej jest wartościowy z perspektywy dydaktycznej. Podobny temat pojawia się w książce Marii
Pawłowskiej, Katarzyny Boguckiej i Jakuba Szamałka pt. Kim jest ślimak Sam?
Na marginesie niniejszych refleksji warto odnotować obecność na rynku wydawniczym dzieła o charakterze wybitnie edukacyjnym, czyli Małej książki o homofobii autorstwa Anny Laszuk (2010). Przewodnikami po świecie trudnych i nie
zawsze jednoznacznych pojęć, takich jak „seksualność”, „heteronorma” czy „płeć”, są
postacie fikcyjne – Marika i Alex, wyjaśniające w skrótowej formie młodym czytelnikom znaczenia tych słów oraz historię osób LGBT. W zamyśle autorki jest to książka
przeznaczona dla uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej i gimnazjum8. Ten
sam zamiar towarzyszył publikacji Roberta Biedronia pt. Tęczowy elementarz, czyli
(prawie) wszystko, co chcielibyście wiedzieć o gejach i lesbijkach (2007).
Jakkolwiek problem pisania o homoseksualistach i osobach w inny sposób
niemieszczących się w normatywnych wzorcach ludzkiej seksualności w kontekście utworów przeznaczonych dla czytelników niedorosłych wzbudza silne
emocje, powyższe zestawienie zmusza do refleksji nad miejscami (nie)obecności
takich bohaterów w polskiej literaturze osobnej. Pierwszy wniosek, jaki nasuwa
się po przeglądzie wyżej wymienionych tekstów, dotyczy faktu, że w najnowszej
polskiej epice dla młodzieży dochodzi już do wytworzenia swoistego stereotypu
osoby nieheteronormatywnej. W większości analizowanych utworów osoba taka
jest nastolatkiem lub młodym mężczyzną, będącym jednocześnie człowiekiem
sukcesu: atrakcyjnym, posiadającym dobrą pracę lub przynajmniej zmierzającym do tego celu (nastoletni Alek z Końca gry Anny Onichimowskiej w celu
osiągnięcia samodzielności finansowej wyjeżdża do Anglii, gdzie pracuje na dworze lokalnego lorda, a po osiągnięciu dorosłości pracuje w dobrze prosperującej
firmie; Błażej, przyjaciel ojca głównego bohatera z Rokko Barbary Ciwoniuk,
również należy do osób dobrze sytuowanych pod względem ekonomicznym),
sprawnym i zdrowym, pochodzącym najczęściej z dużego miasta.
8

A. Laszuk, Mała książka o homofobii, Warszawa 2010.
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Na uwagę zasługuje także fakt, że homoseksualne kobiety są niemal nieobecne w polskiej prozie dla młodzieży. Pojawiają się wyłącznie jako postacie
historyczne, ich wizerunki stają się więc zbyt abstrakcyjne i niedostępne zarówno dla nastoletnich bohaterów wyżej wspomnianych powieści, jak również dla
potencjalnego odbiorcy9. Z perspektywy pedagogicznej stwarza to niebezpieczeństwo wtórnej tabuizacji kobiecego homoseksualizmu, postrzegania lesbijek
jako zjawiska obcego i w rezultacie niepożądanego10. Podobne wnioski mogą się
nasunąć podczas lektury powieści, w których pojawia się biseksualna bohaterka, a także wobec zupełnego przemilczenia męskiego biseksualizmu w prozie
dla młodzieży. Pomimo cennego z perspektywy pedagogicznej przełamywania
przesądów na temat relacji między osobami heteroseksualnymi i homoseksualnymi (co jest szczególnie widoczne w utworach Barbary Ciwoniuk) nie należy
pomijać potencjalnych zagrożeń związanych z tworzeniem nowych stereotypów
i wzmacnianiem już istniejących.
W obliczu tych obserwacji warto zastanowić się, w jaki sposób przed rokiem
2000 w polskiej epice przeznaczonej dla czytelnika nastoletniego funkcjonowali
bohaterowie nieheteronormatywni, o ile w ogóle pojawiali się na kartach tego
rodzaju prozy. Wydaje się, że w historii owego fenomenu, który jest umieszczany
między literaturą „czwartą” a „trzecią”11, można wyodrębnić przypadek, w którym taka postać występuje, a jej wizerunek znacząco różni się od współczesnych
obrazów osób nieheteroseksualnych w powieściach dla młodzieży.

Halina Górska na tle międzywojennych twórców powieści
dla dzieci i młodzieży. Recepcja twórczości
Na podstawie dotychczasowych śladów recepcji twórczości Haliny Górskiej można zaryzykować stwierdzenie, iż większość badaczy koncentrowała się na jej poglądach politycznych, działalności społecznej i wynikającej z nich twórczości. Ze
względu na jej powiązania ze środowiskami socjalistycznymi ten właśnie aspekt
działalności pedagogicznej, politycznej i literackiej był wysuwany na pierwszy
plan przez recenzentów jej powieści oraz literaturoznawców. Jeszcze w dwudziestoleciu międzywojennym doceniono powieść pt. Druga brama między innymi
O nieobecności lesbijek w refleksji spod znaku queer studies zob. A. Harris, Dziewczyny z tylnego siedzenia. Lesbijki wobec teorii queer, tłum. R. Majka, „Inter-Alia” 2010, nr 5,
[online] http://www.interalia.org.pl/pl/artykuly/2010_5/02_dziewczyny_z_tylnego_siedzenia_lesbijki_wobec_teorii_queer.htm [dostęp: 07.01.2016].
10
Por. J. Mizielińska, Pomiędzy podmiotem a przedmiotem. O mistyfikacjach i nieobecności miłości między kobietami w kulturze, [w:] eadem Płeć, ciało, seksualność od feminizmu do teorii queer, Kraków 2006, s. 97–110.
11
J. Cieślikowski, op. cit., s. 13–15.
9
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za przekroczenie „szablonu klasowego”12. W drugiej połowie lat pięćdziesiątych,
oprócz podkreślania „postępowego nurtu” i wątków społecznych w pisarstwie
dla czytelnika młodzieżowego, zwrócono uwagę na realizm psychologiczny
w przedstawianiu niepełnoletnich bohaterów13. W opracowaniach dotyczących
literatury dla dzieci i młodzieży z lat 1918–1939 Górska pojawia się obok Haliny
Boguszewskiej i Gustawa Morcinka jako jedna z przedstawicielek „postępowego”
pisarstwa lewicowego14.
W 1968 roku ukazała się jedyna monografia poświęcona twórczości Haliny Górskiej. Oprócz informacji biograficznych Józef Rurawski poświęcił w niej
sporo miejsca uwagom dotyczącym specyfiki jej utworów, osobno analizując
poszczególne dzieła wydane w latach trzydziestych XX wieku. Znamienne jest to,
że niemal każda obserwacja autora występuje w towarzystwie ideologii marksistowskiej. Co więcej, Rurawski posługuje się językiem charakterystycznym dla
tego rodzaju myślenia o literaturze.
Pełne antytez interpretacje poszczególnych utworów Górskiej, typowe dla
biegunowego podejścia do dzieła literackiego wśród krytyków marksistowskich,
można zauważyć w odniesieniu do recepcji Nad czarną wodą:

Górska nie dopowiada swych myśli, tendencji, morałów do końca, pozostawia miejsce
na domysł i samodzielność czytelnika. […] Z tego punktu widzenia istotne jest, że
w Chłopcach, podobnie jak to było w powieści Nad czarną wodą, dokonuje Górska zetknięcia dwu środowisk: proletariackiego i inteligenckiego, podopiecznych i opiekunów. […] I, jak to zaraz zobaczymy, nie zawsze rację mają przedstawiciele środowiska
inteligenckiego15.

W kontekście rozważanych w niniejszym artykule problemów z niedostosowaniem bohatera do dominującej w kulturze heteronormy istotna jest inna uwaga
autora:

Istotnie, dla Górskiej sprawy erotyczne, sprawy dojrzewania, sprawy niepokoju erotycznego młodzieży wydają się nie istnieć. Nie dlatego chyba, że była pruderyjna i zakłamana. Wydaje się, że główną przyczyną jest tu nowatorska postawa Górskiej wobec
tematu. Dojrzewanie seksualne było w latach trzydziestych tematem literackim wielokrotnie opisywanym. Po rewelacjach Peipera, Zegadłowicza, Krzywickiej i innych
przestało być w gruncie rzeczy sprawą nową i odkrywczą16.

Zob. Z. Mianowska, „Druga brama” [rec.], „Pion” 1935, nr 15, s. 10.
J. Z. Białek, Drogi życia i twórczości Haliny Górskiej, [w:] Rozprawy z historii literatury dla dzieci i młodzieży, red. K. Kuliczkowska, Wrocław 1958, s. 259.
14
Idem, Literatura dla dzieci i młodzieży 1918–1939, Warszawa 1979.
15
J. Rurawski, Halina Górska, Warszawa 1968, s. 63.
16
Ibidem, s. 62.
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Powyższa opinia wydaje się uzasadniona jedynie w kontekście przyjętej
przez autora perspektywy krytycznej, dla której nowatorstwem w literaturze dla
dzieci i młodzieży miałoby być opisywanie konfliktów występujących na skutek
zetknięcia się przedstawicieli różnych klas społecznych17. W świetle nowych
ustaleń oraz innych niż marksistowski sposobów czytania literatury przeznaczonej dla czytelnika będącego w wieku szkolnym taka definicja „nowatorstwa” nie
wytrzymuje już jednak krytyki.
Po 1989 roku polityczny aspekt twórczości Górskiej został zmarginalizowany
przez krytyków i specjalistów zajmujących się literaturą dla dzieci i młodzieży.
Zaczęto również interesować się innymi utworami tej autorki, niekoniecznie
związanymi wprost z tematyką społeczną. Przykładem takiego ujęcia może być
umieszczenie przez Alicję Baluch nazwiska Górskiej wśród najwybitniejszych
twórców fantastyki dla dzieci w Polsce okresu międzywojennego. Baśń O księciu Gotfrydzie, rycerzu gwiazdy wigilijnej znalazła się obok takich utworów, jak
Kajtuś Czarodziej Janusza Korczaka czy Kłopoty Kacperka, góreckiego skrzata
Zofii Kossak-Szczuckiej18. Tym razem to nie zaangażowanie polityczne czy inne
konteksty biograficzne twórczości Haliny Górskiej zdecydowały o takiej właśnie
recepcji krakowskiej badaczki literatury osobnej. Decydującymi czynnikami okazały się przynależność i reprezentatywność wybranego utworu, przypisanego do
konkretnego gatunku, mianowicie baśni literackiej, z definicji wolnej od jakichkolwiek powiązań politycznych.
W ostatnich latach można zauważyć powrót opinii zbliżonych do tych, które
były głoszone w latach trzydziestych XX wieku, jak również próby wydobycia
powieści Górskiej z zapomnienia, jakiemu uległy po przemianach roku 1989.
Należy wymienić w tym miejscu pracę Adriana Uljasza pt. O wrażliwość społeczną i tolerancję. Wartości wychowawcze w twórczości Haliny Górskiej z 2013 roku.
Autor przywołuje głosy z okresu międzywojennego, kiedy to z jednej strony
zwracano uwagę na wnikliwość obserwacji pisarki, z drugiej zaś zarzucano jej
„popularyzowanie idei bolszewickich”19.
Wydaje się, że powyższe ślady recepcji nie wyczerpują możliwości interpretacyjnych. W następnych akapitach proponuję odczytanie powieści Nad czarną
wodą we wspomnianych wcześniej kategoriach queer, nieheteronormatywności
i homoseksualności.

17

Ibidem, s. 63.
A. Baluch, op. cit., s. 61.
19
A. Uljasz, O wrażliwość społeczną i tolerancję. Wartości wychowawcze w twórczości
Haliny Górskiej, „Przegląd Nauk Historycznych” 2013, nr 1, s. 234.
18
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Pierwszy homoseksualny bohater w polskiej powieści młodzieżowej?
Próba reinterpretacji powieści Nad czarną wodą

Akcja powieści Nad czarną wodą (1931) rozgrywa się w 1919 roku i jest nawiązaniem do autobiograficznych doświadczeń autorki, która tuż po zakończeniu
I wojny światowej pracowała z młodzieżą pochodzącą ze środowisk wykluczonych społecznie. W kontekście próby reinterpretacji tego utworu warto zwrócić
uwagę na jeden z rozdziałów, który nie znajdował się dotychczas w kręgu zainteresowań badaczy. Aby zarysować problem w szerszym kontekście, konieczne jest
przywołanie dłuższego fragmentu:

Tak się już ustaliło, że na te rozmowy, co to można tak tylko „z serca do serca”
i „w cztery oczy”, przychodzili do mnie zwykle o przedwieczornej porze i jeden przed
drugim – w tajemnicy. […] Mówi Paweł:
– Więc dlaczego to tak jest? Niby to człowiek ma przyjaciela i kocha go, i ten przyjaciel
niby też, a muszą się ciągle męczyć! Dlaczego nie może być, żeby jeden drugiego – tak
samo?! Bo ty nie myśl, Krysiu, że ja się tu do ciebie przyszedłem skarżyć. I na kogo
jeszcze? Na Jacka? Przecież ty wiesz, jaki on jest! Gdzież mnie do niego! Jacek jest taki
inny, taki niezwykły, taki niepodobny do nikogo na świecie! Ale mnie nigdy nikt nie
kochał. I dopiero Jacek. On pierwszy do mnie podszedł – wiesz? A potem, to już byliśmy
zawsze we dwóch. A kiedy się jest z Jackiem, to… Jakby ci to wytłumaczyć, Krysiu…
Pawełek zatrzymuje się, daremnie szukając słów. […]
– Z początku byłem taki szczęśliwy! Nareszcie mogłem komuś opowiedzieć wszystko! […] Ale potem… Bo Jacek nie jest taki, jak ja. On kocha tylu ludzi. I jego zajmuje tyle
rzeczy... […]
– Przecież mówiłeś przed chwilą, Pawełku…
Paweł nie pozwala mi skończyć:
– O, tamte opowiadania, to było zupełnie coś innego!
– Bo w tamtych – pytam go cicho – byliście tylko we dwóch?
Paweł patrzy na mnie podejrzliwie z boku, ale widząc, że nie mam wcale ochoty się
śmiać, odpowiada spuszczając oczy:
– Tak… W tamtych byliśmy we dwóch… […] A teraz – powiedział wolno Pawełek łykając łzy – a teraz Jacek już nie chodzi ze mną… […]
– Nie, Pawle. Miłość to nie jest towar, który się mierzy łokciem i wagą. Tyle dałem
i tyle muszę otrzymać. To jest dar, który się ofiaruje nie pytając, czy jest komuś potrzebny, i nie żądając zwrotu. Jacek kocha tak, jak umie, i ty – także.
– A czy on nie mógłby się zmienić? […]
– Nie, Pawle! Nie można niczego „zrobić” z drugim człowiekiem. To tylko on sam
może ze sobą coś zrobić…
– Więc ani ty, ani on, nikt nie może mi pomóc?!
Spuszczam głowę. Tak mi ciężko, lecz – czyż mogę mu kłamać?20
20

H. Górska, Nad czarną wodą, Warszawa 1985, s. 107–111.
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Powyższy fragment powieści, ukazujący jedną z rozmów „w cztery oczy”, można odczytywać jako narrację o ujawnieniu homoseksualnych skłonności. Należy
jednak zwrócić uwagę na fakt, że w dialogu Pawła i Krystyny to nie sama nieheteroseksualna orientacja podopiecznego jest głównym problemem. Tym, co najbardziej frapuje zarówno wychowawczynię, jak i jej młodego rozmówcę, są emocje
towarzyszące miłości oraz pierwsze doświadczenie erotyczne, w dodatku zakończone niepomyślnie dla bohatera.
Nie jest jasne, czy Halina Górska zetknęła się z osobami nieheteronormatywnymi ani czy wśród jej wychowanków byli młodzi ludzie odkrywający swoją
seksualną odmienność. W czasie, gdy ukazało się pierwsze wydanie Nad czarną
wodą, obecność postaci nieheteronormatywnych zarówno w polskiej, jak i obcej
prozie miała już swoją tradycję. Utwory podejmujące taką problematykę były
również dostępne na rynku wydawniczym tuż przed opublikowaniem trzeciej
powieści Górskiej, a wśród polskich twórców pojawiały się próby pisania o własnym doświadczeniu homoseksualnym. Ponadto, okres bezpośrednio poprzedzający pierwsze wydanie Nad czarną wodą obfitował w dyskusje o charakterze
naukowym i politycznym, dotyczące zmian legislacyjnych w Polsce, zakończonych depenalizacją stosunków homoseksualnych w 1932 roku. W rozmowy na
ten temat włączali się najwybitniejsi autorzy oraz uczestnicy życia publicznego
II Rzeczypospolitej, wśród których należy wymienić Marię Dąbrowską, Tadeusza
Boya-Żeleńskiego czy Irenę Krzywicką21. Funkcjonowanie osób nieheteroseksualnych było również szeroko dyskutowane w międzywojennej prasie brukowej,
czego przykładem może być skandal związany z pomówieniami wobec warszawskiej lekarki Zofii Sadowskiej22. Nie byłoby zatem niczym zaskakującym, gdyby
echa tych polemik i wydarzeń pojawiły się w pisarstwie Haliny Górskiej, osoby
zaangażowanej w działalność społeczną i polityczną, wyznającej poglądy lewicowe. Zainteresowanie początkami emancypacji osób nieheteronormatywnych
w międzywojennej Polsce nie musiało zostać wyrażone wprost, jednak mogło
znaleźć swój wydźwięk właśnie na kartach powieści Nad czarną wodą.
Powrócę w tym miejscu do kwestii wizerunku nieheteronormatywnego bohatera. Analizując jego obecność, podając charakterystykę i sposób, w jaki ujawniona zostaje jego odmienność, należy mieć na uwadze ówczesne realia, w których
funkcjonowały osoby należące do mniejszościowej społeczności, jak również brak
adekwatnego języka, którym można by opisać doświadczenie pierwszej homoerotycznej relacji w prozie dla młodzieży. W tym świetle nie jest niczym zaskakującym
fakt, iż do ujawnienia się bohatera dochodzi w specjalnie zaaranżowanej rozmowie, jak również to, że w dialogu Pawła z Krystyną nigdzie nie pojawia się słowo
„homoseksualny” czy (częściej używane w dyskursie literackim i społecznym
K. Janicki, Epoka hipokryzji. Seks i erotyka w przedwojennej Polsce, Kraków 2015,
s. 359–386.
22
Ibidem, s. 380–386.
21
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międzywojnia) „pederasta”. Jest to przestrzeń zupełnie odmienna od tej, w której
znajdują się współcześni bohaterowie nieheteronormatywni. Całkiem różne są
także warunki, w jakich dochodzi do ujawnienia odmienności Pawła. W odniesieniu do powieści Górskiej nie można mówić o klasycznym coming oucie nieheteronormatywnego bohatera ze względu na brak wykształconych praktyk tego rytuału
przejścia w społeczeństwie mniejszościowym lat trzydziestych XX wieku i związany z tym brak wzorca do naśladowania. We współczesnych powieściach młodzieżowych podejmujących problematykę mniejszości seksualnych wątek coming
outu pojawia się najczęściej w kontekście portali społecznościowych lub Internetu,
rzadziej relacji rodzinnych i rówieśniczych. W Nad czarną wodą odmienne warunki kulturowe skłaniają młodego człowieka do ujawnienia się przed jedną, zaufaną
osobą, a nie przed grupą rówieśniczą czy rodziną. Na marginesie należy zwrócić
uwagę, że osobą tą jest kobieta starsza od bohatera. Inny charakter ma też samo
ujawnienie oraz to, co zostało przekazane w dialogu Pawła i Krystyny. W centrum
zainteresowania obu uczestników rozmowy nie znajduje się bowiem cielesny wymiar pożądania homoseksualnego, lecz jego emocjonalny, intelektualny i duchowy
aspekt. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na obserwacje Tomasza Basiuka:
Coming out jest zwykle rozumiany jako akt mowy lub inny akt komunikacji, w którym
następują dwa wydarzenia. Jedno z nich to odkrycie własnej seksualnej natury, przede
wszystkim przed sobą i dopiero w drugiej kolejności przed innymi […]. Jednakże – ta
funkcja coming outu jest nie mniej istotna – coming out jest również żądaniem uznania przez innych tego, kim jestem i za kogo się uważam23.

Powyższa refleksja skłania do przypuszczenia, że w powieści Nad czarną
wodą doszło do preemancypacyjnej formy coming outu.
Należy także zauważyć, że prawdopodobnie pierwszy nieheteronormatywny
bohater w polskiej powieści dla młodzieży pochodził z innego środowiska i reprezentował inne wartości niż współcześni reprezentanci mniejszościowi w tego rodzaju literaturze. Narratorka powieści wielokrotnie wspomina o biedzie, w której
dorastał Paweł, oraz o jego trudnym dzieciństwie:

Ten sam Pawełek, który „ani myślał chodzić do świetlicy” i na pierwszym naszym zebraniu nazwał ją „ochronką dla dużych, grzecznych dzieci”, Pawełek, o którym pan
sekretarz powiedział: „Cóż to za cyniczna gęba ulicznika”, a pewna starsza dama z misji amerykańskiej szepnęła do pani Oskierskiej: „Widać, że jest to chłopiec zepsuty,
o wrodzonych złych instynktach…”. Pawełek bowiem najgoręcej może z nas wszystkich pokochał świetlicę […]. Dlaczego? Ach… jakżeby to wam objaśnić? […] Żeby to
zrozumieć, trzeba by… trzeba by może choć raz mieć dziurawe buty!24

T. Basiuk, Coming out a queer: kontekst amerykański, kontekst polski, [w:] Strategie
queer. Od teorii do praktyki, red. M. Kłosowska, M. Drozdowski, A. Stasińska, Warszawa
2012, s. 61.
24
H. Górska, op. cit., s. 32.
23
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W przypadku bohatera Górskiej można więc mówić o podwójnym wykluczeniu: ze względu na ubóstwo i ze względu na psychoseksualną odmienność,
jakkolwiek ten drugi aspekt nie jest najistotniejszy w kontekście umieszczenia
bohatera poza nawiasem mieszczańskiej zbiorowości. Bieda i brak stabilizacji
w środowisku rodzinnym stają się przyczyną wykluczenia Pawła ze społeczności
szkolnej. Początkowo wywołują także niechęć osób reprezentujących środowiska
zajmujące się działalnością charytatywną. Jego inność, wynikająca z niezgodnych
z oczekiwaniami uczuć i pragnień, wyklucza go z grona rówieśników, niekoniecznie związanych z najbliższym otoczeniem, a potencjalnie również z całego życia
społecznego. Próby dostosowania się do tego, czego wymaga społeczeństwo,
przyjmują niekiedy formy groteskowe:
Siadał przed domem na drewnianych schodkach sklepiku i czekał cierpliwie, aż wujek zaśnie i ciotka zejdzie zawołać go na górę.
Ale mijały godziny i nikt nie schodził.
Paweł wtulał jak najgłębiej głowę w kołnierz kurtki i chuchał w ręce, aby rozgrzać je
nieco. Żeby jednak nie mieć wyglądu „zmokłego psiaka”, pogwizdywał i rzucał pod
adresem idących do szynku naprzeciwko dziewcząt ordynarne wyzwiska25.

Paweł jest świadomy obecnych w jego otoczeniu rytuałów społecznych, konwencji, całego systemu nakazów i zakazów przeznaczonych dla „prawdziwych
mężczyzn”, niezależnie od tego, w jakim są wieku. Należy zwrócić uwagę, że jeśli
w orbicie jego zainteresowań znajdują się osoby płci przeciwnej, to nie zwraca
na nie uwagi pod względem emocjonalnym czy erotycznym. Dziewczęta idące do
szynku stanowią dla niego po prostu jeszcze jeden element gry z kulturowymi
normami, gry podejmowanej w tym przypadku jednostronnie, bez zaangażowania młodych kobiet. Wyzwiska skierowane w ich stronę stanowią jedynie maskę.
W ogóle by się nie pojawiły, gdyby nie ambicja Pawła i okoliczności, w których
przypadkowo i nie z własnej woli się znajduje.
Oczywiście przytoczoną wcześniej rozmowę Pawła z opiekunką można interpretować w kategorii wyznania dotyczącego trudnej miłości przyjacielskiej.
Jednakże użyte przez nastoletniego bohatera słownictwo, jego dwuznaczność,
atmosfera towarzysząca dyskusji z Krystyną, wreszcie – podkreślenie „inności”
relacji z Jackiem, niezwykła delikatność, dyskrecja i powaga, z jaką Krystyna
traktuje opowieść o zawikłanych uczuciach swojego wychowanka, zdają się sugerować, że w tym fragmencie pojawia się preemancypacyjna wersja ujawnienia własnej psychoseksualnej odmienności. Nie można wykluczyć tego rodzaju
narracji również ze wspomnianego kontekstu historycznego i nowych teorii
naukowych, które coraz wyraźniej dawały o sobie znać w czasie bezpośrednio
poprzedzającym wydanie powieści Górskiej (na marginesie należy odnotować
fakt, iż pierwsze dążenia do zniesienia sankcji karnych wymierzonych przeciwko
25

Ibidem, s. 34.
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osobom homoseksualnym pojawiły się w 1914 roku w Wielkiej Brytanii)26.
Warto też w tym kontekście przyjrzeć się fragmentowi jednego z początkowych
rozdziałów powieści:

O Jacku Martyniaku to jest najtrudniej opowiedzieć. […] Pawełek powiedział mi kiedyś
o Jacku:
– Wie pani, Jacek jest jak rakieta! Miała pani kiedyś w ręku rakietę? Właściwie przecież to taki maleńki, niepozorny, czarny kawałeczek metalu albo kartonu. A potem
ktoś przytknie do tego ogień i Jezus Maria, jak nie strzeli z tego snop iskier aż w niebo!
I nie wiem dlaczego, kiedy patrzę na Jacka – zawsze muszę myśleć o tym27.

Emocjonalny język, którym posługuje się bohater, wykracza poza zwyczajną
młodzieńczą fascynację kolegą, zwłaszcza w kontekście ujawnionego uczucia. Nawet jeśli uznać je za przesadne wyrażanie własnych emocji, wynikające z braku
ogłady i wykształcenia, nie można bagatelizować faktu, że tego rodzaju ekspresje
dotyczą tylko jednej osoby. Żaden inny bohater powieści nie wzbudza w nim tak
silnych doznań ani nie staje się obiektem podobnego zainteresowania. Ponadto,
trudno tłumaczyć tego rodzaju wyznania nieumiejętnością kontroli własnych
afektów czy brakiem znajomości społecznych konwencji, bowiem wcześniejsza
analiza tekstu wskazuje na to, że Paweł dobrze orientuje się w stereotypach
i normach kultury, w której dorastał.
Interesująca może się okazać odpowiedź na pytanie, czy ujawnienie odmienności wpłynęło na relację między Krystyną a Pawłem. Późniejsze rozdziały Nad
czarną wodą nie udzielają jej. Wydaje się, że po rozmowie chłopca z opiekunką
nic się nie zmieniło. Dopiero ostatnie zdania rozdziału pt. Rozmowy wskazują na
chwilę refleksji, której oddaje się Krystyna:
Paweł patrzy na mnie długą chwilę, a potem uśmiecha się blado, ściska mi rękę i odchodzi.
Długo stoję przy oknie i patrzę za nim, jak znika w zmierzchu.
Myślę o moim przyjacielu, który także jest taki „inny” i taki „niezwykły”. I kiedy się
jest z nim razem, godziny zatrzymują się, rzeczywistość roztapia się we mgle, zmierzch
nie jest nigdy szary, lecz szafirowy, i ulice pachną sianem…
Ale on myśli zawsze wtedy o tylu innych „obcych” rzeczach…
Więc gniewam się i oburzam, i szydzę.
A potem on odchodzi… […]
Ja płaczę z głową opartą na jego ramieniu, a on myśli z sercem wezbranym miłością
i troską, co ze mną „zrobić”? Ale nie można niczego „zrobić” z drugim człowiekiem28.

M. Mijas, Historyczne źródła i przemiany psychologii LGB, [w:] Wprowadzenie do psychologii LGB, red. G. Iniewicz, M. Mijas, B. Grabski, Wrocław 2012, s. 73.
27
H. Górska, op. cit., s. 19.
28
Ibidem, s. 112.
26
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Nieheteronormatywność, przeszkadzająca w nawiązaniu erotycznej relacji
między Krystyną i jej przyjacielem, którego wspomnienie pojawia się po rozmowie z Pawłem, jest zatem dla narratorki czymś niezrozumiałym i niemożliwym
do pokonania, być może również niemożliwym do zrozumienia. Krystyna nie
potrafi pomóc rozczarowanemu swoim pierwszym miłosnym doświadczeniem
Pawłowi, ponieważ nie ma kompetencji, które pozwoliłyby jej na coś więcej niż
zwykła rada dotycząca ogólnych prawideł w relacjach międzyludzkich. Miłość
nieheteronormatywną traktuje ona tak samo, jak tę, która łączy osoby płci przeciwnej, o czym świadczy poniższy fragment:

Moi chłopcy, każde serce ludzkie jest bardzo samotne. I miłość to jest tęsknota za drugim sercem ludzkim, z którym można by się zlać bez reszty. […] Pamiętacie, chłopcy,
to, cośmy mówili kiedyś o róży błękitnej z płomiennym sercem? Tę różę ofiarujecie
waszej Ukochanej. Ale błękitna róża nie wyrasta sama. […] Lecz oprócz kwiatu jest
jeszcze owoc. I o tym zawsze musimy pamiętać, my młodzi. Bo to jest to, co winniśmy
światu, i to jest nasza wielka przed światem – odpowiedzialność29.

Krystyna nie bierze pod uwagę istnienia miłości nieheteronormatywnej, dlatego podczas rozmowy z Pawłem stosuje takie same kryteria, jak wobec uczucia
łączącego parę heteroseksualną. Okazuje się, że jest to dla niej doświadczenie
obce, nieprzystające do wiedzy, jaką posiada. Zauważa jednak istotne podobieństwo oraz zasadę, która powinna według niej obowiązywać w relacjach osób płci
przeciwnej i tej samej: niestosowanie manipulacji („nie można zrobić niczego
z drugim człowiekiem”30), a także wolność, która należy się każdej osobie, niezależnie od płci czy seksualności.
Interpretacja powieści Nad czarną wodą w duchu queer studies umieszcza ten
utwór w całkiem innym świetle, prowadząc do przypuszczenia, iż jest to prawdopodobnie pierwszy tekst w pierwotnym założeniu opublikowany z myślą o młodych czytelnikach, w którym pojawia się bohater homoseksualny lub przynajmniej
w pewnym stopniu niezgodny z obowiązującą w społeczeństwie heteronormą.
Sformułowanie queer w odniesieniu do postaci Pawła staje się uzasadnione tym
bardziej, że w preemancypacyjnym kontekście historycznym utworu nie można jeszcze mówić o świadomym konstruowaniu własnej tożsamości podmiotu
w oparciu o konkretną definicję seksualności, jednak jego odmienność staje się coraz bardziej wyraźna w miarę rozwoju akcji31.
29

Ibidem, s. 98–99.
Ibidem, s. 112.
31
Zob. J. Mizielińska, Poza kategoriami... Kilka uwag na temat teorii queer, [w:] eadem,
Płeć, ciało, seksualność od feminizmu do teorii queer, op. cit., s. 111–122; J. Kochanowski,
Wszyscy jesteśmy odmieńcami. Przyczynki do społecznej teorii queer, [w:] Parametry pożądania – kultura odmieńców wobec homofobii, red. T. Basiuk, D. Ferens et al., Kraków 2006,
s. 37–50.
30

70

Alicja Fidowicz

Nie jest to oczywiście jedyna ani wykluczająca inne możliwe drogi interpretacja powieści Górskiej, jakkolwiek zastosowanie optyki studiów gejowsko-lesbijskich całkowicie zmienia nie tylko sposób czytania, lecz również ogólną perspektywę twórczości autorki. Co więcej, stawia pod znakiem zapytania pewien
wycinek historii polskiej literatury dla dzieci i młodzieży. Taka interpretacja
dowodzi, że obecność nieheteronormatywnych bohaterów w polskiej powieści
dla młodzieży jest znacznie starsza, niż przyjmowano do tej pory. Przy tego rodzaju zmianie optyki wobec zapomnianej już powieści Górskiej powracają pytania o formy tolerancji, jej granice, rodzaje wykluczenia, wreszcie – wielorakie
aspekty tożsamości młodego człowieka. Równie istotny jest fakt, iż queerowa
refleksja wokół Nad czarną wodą zmusza do głębszego zastanowienia się nad
historią inności w kulturze polskiej. Ma to istotne znaczenie dla wyboru omawianej powieści jako lektury szkolnej (atrakcyjne pod względem pedagogicznym
może się okazać porównanie współczesnych przedstawień nieheteroseksualnych bohaterów polskiej powieści młodzieżowej z postacią Pawła), co pozwala
uchronić Górską jako autorkę książek dla dzieci i młodzieży przed zapomnieniem
wynikającym ze zmiany kulturowych paradygmatów. Nie zamykając innych dróg
ani perspektyw, niestosowany dotąd sposób odczytania powieści z pewnością
wzmacnia opinię wygłoszoną przez Uljasza: „Utwory Górskiej mogą trafić do
wrażliwości współczesnego odbiorcy także ze względu na cechującą je wysoką
wartość artystyczną”32. Warto przy tym podkreślić wrażliwość skierowaną na
seksualną i społeczną odmienność osób, z którymi młody czytelnik ma kontakt
w życiu codziennym.

Nonheteronormative Protagonist
in the Novel Upon the Black Water by Halina Górska
Abstract

This article is focused on the representation of nonheteronormative protagonist in the
novel Nad czarną wodą (Upon the Black Water) by Halina Górska. The author begins
her reflections with showing multiple works based on queer studies, going to analysis
of LGBT people representations in Polish youth fiction after 1989. The author is focused mostly on taboos and the lack of representations of some groups in the newest
Polish youth fiction. In the next paragraphs, the author describes the history of reception of novelist Halina Górska from the interwar period to the 21st century, with a proposal of using queer studies to interpret one of the novels by Górska. The author
makes the analysis of one protagonist in the novel of Górska and is focused on similarities and differences in representations of nonheteronormative people in the novel
from 1931 and in contemporary texts for youth. It is also an attempt to see the writings of Halina Górska in the new aspects.
32

A. Uljasz, op. cit., s. 238.

Bohater nieheteronormatywny...

Keywords

71

homosexuality, interwar period, otherness, youth

Bibliografia

Literatura podmiotowa

Górska H., Nad czarną wodą, Warszawa 1985.

Literatura przedmiotowa

1. Baluch A., Książka jest światem. O literaturze dla dzieci małych oraz dla dzieci starszych
i nastolatków, Kraków 2005.
2. Białek J. Z., Literatura dla dzieci i młodzieży 1918–1939, Warszawa 1979.
3. Cieślikowski J., Literatura osobna, red. R. Waksmund, Warszawa 1985.
4. Edukacja polonistyczna wobec Innego, red. A. Janus-Sitarz, Kraków 2014.
5. Harries A., Dziewczyny z tylnego siedzenia. Lesbijki wobec teorii queer, tłum. R. Majka,
„Inter-Alia” 2010, nr 5, [online] http://www.interalia.org.pl/pl/artykuly/2010_5/02_
dziewczyny_z_tylnego_siedzenia_lesbijki_wobec_teorii_queer.htm [dostęp: 07.01.2016].
6. Janicki K., Epoka hipokryzji. Seks i erotyka w przedwojennej Polsce, Kraków 2015.
7. Laszuk A., Mała książka o homofobii, Warszawa 2010.
8. Mianowska Z., „Druga brama” [rec.], „Pion” 1935, nr 15, s. 10.
9. Mizielińska J., Płeć, ciało, seksualność od feminizmu do teorii queer, Kraków 2006.
10. Parametry pożądania – kultura odmieńców wobec homofobii, red. T. Basiuk, D. Ferens
et al., Kraków 2006.
11. Rozprawy z historii literatury dla dzieci i młodzieży, red. K. Kuliczkowska, Wrocław
1958.
12. Rurawski J., Halina Górska, Warszawa 1968.
13. Seksualność w najnowszej literaturze polskiej, red. T. Dalasiński, A. Szwagryk, Toruń
2015.
14. Strategie queer. Od teorii do praktyki, red. M. Kłosowska, M. Drozdowski, A. Stasińska,
Warszawa 2012.
15. Śmieja W., Literatura, której nie ma. Szkice o polskiej „literaturze homoseksualnej”, Kraków 2010.
16. Świercz K., O inności Alka w „Końcu gry” Anny Onichimowskiej, „Guliwer” 2015, nr 1,
s. 89–91.
17. Uljasz A., O wrażliwość społeczną i tolerancję. Wartości wychowawcze w twórczości Haliny Górskiej, „Przegląd Nauk Historycznych” 2013, nr 1, s. 215–239.
18. Wprowadzenie do psychologii LGB, red. G. Iniewicz, M. Mijas, B. Grabski, Wrocław 2012.
19. Wyczytać świat – międzykulturowość w literaturze dla dzieci i młodzieży, red. B. Nieszporek-Szamburska, M. Wójcik-Dudek, A. Zok-Smoła, Katowice 2014.

Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ
Nauki Humanistyczne, Numer 15 (4/2016)

Ryszard Kurpiel

Jagiellonian University in Kraków
Faculty of Philology
e-mail: ryszard.kurpiel@uj.edu.pl

A Contrastive Analysis of Exclamations
in Selected Italian and Polish Gaming Videos
on YouTube

Abstract

The present paper proposes an analysis of exclamations, primarily obscene words,
identified in the spoken Italian and Polish of selected gaming videos on the video hosting website YouTube. The author contrasts the exclamations collected in his previous
study with new material of the same nature in Italian. The analysis reveals considerable differences in the type of exclamations employed by the Italian and the Polish
vloggers. In the Polish material there are a great number of borrowed English obscene
words, whereas practically no such items are found in the Italian material. The author
speculates about the possible reasons as to why such a discrepancy occurs.
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Introduction
Amateur videos online have enjoyed astounding success since the establishment
of the video hosting website YouTube. Millions of people have been prompted
either to post videos of themselves online in the form of video blogs (vlogs),
and thus become vloggers, or to become regular viewers of such nonstandard
programming. The rise of YouTube allowed the spoken variety of language to
manifest on the Internet on an unprecedented scale. The spoken variety employed in vlogs, often unrehearsed and spontaneous, is now readily available
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in most languages across the world with a single click. The linguistic material
analysed in the present paper comes from gaming videos on YouTube. Gaming
videos are videos in which vloggers play a popular video game and comment on
what is happening as the plot of the game unfolds. Normally, most of the screen
is occupied by images from the game, whereas the vlogger appears in the leftor right-hand corner. The idea behind such videos is not to create how-to-play
tutorials but to present vloggers’ personas and their reactions. Crucially for the
present paper, the popularity of specific video games on YouTube is global in nature. It is often the case that vloggers from different countries, and thus speakers
of different languages, play exactly the same games. Therefore, the global scale
of the phenomenon allows for an analysis of the features of the spoken variety
of Italian and Polish and the linguistic reactions of vloggers themselves in very
similar contexts.
The present article is a contribution to the developing area of research on
spoken language on the Internet. The main focus of the study will be the differences in the type of exclamations which appear in the analysed gaming videos
in Italian and Polish. The analysis will show that the exclamations in both the
Polish and the Italian videos are predominantly, though not exclusively, obscene
words. This seems to be the case because the vloggers who appear in the videos
play very challenging, emotional games which require making quick decisions.
Furthermore, the vloggers are normally people between the ages of 15 and 30,
which perhaps leads to a more relaxed approach to swearing.
Significant differences in the type of these obscene words between Italian and
Polish were identified. The Polish vloggers employed a great number of obscene
words borrowed from English, whereas the Italian vloggers essentially did not
borrow from English at all.
The term ‘borrowing’ will be used throughout the article to denote the identified exclamations used by the Polish vloggers. The term ‘borrowing’ has been
problematic especially in contrast with another term, ‘code-switching.’ In her
multidimensional study dedicated to code-switching, Gardner-Chloros writes
the following: “In the introduction to a volume on CS, Eastman wrote: ‘Efforts to
distinguish code-switching, code-mixing and borrowing are doomed’ […]. Little
has occurred since then to lighten this pessimistic view: terminology has been
endlessly discussed in the CS literature without any real commonality of practice
being achieved.”1
In face of such problematic terminology, the author suggests that working definitions should be employed. This is “[…] helpful given the confusing fact that each
researcher provides different definitions of the relevant terms. This matters less
if we consider definitions merely as a research tool with which to describe data.”2
1
2

P. Gardner-Chloros, Code-switching, New York 2009, p. 10.
Ibidem, p. 11.
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Similarly, in his discussion of terms like code-switching, nonce borrowings
and conventionalised borrowings, Wohlgemuth points out that “[t]he boundaries between these different language contact phenomena are at best fuzzy,
and one should understand them as points on a scale rather than two separate
entities,”3 and that well-established borrowings which are sometimes not even
considered as such by speakers of a recipient language are at one end of the scale,
and at the other end there are “[…] transfers that occurred only once or rarely,
under specific circumstances, and are not commonly understood and used in the
speech community of the recipient language.”4 Wohlgemuth continues:
As Sankoff, Poplack, and Vannirajan (1990: 71) point out: “Nonce borrowings in the
speech of bilinguals differ from established loanwords in that they are not necessarily
recurrent, widespread, or recognized by host language monolinguals.” The same is – of
course – true for code-switches into another language. These are instantiations of
transfer, but are neither understood nor shared by other speakers of the host language
who do not happen to be bilinguals, too. Yet, nonce borrowings as well as borrowings
differ from code-switches inasmuch as they both share the “characteristics of morphological and syntactic integration” (Sankoff, Poplack, and Vannirajan 1990: 71, 94) into
the recipient language.5

In the present paper, the borrowings are represented by exclamations. They
are the dominant category of borrowings identified in the Polish material, contrary to the findings presented in Mańczak-Wohlfeld6 and Zabawa7 which suggest
that the borrowing of exclamations is marginal. This argument will be addressed
later.
For the purpose of the present article, it was decided the term ‘borrowing’ will
be used to denote a lexical item uttered by the Polish vloggers in English as opposed to anything uttered in their native language, Polish. This line of reasoning
is in accord with Wohlgemuth’s approach but with lesser emphasis on morphological and syntactic integration. In addition it was decided not to call these items
‘code-switches’ in line with the understanding of code-switching which sees the
phenomenon as “[…] varied combinations of two or more linguistic varieties […]
in countless bilingual societies and communities,”8 inasmuch it cannot be argued
that the Polish vloggers in the present author’s material are part of a bilingual
society and community.

J. Wohlgemuth, A Typology of Verbal Borrowings, Berlin, Boston 2009, p. 53.
Ibidem.
5
Ibidem.
6
E. Mańczak-Wohlfeld, Tendencje rozwojowe współczesnych zapożyczeń angielskich
w języku polskim, Kraków 1995, p. 54.
7
M. Zabawa, English Lexical and Semantic Loans in Informal Spoken Polish, Katowice
2012, pp. 84–85.
8
P. Gardner-Chloros, op. cit., p. 4.
3
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First, the relevant research on the influence of English on Polish and Italian
will be presented and the scarcity of publications on spoken language which
would deal with the issues in question will be pointed out. Second, the analysed
material will be presented. Third, the possible explanations as to why such a considerable discrepancy occurs in the type of exclamations used by the Polish vloggers and the Italian vloggers in the analysed material will be examined. As will be
shown in the course of the analysis, the primary source of this discrepancy seem
to be potential cultural differences between Italy and Poland.

Research on vlogging and English borrowings
Research dedicated to the phenomenon of vlogging has been gaining more and
more interest over the years. Along with the now-canonical introduction by
Strangelove9 there are a number of publications dealing with different aspects
and perspectives related to vlogging, such as the perspective of technology, community and commerce,10 vlog genres and rhetorics,11 and audience design in
vlogs,12 to name but a few. The present paper also deals with the phenomenon of
vlogs but unlike most of the available studies, it explores the issue from an interlingual and a cross-cultural perspective.
As the lingua franca of the modern world, English continues to exert significant
influence on other languages. Extensive research on the topic has been conducted
for years, and a vast number of publications dealing with English borrowings
are available. In the last twenty years scholars have been dedicating more and
more attention to language on the Internet. Despite a growing interest in spoken language online, both in the case of Italian and Polish, research has usually
focused less on this variety and has dedicated more space to the written variety.
Indeed, it seems that spoken language on the Internet has only recently become
a point of interest for scholars, also thanks to the rise of YouTube. The fact that
there are few publications on English borrowings in spoken Polish is pointed out
in Zabawa,13 who states that “[t]here is, to the present author’s knowledge, still
a scarcity of publications dealing with lexical loans of English origin in contemporary spoken spontaneous Polish. The only systematic work of this type known
M. Strangelove, Watching YouTube – Extraordinary Videos by Ordinary People, Toronto, Buffalo, London 2010.
10
P. Snickars, P. Vonderau, The YouTube Reader, Stockholm 2009.
11
E. A. Werner, Rants, Reactions, and other Rhetorics: Genres of the YouTube Vlog, Chapel
Hill 2012.
12
M. Frobenius, “Audience design in monologues: how vloggers involve their viewers”,
Journal of Pragmatics, 2014, Vol. 72.
13
M. Zabawa, op. cit., p. 11, 48, 51, 53, 55.
9
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to the present author is the one written by Otwinowska-Kasztelanic”14 and the
topic “is still far from systematically researched.”15
Those interested in publications predominantly on English written borrowings in Polish will be familiar with the works of Mańczak-Wohlfeld (to mention
but a few.)16 These works have a decidedly minor focus on the spoken variety.
However, some considerations are present, e.g. in Tendencies in the Assimilation
of Contemporary English Loanwords in Polish (Tendencje rozwojowe współczesnych
zapożyczeń angielskich w języku polskim)17 there is a whole chapter dedicated to
the tendencies in the development of English borrowings in Polish at the phonological level. The phonological approach is also present in a later publication
by the same author, in which she argues18 that, contrary to Görlach’s claim19 that
there is a tendency to adapt the original phonology of borrowings along with the
graphical representation, Polish speakers continue to adapt English borrowings
to the Polish phonological system rather than pronounce them the English way.
Studies of borrowings from such perspectives may prove interesting for further
research on the language of vlogs but have no major bearing on the present study.
Another perspective on spoken language is presented in an article by Witalisz, who analyses “[…] the different ways in which English linguistic material is
borrowed and adapted by two varieties of Polish, Standard Polish spoken in Poland and American Polish used by the Polish diaspora in the US.”20 The analysis
reveals both similarities and differences in the way standard Polish and American Polish borrow from English. One similarity found is the fact that “the types of
lexical loans are similar in both varieties.” Whereas Witalisz’s study is restricted
to two different varieties of Polish, one of which is heavily influenced by American English, the present article deals with two different languages, Italian and
Polish, both potentially influenced – with a different outcome, as will be demonstrated – primarily by American English.
14
A. Otwinowska-Kasztelanic, A Study of the Lexico-Semantic and Grammatical Influence of English on the Polish of the Younger Generation of Poles (19–35 Years of Age),
Warszawa 2000.
15
M. Zabawa, op. cit., p. 53.
16
E. Mańczak-Wohlfeld, Tendencje rozwojowe..., op. cit.; eadem, “Starsze i nowsze zapożyczenia angielskie w mówionej oraz pisanej odmianie języka polskiego”, Biuletyn Polskiego
Towarzystwa Językoznawczego, 2004, nr LX; eadem, Angielsko-polskie kontakty językowe,
Kraków 2006.
17
Eadem, Tendencje rozwojowe…, op. cit.
18
Eadem, “Starsze i nowsze zapożyczenia angielskie…”, op. cit., p. 114.
19
M. Görlach, English Words Abroad, Amsterdam 2003, p. 84.
20
A. Witalisz, “English linguistic influence on Standard and American varieties of Polish.
A comparative study”, Studia Linguistica Universitatis Iagiellonicae Cracoviensis, 2013, Vol. 4
(130), p. 327.
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An approach closer to the focus of the present paper can be found in the article on the influence of English on spoken Polish by Zabawa. The author finds that
in his corpus of spontaneous spoken Polish, English borrowings “[…] constitute
a very small percentage of the corpus, namely 0.3715%” and therefore concludes
that “[…] contrary to popular belief, Polish speakers do not seem to overuse the
borrowings from English,” adding that “[w]hile it may be the case that the borrowings of English origin are used excessively in the language of the mass media,
particularly in commercials and press advertisements, they are not overused in
spontaneous everyday conversations.”21 A contrasting view to Zabawa’s claim
about exclamations in spontaneous spoken language will be presented later.
As remarked earlier, similarly to research on Polish, works on Italian also
focus more on the written variety of language. In the field of the influence of
English borrowings on Italian, an insightful overview is presented in an article
by Antonelli published on the website of one of the most important Italian dictionaries, Treccani. Antonelli attempts to give answers to the question of how
many English words have entered Italian in the last fifty years basing his findings
on lexicographic and lexicological sources. Analysing the historical tendencies,
Antonelli also reaches some conclusions that relate to spoken Italian:
It is difficult to calculate how many English borrowings have been present in our language in recent years, and it is even more difficult to establish how deeply they have
penetrated [the system]. It appears that [the intensity] of the phenomenon is on a superficial increase: it is already fairly regular in mass communication, it definitely has
a greater reach in everyday language compared to the past, but it is still far from affecting the core of spontaneous language and informal communication, especially the
spoken variety.22

Another historical perspective, though with the focus on the attitudes of Italians towards the spread of English into their language, can be found in Pulcini.
The author highlights the switch from “hostility and xenophobia in the first half of
the century” to “accommodation and acceptance after the Second World War”23
21

M. Zabawa, op. cit., p. 178.
“Se è difficile calcolare quanti anglicismi passano o sono passati negli ultimi anni
per la nostra lingua, ancora più difficile è capire quanto la loro penetrazione sia giunta in
profondità. La sensazione è che il fenomeno si allarghi […] superficialmente: abbastanza
sistematico, ormai, nella comunicazione di massa, sicuramente più esteso di prima anche
nella lingua di tutti i giorni, ma ancora molto lontano dall’intaccare il nucleo della lingua
spontanea e della comunicazione familiare, specie parlata” (G. Antonelli, Fare i conti con gli
anglicismi I – i dizionari dell’uso, [online] http://www.treccani.it/lingua_italiana/speciali/
italiano_inglese/antonelli.html [accessed: 12.11.2016], trans. from Italian R. Kurpiel).
23
V. Pulcini, “Attitudes towards the spread of English in Italy”, World Englishes, 1997,
No. 1 (16), p. 77.
22

A Contrastive Analysis of Exclamations...

79

and later comments on the level of English proficiency in Italian education. The
issue of English proficiency levels will be addressed further on.
An interesting, up-to-date contribution to the study of English borrowings
in written and spoken language is presented in the article “English in television
commercials in Belgium, France, Italy, the Netherlands and Spain” by Raedts,
Dupré, Hendrickx and Debrauwere. Importantly for the present paper, Italian
commercials are analysed, though, unfortunately, Polish commercials are not
included in the study. It was found that in Italy, the percentage of commercials
which contain English is 54.3% by the broad definition of ‘English word’ and
47.3% by the strict definition (excluding songs in both.)24 The final conclusion
of the study is that “English is widespread in Western and South European prime
time television commercials and that English is mostly used in advertising messages for culture-free products.”25
English borrowings in Italian are also discussed by Grochowska. The analysis
conducted in the study26 shows that when given a choice between a specific pair
of words of the same meaning, one Italian and one English, the interviewees often
tended to prefer the English word. The author concludes by stating that “almost
unaware [of the process], Italians have become users of the English vocabulary
which is being integrated into the language with extreme tolerance […].”27 The issues raised will be addressed in the latter part of the present article.

The analysis of Italian and Polish gaming videos

For the purpose of the present paper, twenty gaming videos were analysed: ten
videos in Italian and ten videos in Polish. Five Italian-speaking and five Polish-speaking vloggers out of those with the highest number of subscribers in Italy
and in Poland, respectively, were selected. The lists of most popular vloggers were
taken from the website socialblade.com which presents YouTube-related ranks
according to country and to video type. The Italian and Polish vloggers were then
paired up for analysis based on the videogame they played and roughly based
on their age. The duration of the videos was approximately that of 15 minutes.
The shortest video was approximately 8 minutes long, and the longest – approximately 19. If a given Polish video was shorter or longer, then the Italian video
in the pair had a more or less corresponding duration. A total of over 4 hours of
video material was analysed for the purpose of the present paper. No claims of
statistical validity are proposed – the aim of the present paper is to demonstrate

24
M. Raedts, N. Dupré, J. Hendrickx, S. Debrauwere, “English in television commercials
in Belgium, France, Italy, the Netherlands and Spain”, World Englishes, 2015, No. 4 (34), p. 12.
25
Ibidem, p. 22.
26
A. Grochowska, “La pastasciutta non è più trendy? Anglicismi di lusso nell’italiano
contemporaneo”, Annales UMCS Sectio FF (Philologiae), 2010, No. 2 (28), p. 54.
27
Ibidem, p. 57.
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a preliminary, tentative analysis of an issue that has not yet been addressed in
literature. Further research including a much greater number of videos to obtain
statistically valid claims is required. A wider perspective would be needed in order to formulate general statements about the use of such linguistic items in both
Italian and Polish in contexts other than gaming videos.
The exclamations appeared in varied distribution in different videos. However,
in the majority of cases one exclamation followed another within much less than
1 minute. Some exclamations were uttered as part of a longer stretch and some
in isolation.
The author of the present article used some of the Polish gaming videos analysed
in his other study dedicated exclusively to English borrowings in Polish gaming
videos28 and paired them up with their new Italian counterparts. Moreover, new
sets of Polish-Italian pairs of gaming videos were selected for the purpose of the
present paper. In the present author’s previous study, other English borrowings
such as nouns and non-exclamatory expressions occurred as well. They, however,
go beyond the scope of the present paper and are thus not cited. Additionally, no
such English borrowings were identified in the Italian videos analysed.
The videogames the gamers played were either exactly the same or shared
a very similar theme. Additionally, games with intense action were selected. All
of this was done to obtain the most similar context possible, in expectation of
a similar mood in a given game and similar emotional responses in vloggers.
The following tables present the occurrence of exclamations in both Italian
and Polish videos. If a given exclamation appears several times in a row in one
specific utterance, it is counted as one.
Tab. 1. Exclamations identified in the Italian videos (10 videos)

Exclamation

Word count

Percentage (out of 261)

Madonna/Mado’/Madonnina

24

9.20

(Che) cazzo/sti cazzi

Figlio di bastarda/bastardo
Merda!

Vaffanculo/affanculo/fanculo

Porca (troia, trota, vacca, puttana)
(Che) cacchio/cagare
28

80
22
22
21
16
10

30.7
8.40
8.40
8.00
6.10
3.80

R. Kurpiel, “Zagrajmerzy, suby i live’y, czyli anglicyzmy w polskich wideoblogach”,
[in:] Język a media. Zjawiska językowe we współczesnych mediach, red. B. Skowronek, E.
Horyń, A. Walecka-Rynduch, Kraków 2016.
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(O) Dio!

10

3.80

Minchia!

8

3.10

(Non) fregare
Stronzo

(Che) palle!
Incazzarsi

Mamma (mia)!

Rompere ca…/i coglioni/il culo
Mortacci (de, tua)!
Managgia!
Bitch!

Cazzata

Fregatura

Maledizione
Sfottere

Stare sul culo
Yeah!

9
7
6
5
5
4
3
2
1
1
1
1
1
1
1
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3.45
2.70
2.30
1.90
1.90
1.50
1.15
0.80
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40

Source: Italian gaming video material analyzed for the purpose of the present paper.

Except for two words in bold (bitch and yeah) which appeared in the analysed videos only once each, there were no other English borrowings identified.
Pulcini states that “[i]n spite of the supposed ‘invasion’ of English words in
Italian, about which people often complain, their actual frequency in the spoken language appears to be statistically insignificant (0.2 percent).”29 Although
the publication is now dated and comes from a time when the Internet was not
the all-encompassing social phenomenon it is today, the findings presented in
the table seem to sustain the validity of Pulcini’s claim. In a more recent study,
which takes into consideration the influence of technology, Malinowska makes
a distinction between occasional neologisms and borrowings which regularly
appear in various written contexts, but much less so in spoken contexts.30 In support of this view the author also quotes Fanfani.31 It has to be borne in mind,
29

V. Pulcini, op. cit., p. 79.
M. Malinowska, “Anglicismi giornalistici in italiano all’epoca della globalizzazione”,
[in:] En quête de sens. W poszukiwaniu znaczeń. Études dédiées à Marcela Świątkowska.
Studia dedykowane Marceli Świątkowskiej, red. J. Górnikiewicz, H. Grzmil-Tylutki, I. Piechnik, Kraków 2010, p. 297.
31
M. Fanfani, “Per un repertorio di anglicismi in italiano”, [in:] Italiano e inglese a confronto, a cura di A. V. Sullam Calimani, Venezia 2003, p. 151.
30
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however, that unfortunately, the publications quoted above are not essentially
occupied with borrowed exclamations, which are specifically of interest to the
present study. In Giovanardi, in an excerpt dedicated to critical remarks about
De Mauro’s “Storia linguistica dell’Italia repubblicana” two exclamations, ok and
wow, appear.32 No remarks as to the different character of these borrowings are
offered. Similarly, Grochowska in her study showing Italian speakers’ preference
for English borrowings when presented with a list of such items along with their
Italian equivalents,33 lists exclusively nouns and adjectives, and no exclamations
are present. Additionally, the material studied by Grochowska does not feature
spontaneous speech.
The 5 identified exclamations in the Italian material with the highest number of occurrences were the following: che cazzo, cazzo or sti cazzi (fuck, dick)
with as many as 80 occurrences, then Madonna (Oh my [God]) and its alternative
versions with 24 occurrences, followed by figlio di bastarda or bastardo (son of
a bitch or bastard) and merda (shit) with 22 occurrences, and vaffanculo (fuck
you/fuck off) with 21. Other identified exclamations were less frequent. The
English equivalents in parentheses are approximate functional translations and
serve the purpose of giving an idea of the intensity or vulgarity of a given exclamation. As can be seen, whereas Madonna is a milder exclamation, the other four
ones are relatively ‘strong’ obscene words, with cazzo being the most vulgar.
The types of exclamations and their distribution in the Polish table are considerably different from the ones in the Italian table. As pointed out earlier, an
extended table with other English borrowings identified in the material can be
found in the present author’s other study.34
Table 2. Exclamations identified in the Polish videos (10 videos)

Exclamation

Word count

Percentage (out of 120)

Zapierdalać / odpierdalać / wypierdalać / wpierdolić / napierdalać /
pierdolić

10

8.30

Fuck / what the fuck / no fucking way /
fuck off / motherfucker
Kurwa!

47

9

39.2

7.50

32
C. Giovanardi, “Un bilancio delle proposte di traduzione degli anglicismi dieci anni
dopo”, [in:] La lingua italiana e le lingue romanze di fronte agli anglicismi, a cura di C. Marazzini, A. Petralli, Firenze 2015, p. 39.
33
A. Grochowska, op. cit., pp. 53–54.
34
R. Kurpiel, op. cit.
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Pierdzielić / opierdzielać (się)

6

5.00

(Oh) (fuck) yeah!

6

5.00

What?
Shit!

What the (f)…?
Oh God!
Kurde!
Nice!

Kurw…

Gówniany / srać
Chuj

Nevermind
Nope

Come on!

O co kaman?
Seriously?
Wait!

Wow!
Yay!

Zjebać

6
5
4
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
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5.00
4.20
3.30
2.50
2.50
2.50
2.50
1.70
1.70
1.70
1.70
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80

Source: Polish gaming video material partially quoted from R. Kurpiel, “Zagrajmerzy, suby
i live’y, czyli anglicyzmy w polskich wideoblogach”, [in:] Język a media. Zjawiska językowe we
współczesnych mediach, red. B. Skowronek, E. Horyń, A. Walecka-Rynduch, Kraków 2016,
with appropriate modifications and additions to suit the purpose of the present paper.

In the Polish videos, the number of borrowed English obscene words was
relatively high, especially in the case of expressions with the component fuck.
Interestingly, in the present author’s research on English borrowings in Polish
gaming videos English exclamations are the predominant category of borrowings, contrary to findings presented in Mańczak-Wohlfeld and Zabawa. In her
publication Mańczak-Wohlfeld identifies only three exclamations borrowed from
English into Polish.35 Zabawa, based on the research carried out in his study,
states that “English interjections and exclamations do not appear to be widely
used by native speakers of Polish.”36 One can speculate that the possible reason
35

36

E. Mańczak-Wohlfeld, Tendencje rozwojowe…, op. cit., p. 54.
M. Zabawa, op. cit., pp. 84–85.
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for the discrepancy was a different contextual setting of utterances. In the present
author’s study, the utterances were monologues produced by one person in an
online gaming context. Zabawa, on the other hand, recorded conversations and
not monologues. Furthermore, the conversations analysed by him were recorded
“during such events as a birthday party, a meeting with friends […], during walks,
often with a dog, e.g. in a park or the woods, along the lake shore, through a housing estate etc., or during informal meetings with friends and/or family members,
e.g. in a garden” as well as “in a place of work, namely in a staffroom in a junior
high school during long breaks.”37 Arguably, these contexts do not trigger such
strong associations with the Anglo-Saxon world as the games in the material analysed by the present author. The situational context analysed by Zabawa differs
in terms of emotional intensity, levels of spontaneity, medium of communication
(the Internet vs. real life situations) and possible cultural associations. These
contextual factors appear to have a bearing on the use of spontaneous exclamations borrowed from English. The question of context and other related issues
will be addressed in the course of the analysis further on.
It has to be pointed out that in the Polish table, all of the occurrences of the
word kurwa and the obscene words with the -pierdo- component (as in pierdolić,
and with the exclusion of milder versions, such as pierdzielić) were uttered by
only one person. Although this occurrence seems anomalous in the light of the
occurrences of other words in the table, it was decided that the material from
this person’s two videos should be included for the sake of consistency, i.e. in
accordance with the initial premise that the choice within the group of vloggers
with the highest number of subscribers should be random. Additionally, the exceptional case of the vlogger in question demonstrates that extraordinary cases
may appear and that idiolects may vary greatly.
Apart from the exception described above, the data showed remarkable discrepancies in the use of exclamations in Italian and Polish gaming videos. These
discrepancies appear to stem from potential cultural differences between the
two nations. First of all, it seems that in the selected videos, Italians were much
keener on using exclamations in general (261 occurrences in contrast to 120 occurrences in the Polish videos). The emotional load that accompanied the gameplay was therefore clearly more intense for the Italian vloggers in comparison to
the Polish vloggers.
As mentioned before, the most popular exclamation in the Italian material is the
obscene word cazzo, a functional equivalent of which could be, in this context, the
English fuck. It constituted over 30% of all the exclamations in the videos and appeared in many utterances. The top exclamation in Polish was also an obscene word
– however, it was the actual English word fuck (with all the different variations),
and not its Polish equivalent. The word constituted almost 40% of the exclamations
37

Ibidem, pp. 61–62.
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and if the anomalous kurwa and -pierdo- components were to be removed from the
table, the percentage would rise to around 46.5% of all the exclamations.
In the present author’s article about exclamations in Polish which was mentioned earlier,38 three possible reasons for the high occurrence of English obscene words in Polish videos were identified.
First, the Polish speakers who appear in the videos may not be able to fully
grasp the intensity of English obscene words because they are not native speakers
of English. Thus, the vloggers still use these obscene words to relieve tension and
frustration about the game but they appear to perceive them as less vulgar and
more acceptable. The reason for this may also be the fact that the risk of being told
off by their elders is smaller because parents or grandparents may not be familiar with English enough to perceive such words as inappropriate. The additional
contributing factor to the potential perception of English obscene words as milder
could come from English-language TV shows and films with a Polish speaker reading out the translated parts, in which strong English obscene words, such as fuck,
which, one feels, should often be appropriately translated as kurwa, are replaced
by definitely less vulgar Polish equivalents, such as cholera (damn).
Second, perhaps the speakers avoid using too many Polish obscene words
because despite many voices decrying the debasement of language on TV and
in other public contexts, Polish culture still does not tolerate ‘inappropriate
language’ and it is therefore relatively rarely present in the media. Lexical items
deemed unsuitable for television are ‘beeped out’ and parents normally disapprove of their children using ‘bad words’ in their presence, be it kids or teenagers. Since many of the YouTubers in the analysed vlogs are young people, the
argument seems to hold – perhaps in order to avoid sanctions from their elders,
the vloggers tend to avoid swearing. An additional argument could be that Polish
speakers feel they are in the public eye, as if they were on television. Thus, they
may not employ vulgar language because they may not associate swearing with
the aesthetics of Polish television.
Third, the vloggers may identify the situational context of recording/playing
a game on YouTube, and also the game itself, as being part of the Anglo-Saxon
world: many ideas for videos and many gameplays come predominantly from
the United States. Vloggers who speak languages other than English watch such
videos and adapt them to their own needs in their native languages as recontextualisations.39 This may trigger strong Anglo-Saxon associations in such vloggers
while they are playing the same games and consequently, it may lead them, consciously or subconsciously, to use more English borrowings, especially emotional
reactions, i.e. exclamations.
38

R. Kurpiel, op. cit.
Cf. B. Rymes, “Recontextualizing YouTube: From Macro-Micro to Mass-Mediated
Communicative Repertoires”, Anthropology & Education Quarterly, 2012, No. 2 (43).
39
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While the above observations seem to be valid for the Polish vloggers, surprisingly, they do not seem to apply to the Italian vloggers at all. The exclamations
identified in the Polish vlogs were predominantly English borrowings, whereas
in the analysed Italian gaming videos there were practically no English borrowings whatsoever. It appears that there may be at least three possible reasons for
the discrepancy in the analysed material. The first two reasons can be motivated
culturally.
First, it seems that the level of command of English in both countries could
potentially be a contributing factor. The idea that Italians are relatively poor
at foreign languages can be found in Pulcini40 as well as deduced from the EF
English Proficiency Index41 testing adult English proficiency around the world.
According to the Index, as of November 2016, Poland is in 10th place globally
with ‘high proficiency,’ whereas Italy is in 28th place with ‘moderate proficiency.’
Although adults over the age of 18 were tested in the index study, the youngest
vlogger in the present study does not seem to be younger than 15. This index is
of course merely an indication of English proficiency levels in given countries,
but it could at least partially explain the results of the analysis in the present
paper. The Polish vloggers used more English borrowings because, perhaps, they
demonstrate a higher level of English proficiency than their Italian counterparts.
This may allow the Polish vloggers to draw from the repertoire of English exclamations and insert them into their Polish more freely and confidently, whereas
the potentially lower command of English by the Italian vloggers may perhaps
inhibit any natural and spontaneous responses in that language when the vloggers speak Italian.
The cultural differences in the domain of television and dubbing could also
account for the identified discrepancy. As mentioned before, in Polish TV shows
and films the voice-over technique is used, in which one person reads out all
the uttered dialogues. TV shows and films are hardly ever dubbed, the exception
being cartoons and films for children or teenagers. Even in cinemas, regular films
for older teenagers and adults are never dubbed; instead, subtitles are used. This
is not the case in Italy, where almost every TV show or film is dubbed.42 Occasionally, cinemas in Italy offer films in the original language, normally English,
but this is not a common practice. One can basically never hear the original English audio track in TV programmes, whereas in Poland it is almost always either
clearly audible or strongly present as a background sound. This may also be one
of the reasons for the use of borrowed English exclamations in Polish videos,
especially because in both TV programmes and video blogs, the main medium is
the spoken variety of language: Polish audiences may be more used to hearing
40

V. Pulcini, op. cit., p. 82.
EF English Proficiency Index, [online] http://www.ef.edu/epi/ [accessed: 12.11.2016].
42
V. Pulcini, op. cit., p. 81.
41

A Contrastive Analysis of Exclamations...

87

the original language and different linguistic reactions, and consequently be
more exposed to English exclamations, among other linguistic items. Because
Italians do not get the chance to have this kind of exposure to spoken English,
they may be potentially less familiar with such expressions. This appears to be
the case despite the fact that there are films and TV series available in English
on online video streaming websites worldwide. The above considerations do not
stand in contrast with findings about the tendency of a given language or community to borrow English words and expressions in the written form, as opposed
to the oral form discussed here, because the processes taking place in these two
modes of language differ considerably.
A third reason which could potentially account for the discrepancy is related
to the field of phonetics. In Italian, a vast majority of native words end in a vowel,
whereas in Polish it can be either a vowel or a consonant. The majority of English obscene words, and all of the ones listed in Table 2, end in a consonant.
One could speculate that Polish speakers may find it easier to pronounce and
use English borrowings more spontaneously in highly emotional settings (thus,
when exclamations come naturally), whereas using English obscene words and
other exclamations could potentially disrupt the speed and the flow of the Italian
language to a greater extent in Italian vloggers. This should not be extended to
other contexts, e.g. in calmer situations or when a person makes more conscious
choices as to the words they utter. In such contexts the potential difficulty with
the pronunciation of English words would not necessarily occur for Italians more
than for Poles. The highly spontaneous and quick linguistic reaction is a necessary condition to advance the claim that the phonetic aspect influences the use of
borrowings. Additionally, this argument could be advanced only in circumstances in which a given exclamation is imbedded in a longer stretch of speech, and
thus directly preceded and/or followed by items exhibiting the typical phonetic
features of the recipient language, e.g. in this case, Italian.
One further possible cultural difference appears to be worth discussing, namely the fact that the Polish vloggers in the analysed material seem to feel the
need to compensate for the Polish obscene words potentially deemed unfitting
for the context by employing borrowed English obscene words that they may
find less offensive or weaker, as previously mentioned. On the contrary, the Italians do not seem to be concerned about the excessive amount of ‘inappropriate
words’ in their videos. This is also shown by the number of obscene words cited
at the beginning of the analysis section. Not only did the Italian speakers employ
such lexical items approximately 2.2 times more frequently in comparison with
the Polish speakers (there were about 120% more occurrences), but the latter
also hardly ever used native Polish obscene words (or they did not use them
at all). Thus, for the Italian vloggers in the analysed material the emotional load
seems to be comparably higher and, in contrast to the Polish vloggers, it appears
to be preferably expressed by native linguistic means, i.e. Italian obscene words.
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This contrast is especially striking because it appears that obscene words are
equally frowned upon in Italian TV shows and in films as they are on Polish
television. It would then seem that perhaps the Polish vloggers who appear in
the analysed material associate gaming videos with the practices of television
more than their Italian counterparts. A revealing confirmation of this supposition could be obtained by conducting a survey among the gamers who would
provide answers to questions about their attitudes towards swearing and English borrowings.

Conclusions
Major differences, primarily of cultural character, were identified in the way the
Italian vloggers and the Polish vloggers employed exclamations in the analysed
material. The Italians drew more willingly from their native language resources
and had no inclination towards the use of borrowed English exclamations. On
the contrary, the Poles made scarce use of native Polish exclamations or obscene
words and readily borrowed from the English-language repertoire of obscene
words. Additionally, many more occurrences of exclamations in general were
identified in the Italian material as opposed to the Polish material.
Italian has been regarded as more open and tolerant of borrowings as opposed to “introvert languages such as German, French and Spanish”43 but this
view concerns first and foremost the written variety, whereas the spoken variety
seems to remain under much smaller influence of English. Malinowska points
out that Italian is particularly receptive when it comes to borrowing from English44 but, again, the material on which she bases her judgement – newspaper
articles – is exclusively in the written form. She also suggests45 that such considerable receptiveness is not characteristic of the spoken variety of Italian as much
as it is of the written variety. The findings in the present paper, although clearly
restricted to the analysed material, seem to confirm this view, especially when
the Italian material is contrasted with the Polish material, in which a tendency
to use an elevated number of borrowings in the spoken language was identified.
This, in turn, stands in contrast with claims that Polish does not generally borrow exclamations.46 Overall, a relative scarcity of research on the influence of
English on spoken Polish or Italian in comparison to the research dedicated to
the written variety, with even less or no research on the spoken varieties of these
languages in online contexts, poses a difficulty for the type of study presented
43
44
45
46

Ibidem.
M. Malinowska, op. cit., p. 304.
Ibidem, p. 297.
Cf. M. Zabawa, op. cit., pp. 84–85.
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in this paper. Hopefully, more and more scholars will dedicate their research to
this issue in the future in order to compare, contrast and verify the preliminary
work that has been presented in this paper. It should be borne in mind that the
present study is limited to the context of gaming videos and is a preliminary case
study of the phenomenon. Further research in the field would have to take into
consideration other types of videos in order to compare and contrast them with
the videos used in the present study and to describe more general tendencies in
using spontaneous borrowings from English, especially exclamations, in spoken
Italian and Polish. Despite the aforementioned limitations, the present study revealed a number of potential cultural differences between Italy and Poland which
ought to be explored further.
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Kreowanie obrazu kobiety
w rosyjskim dyskursie medialnym XXI wieku
na przykładzie serialu Deffchonki

Streszczenie

W artykule podjęty zostaje temat postrzegania i definiowania kobiecości w Rosji za
pomocą produkcji telewizyjnych. Przedmiotem badań jest kobieta w serialu telewizyjnym oraz perswazyjna rola mediów w tworzeniu nowej rzeczywistości. Narzędziem
badawczym jest materiał filmowy – serial (traktowany jako tekst kultury), stanowiący
tło wydarzeń oraz wskazujący na kontekst kulturowy artykułu, czyli współczesną Moskwę, której specyfika determinuje role społeczne według płci. Celem rozważań jest
wskazanie czynników wpływających na dyskryminację kobiet we współczesnej Rosji,
a także wyjaśnienie, dlaczego mężczyzna stał się tak bardzo pożądanym podmiotem.

Słowa kluczowe

serial, wzory kobiecości, Rosja, medialny obraz świata

Tematem przewodnim artykułu jest dyskurs medialny oraz tworzenie w nim obrazu kobiety z perspektywy badań kulturoznawczo-antropologicznych. Cel pracy
to analiza swoistości pojęcia kobiety w rosyjskiej przestrzeni publicznej i prywatnej oraz kreowanie obrazu współczesnej Rosjanki. Tekst skupia się na opisaniu problemu z perspektywy kobiet – interpretowanych jako twórczynie otaczającej je rzeczywistości. Przedmiotem badań jest kobieta w serialu telewizyjnym
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Deffchonki, emitowanym w Rosji w latach 2012–2014 na kanale TNT, oraz perswazyjna rola mediów w tworzeniu wzorców rzeczywistości. Punkt wyjścia rozważań to przedstawienie treści semantycznej pojęcia „kobieta”, a co za tym idzie
znaczenia pełnionych przez nią funkcji płciowych, rodzinnych oraz społecznych.
Serial stanowi materiał umożliwiający zbadanie sposobu kreowania wizerunku
kobiety w rosyjskojęzycznym dyskursie medialnym, a także wybranych wzorców
zachowań (biorąc pod uwagę jednostkę, świadomość „kobiecości” oraz charakterystyczne dla danego regionu modele społeczne).
Serial Deffchonki, jedna z najpopularniejszych współczesnych produkcji rosyjskich1, przedstawia tradycyjne i współczesne role kobiece. Próba odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób dochodzi do ich połączenia, uwidoczniła różnice
i podobieństwa pomiędzy stworzonymi w serialu wyobrażeniami. Ujęty w dyskursie medialnym społeczny, narodowy oraz naukowy obraz świata ma wpływ
na kształtowanie stereotypów dotyczących „nowej” kobiety – nowoczesnej, należącej do świata współczesnego, określanej mianem kobiety „nowej generacji”.
Serial jest także narzędziem służącym do pokazania jej wizerunku wykreowanego przez współczesne rosyjskie media. Bohaterki Deffchonek reprezentują trzy
stereotypowe wizerunki: bizneswoman, „przeciętnej” dziewczyny i seksbomby.
Czynnikiem, który je wszystkie łączy, jest pragnienie miłości, a zdobycie partnera to ich główny życiowy cel (z tego względu pod uwagę zostali wzięci również
otaczający je mężczyźni). Ważnym czynnikiem jest także wygląd zewnętrzny bohaterek, który ściśle wiąże się z wykonywanymi przez nie profesjami (schludna
bizneswoman, seksowna fryzjerka, skromna filolożka). Serial Deffchonki podkreśla, jak ważną rolę w dzisiejszym świecie odgrywa dyskurs oparty na modzie,
urodzie i cielesności. Materiał filmowy stanowi swoiste tło, pokazując kontekst
kulturowy artykułu – współczesną Moskwę, której specyfika determinuje role
społeczne kobiet. Trzy główne bohaterki to reprezentantki stereotypowych
mieszkanek stolicy.

Medialny obraz świata a serial telewizyjny

Stwierdzenie, że nowoczesne społeczeństwa zdobywają wiedzę na temat świata
poprzez media masowe, można uznać za truizm. Jak powiedział Marshall McLuhan, technologia elektroniczna – jako medium naszych czasów – przekształca
i zmienia charakter stosunków społecznych, a także wpływa na wszystkie sfery
1
Według rankingu portalu KinoPoisk.ru serial uzyskał średnią ocenę 5 na 10 punktów – zob. КиноПоиск – Все фильмы планеты, Деффчонки, [online] http://www.kinopoisk.ru/film/669855/ [dostęp: 3.05.2015]. Indeks popularności serialu: http://www.
kinopoisk.ru/film/669855/popular/ [dostęp: 3.05.2015]. O zainteresowaniu widzów
może świadczyć również fakt wyprodukowania w latach 2012–2015 aż pięciu sezonów.
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naszego życia2. Rolą dzisiejszych mediów audiowizualnych jest przede wszystkim socjalizacja. Uczą one, jak żyć, kochać, nienawidzić i rozwiązywać problemy,
a także mają wpływ na kształtowanie życia publicznego3. Celem jest stworzenie
pewnego wyobrażenia i sposobu funkcjonowania w świecie. Specjaliści dążą do
wykreowania odpowiedniego scenariusza opowieści, która będzie w stanie zawładnąć opinią publiczną i poruszyć ludzi. Od zdarzeń i faktów ważniejsza jest
interpretacja, wykorzystanie i podporządkowanie historii jakiemuś założeniu4.
Media (w tym przypadku serial) nie odzwierciedlają rzeczywistości, lecz opowiadają swoją historię o świecie. Jak twierdzi Elizabeth Noelle-Neumann, uwypuklają
one pewne tematy, a inne marginalizują. Co więcej, mogą powodować znikanie
pewnych zdarzeń, osób czy idei ze zbiorowej świadomości5. Media kierują się uniwersalnymi zasadami prawdy i obiektywizmu w opisie rzeczywistości i doborze
informacji, jednakże te same zdarzenia bywają często zupełnie inaczej interpretowane i wartościowane. Duży wpływ na przekazywane wypowiedzi ma charakter
audytorium. Zasada stosowności czy też identyfikacji, jak twierdzi Kenneth Burke,
dokonuje się na kilku płaszczyznach: języka, idei, przynależności społecznej, postawy życiowej lub reguł postępowania, które są właściwe w danej wspólnocie6.
Zasada działania rynku jest prosta – im większa jednorodność zbiorowości, do
której ma być skierowany przekaz, tym większe prawdopodobieństwo, że w ramach wspólnoty występować będą podobne ideały czy przekonania. Dzięki temu
łatwiej stworzyć spójny i skuteczny (pod względem perswazji) przekaz7. Medialny obraz rzeczywistości nie stanowi wielostronnego, oryginalnego i pogłębionego
źródła informacji o świecie. Nie jest on również rzetelny czy w pełni wiarygodny,
choć daje odbiorcom wyobrażenie o otoczeniu i umożliwia jego wielokrotne „odczytywanie”8. Jak pisał Tomasz Goban-Klas, media masowe zawsze odnoszone są
do przekazów z innych źródeł oraz doświadczenia społecznego odbiorców9.
Zainteresowanie mediami (zarówno polityczne, jak i komercyjne) opiera się
na ich łatwo obserwowalnej atrakcyjności oraz szerokim zasięgu społecznym10.
Q. Fiore, M. McLuhan, War and Peace in the Global Village, New York 1968, s. 8.
B. Sobczak, Medialne obrazy świata z perspektywy retorycznej (na przykładzie recepcji medialnej śmierci i pochówku Czesława Miłosza), „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria
Językoznawcza” 2011, t. 18 (38), z. 2, s. 35.
4
Ibidem, s. 36.
5
E. Noelle-Neumann, Spirala milczenia, tłum. J. Gilewicz, Poznań 2004, s. 34–25.
6
K. Burke, Tradycyjne zasady retoryki, tłum. K. Biskupski, „Pamiętnik Literacki” 1977,
z. 2, s. 225–230.
7
B. Sobczak, op. cit., s. 37.
8
D. Kępa-Figura, P. Nowak, Językowy obraz świata a medialny obraz świata, „Zeszyty
Prasoznawcze” 2006, z. 1–2, s. 51–62.
9
T. Goban-Klas, Wartki nurt mediów. Ku nowym formom społecznego życia informacji,
Kraków 2011, s. 46.
10
Włodzimierz Lenin uważał kino za najważniejszą ze sztuk. Warto zaznaczyć, że doceniał jego możliwości związane z propagandą – zob. ibidem, s. 45.
2
3
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Warto podkreślić, że przekazy nie są kształtowane wyłącznie przez dominujące
siły społeczne. Media są surowcem, z którego ludzie tworzą osobiste poglądy
o świecie11. W swej istocie są one mediami domowymi i personalnymi, ponieważ
bezpośrednio dotykają życia codziennego, czyli osób i gospodarstw domowych.
Z tego powodu serial stanowi niezwykle interesujące źródło informacji.
Serial jest narracyjną formą telewizyjną, prezentującą w sposób regularny
epizody i przedstawiającą symultanicznie rozgrywające się historie z udziałem
stałej grupy bohaterów. Te cechy dotyczą zarówno oper mydlanych, jak i seriali
fabularnych, miniseriali, telenowel i telenowel dokumentalnych12. Robert C. Allen datuje powstanie serialu telewizyjnego na lata trzydzieste XX wieku. Podaje,
iż gatunek powstał w Stanach Zjednoczonych i wziął swój rodowód z krótkich
słuchowisk radiowych, których odbiorcami miały być gospodynie domowe13. Na
przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych serial przejęła telewizja14. Opowiadane w nim historie stały się dłuższe, a emisja następowała głównie w porze
przed- i popołudniowej. Fakt, że kobiety stały się coraz bardziej aktywne zawodowo, zmusił instytucje telewizyjne do emitowania seriali wieczorem15. Scenariusze
zdominowała tematyka życia rodzinnego, relacji osobistych, konfliktów w domu
lub pracy. Bez względu na liczbę odcinków czy typ produkcji telewizyjnej (serial
czy telenowela) celem stało się pokazywanie szczęśliwego życia głównych bohaterów, a przynajmniej szczęśliwego końca prezentowanej historii16.

Treść pojęć „kobieta” i „kobiecość”.
Wyznaczenie funkcji płciowych, rodzinnych i społecznych

Telewizyjny mikrokosmos stanowi obszar ograniczonego patriarchatu, chociaż
w pewnym sensie stał się przestrzenią kobiecą. W kulturze konsumpcyjnej produkcje telewizyjne są masową realizacją kobiecych fantazji, a także swoistego rodzaju ucieczką. Programy informacyjne i kulturalne przedstawiają kobiety w niekorzystnym lub fałszywym świetle, w przeciwieństwie do mężczyzn. W produkcjach fabularnych postaci żeńskie są zdecydowanie bardziej zróżnicowane. To
D. McQuail, Challenges for Communication Theory in the 21st Century, [w:] Changing
Media and Communications. Concepts, Technologies and Ethics in Global and National Perspectives, eds. Y. Zassouski, E. Varantova, Moskwa 1998, s. 35.
12
W. Godzic, Telewizja i jej gatunki po „Wielkim Bracie”, Kraków 2004, s. 34.
13
W trakcie programu reklamowano różne produkty: środki piorące, lekarstwa, artykuły spożywcze. Dlatego głównymi odbiorcami miały być kobiety.
14
R. C. Allen, On Reading Soaps: A Semiotic Primer, [w:] idem, Popular Culture. Production and Consumption, Oxford 2001, s. 232–242.
15
P. Nowicki, Co to jest telenowela, Warszawa 2006, s. 20.
16
B. Łaciak, Kwestie społeczne w polskich serialach obyczajowych – prezentacje i odbiór,
Warszawa 2013, s. 13.
11
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właśnie świat fikcji pozwolił na transformację dawnych ról i stereotypów17. Nieustanne dialogi, monologi oraz rozmowy kobiet służą ekspozycji ich problemów
i redefinicji schematów relacji społecznych. Pokazuje się bliskość i możliwość
dyskusji na najbardziej drażliwe tematy, tworząc w ten sposób iluzję budowania
wspólnoty. Telenowela „posiada” władzę. Przekazywane przez nią treści mają
moc oddziaływania na odbiorców i właśnie to jest jej największym atutem. Ten
gatunek telewizyjny został bez wątpienia zdominowany przez kobiety. Są one
głównymi odbiorcami i bohaterami oper mydlanych. Wykorzystują telenowelę
nie tylko przeciwko mężczyznom, ale też przeciw samym sobie, ponieważ w ten
sposób utrwalają stale pojawiające się schematy zachowań, modele wychowania
czy role społeczne18.
Perla Servan-Schreiber przedstawia „tradycyjne” rozumienie kobiecości następująco:

[…] kobiecość jest doświadczeniem bardzo osobistym, jest pokonywaniem kolejnych
stopni w procesie wtajemniczenia, codzienną praktyką, grą, która nie ma końca. To
wybór sposobu bycia ze sobą i z innymi, który decyduje o całym naszym życiu. To
sztuka życia. Jej ideałem jest mądrość, jej cnotą – troska o innych. Jej strategią – pojednanie, najważniejszym uczuciem – miłość. Jej moralnością – szczęście19.

Wartości takie jak miłość, mądrość, szczęście czy moralność uległy już redefinicji. Powyższa definicja stanowi ideał, lecz nie odnosi się w pełni do obecnie
obowiązujących norm. Należy zauważyć, że przełomowym momentem było pojawienie się praw kobiet (nierozpatrywanych w kontekście moralności)20. Dzięki
temu kobiecość przestała być instynktowna i mimowolna, stała się świadomie
wybranym atrybutem jednostki.
Kobieta postrzegana przez pryzmat płci kulturowej jest istotą posiadającą
wszystkie cechy kobiece, spełnia wyznaczone przez społeczeństwo zadania i pragnie mężczyzny21. Podobne zasady obowiązują również płeć przeciwną (różnica polega na tym, że mężczyźni mają pragnąć kobiet). Każde zaburzenie na tej

L. Passerini, Ambiwalencja wizerunku kobiety w kulturze masowej, [w:] Antropologia
ciała. Zagadnienia i wybór tekstów, red. M. Szpakowska, Warszawa 2008, s. 125–126.
18
M. Baran, Telenowela latynoamerykańska wobec kultury języka i świata kobiet, [w:]
Oczekiwania kobiet i wobec kobiet. Stereotypy i wzorce kobiecości w kulturze europejskiej
i amerykańskiej, red. B. Płonka-Syroka, J. Radziszewska, A. Szlagowska, Warszawa 2007,
s. 422.
19
P. Servan-Schreiber, Kobiecość. Od wolności do szczęścia, tłum. H. Gorazińska-Frontière, Warszawa 1998, s. 24.
20
J. Butler, Uwikłani w płeć, tłum. K. Krasuska, Warszawa 2008, s. 69.
21
J. Holmes, M. Marra, Feminity, Feminism and Gendered Discourse: A Selected and
Edited Collection of Papers from the Fifth International Language and Gender Association
Conference (IGALA5), Cambridge 2010, s. 4.
17
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płaszczyźnie powoduje niespójność pomiędzy płcią biologiczną i kulturową. Antropolodzy na podstawie norm społecznych wypracowali trzy kategorie podejścia
do płciowości. Podstawowym kryterium był podział zadań społecznych. Zarys
przedstawia się następująco:
1. Płeć stanowi podstawę przypisywania zadań społecznych. Kobietom i mężczyznom wyznacza się różne role.
2. Określony zestaw zadań jest konsekwentnie przypisywany tylko jednej płci
– kobiety najczęściej są odpowiedzialne za dom i wychowanie dzieci, a mężczyźni wykonują zadania wymagające wysiłku fizycznego i nieobecności
w domu.
3. Obok niewielkiej liczby zadań związanych z płcią biologiczną istnieje duże
zróżnicowanie w wyznaczaniu ról przez kultury: to, co w jednym społeczeństwie uznawane jest za kobiece, w innym może być charakterystyczne dla
mężczyzn22.

Preferowane wzorce kobiecości w Rosji
w kontekście serialu Deffchonki
Bohaterkami serialu są cztery młode kobiety: Lola, Katja, Masza i Wasilica. Dziewczęta przyjaźnią się ze sobą i wspólnie wynajmują mieszkanie. Oprócz tego łączą
je marzenia. Jedna pragnie wielkiej sławy i rozpoznawalności na ulicach, druga
szybkiej i spektakularnej kariery, trzecia marzy o wrażliwym i troskliwym mężu,
czwarta zaś o tym, żeby śpiewać. Każda marzy o szczęściu w stolicy. Wszystkie
przyjechały z Saratowa. Katja – inteligentna i dobrze wykształcona – nazywana
jest biurowym planktonem, Lola – profesjonalną blondynką. Masza i Wasilica to
siostry, które po prostu pragną lepszego życia.
Współcześnie w rosyjskich mediach propagowane są dwa typy kobiet, które
można odnaleźć w serialu Deffchonki. Typ pierwszy stanowią:
• bizneswoman (tu swój odpowiednik znajduje Katja);
• gospodyni domowa, żona biznesmena (odpowiednik Maszy).

Typ drugi to:
• pracująca matka – kobieta wypełnia ideał matki troszczącej się także o budżet domowy, ale tym razem praca jest jej własnym wyborem, a nie obywatelskim obowiązkiem. Staje się ona niezależna ekonomicznie, a to warunkuje jej
pozycję w sferze publicznej. Ów model potwierdza zakorzenienie w sowieckich schematach, w ramach których kobieta miała pracować nie tylko w domu,
ale i dla państwa (tu również możemy znaleźć odpowiednik Maszy);
22
L. Marszałek, Kulturowe uwarunkowania kobiety we współczesnym społeczeństwie,
[w:] Seminare. Poszukiwania naukowe, red. H. Stawniak, Kraków 2008, s. 268.
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• gospodyni domowa – postawa charakterystyczna dla zachodniej klasy
średniej. W tym modelu mężczyzna staje się jedynym żywicielem rodziny. To,
co dla zachodnich feministek jest formą wyzysku, dla Rosjanek staje się nowym stylem życia, dotąd nieznanym, wskazując raczej na ich uprzywilejowaną sytuację (docelowo dotyczy to wszystkich kobiet, ponieważ model ten reprezentuje nową, tworzącą się klasę średnią);
• kobieta jako obiekt seksualnego pożądania – to marketing i urynkowienie
kobiecości. Seksualność staje się towarem, który przyjmuje wiele form: od
pornografii i prostytucji do „małżeństw z rozsądku”. Obiekt i przedmiot konsumpcji używany jest po to, by zapewnić odpowiedni status społeczny. Daną
osobę określają posiadane przez nią dobra materialne, na przykład diamenty,
samochody, dom z basenem itp. (odpowiednikiem tego wariantu jest Lola)23.

Powyższe modele wskazują, że kobieta postrzegana jest stereotypowo, poprzez
utarte schematy kulturowe. Rosyjskie społeczeństwo unika „feminizowania” kobiet24. Celem jest wyzbycie się wyobrażenia o silnej kobiecości, która przytłacza
mężczyzn cierpiących z powodu „kryzysu męskości”. Reprezentanci „silnej płci”
zmagają się w serialu z trudnościami wynikającymi z transformacji polityki socjalnej i mechanizmów rynku. Nie potrafią spełniać odgórnie nałożonych funkcji, na
przykład żywiciela rodziny, przez co są wypierani nie tylko ze sfery domowej, ale
i społecznej. Pomimo tej słabości w dalszym ciągu podkreśla się, że to kobiety są
od nich uzależnione, ponieważ zdobycie mężczyzny gwarantuje pewną i pożądaną
pozycję25.
Popularne wyobrażenie kobiecości w zachodniej kulturze zakłada, że jest ona
stworzona z jednej strony po to, by „wyglądać” i „być piękną”, z drugiej zaś, by
wykonywać określone czynności związane z domem, erotyką oraz rodzeniem
i wychowywaniem dzieci. Mężczyzna działa, a kobieta czeka. Ona jest statyczna
i wierna, on dynamiczny, o charakterze zdobywcy26. Wzorce prawdziwej kobiety
i prawdziwego mężczyzny nie istnieją albo mają charakter wyłącznie lokalny
(obowiązujący w ramach konkretnej społeczności). Wiele funkcji można by przyporządkować zarówno kobiecie, jak i mężczyźnie, jednakże z powodu określonych kulturowo wzorców nie jesteśmy w stanie wyjść poza ustalone schematy27.
Odwoływanie się do natury i dowodzenie, że wypływają z niej takie, a nie inne
role społeczne, rodzi nadużycia.
A. Temkina, E. Zdravomyslova, Transformacija gendernogo grazhdanstva v sovremennoj Rossii, Sankt Petersburg 2003, s. 147–150.
24
A. Temkina, Feminizm: Zapad i Rossija, [w:] eadem, Preobrazhenie. Russkij feministicheskij zhurnal, Sankt Petersburg 1995, s. 5–17.
25
A. Temkina, E. Zdravomyslova, op. cit., s. 147–150.
26
M. Gimbut, Przetłumaczyć i zrozumieć. Wzór kobiecości – perspektywa antropologiczna, [w:] Oczekiwania kobiet i wobec kobiet..., op. cit., s. 359.
27
Ibidem, s. 400–402.
23
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Współcześnie ciało stało się naszym ulubionym i najpiękniejszym przedmiotem konsumpcji. Piękno służy jako narzędzie, dzięki któremu kobiety współzawodniczą ze sobą o środki przywłaszczone przez mężczyzn – emocjonalny
dystans, politykę, finanse i seksualność28. Cechy, które w danej epoce uważa się
za piękne, są jedynie symbolami pożądanych kobiecych zachowań29. XXI wiek
to epoka, w której poczucie władzy nad wyglądem zbiega się ze zdolnością do
przekształcania go w najbardziej charakterystyczny znak zindywidualizowanego
„ja”. Człowiek jest swym wyglądem i utożsamia się z tym, co pokazuje w sposób
fizyczny. Przed rewolucją przemysłową przeciętna kobieta nie myślała o urodzie,
tak jak dzieje się to współcześnie. Jeśli nie była arystokratką ani prostytutką, o jej
wartości świadczyły praca, siła fizyczna i płodność30. Proces, o którym mowa,
trwa od lat sześćdziesiątych XX wieku, kiedy to towary i usługi zaczęły mieć charakter prywatny, a ich reklama zaczęła wpływać bezpośrednio na odbiorców mediów. Owa personalizacja powołała do istnienia nową siłę. Ciało, o którym marzą
kobiety, jest ich ciałem, ale doskonalszym31. Należy zwrócić uwagę, że wszystkie
stosowane przez nie zabiegi, takie jak dbanie o wygląd zewnętrzny czy rozwój
osobisty, służą osiągnięciu głównego celu, czyli mężczyzny.

Podsumowanie i wnioski
Z perspektywy feministycznej kultura masowa jawi się jako paternalistyczny
układ sił, który niweluje przyjemność czerpaną przez kobiety w trakcie oglądania seriali. Obrona prawa kobiet do ich oglądania nie wiąże się z akceptacją
zawartych w nich treści ani haseł o charakterze ideologicznym czy politycznym.
Wątki takie, jak dom, rodzina, uczucia, relacje międzyludzkie, związane są wedle
feministycznych badaczy z „tradycyjnymi” zainteresowaniami kobiet. Seriale
ujawniają pewne aspekty ich wspólnych pragnień, które nie zawsze mogą zostać
zrealizowane. Produkcje te przekonują kobiety, że ich najważniejszym celem jest
szczęście rodziny, jednocześnie pocieszając je, gdy nie uda się urzeczywistnić
tego założenia. Tak naprawdę istnieją dwa typy kobiet w produkcjach telewizyjnych – matka rodziny i kobieta rozwiązła, która jest w stanie osiągnąć sukces. Zły
odcień kobiecości pozwala odbiorczyniom uwolnić się od frustracji związanych
z życiem codziennym. Seriale w pewnym sensie przypominają tradycyjne przekazy ustne czy plotkę, które kulturowo wykluczone są z publicznego, męskiego
dyskursu. Publiczność zdaje sobie sprawę, że prezentowany w serialu świat jest
28
N. Wolf, Mit piękności, [w:] Antropologia ciała. Zagadnienia i wybór tekstów, red.
M. Szpakowska, Warszawa 2008, s. 103.
29
Ibidem, s. 103–105.
30
Ibidem, s. 104.
31
G. Vigarello, Historia urody, tłum. M. Falski, Warszawa 2011, s. 223.
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nierealny. Mimo to traktuje go zupełnie autentycznie i jest w stanie przewidzieć
kolejne wydarzenia w życiu bohaterów. Produkcje telewizyjne pozwalają na
chwilę wytchnienia od pracy i służą za pretekst do rozmowy. Stają się zatem
częścią relacji społecznych. Nie da się też zaprzeczyć, że utrwalają one pewne
wzorce dotyczące zachowań kobiet i mężczyzn. Tworzą konkretną wizję świata,
w ramach której kult piękna i samozadowolenia odgrywa pierwszoplanowe role.

The Creation of the Image of Women in 21st Century Russian Media
Discourse Based on the Analysis of TV Show “Deffchonki”
Abstract

The article titled The Creation of the Image of Women in 21st Century Russian Media
Discourse Based on the Analysis of TV Show “Deffchonki” discusses the perception of
and the attempt to define femininity in Russian television productions. The object of
the research is female characters in one particular TV show, as well as the role of the
media in the development of a new reality. The film material constitutes a sort of background and shows the cultural context of contemporary Moscow, as its specific nature
determines the social role of women. The objective of the article is to point out the
indicators that influence the discrimination of women in contemporary Russia, and
also to explain why men have become such a subject of desire.
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Adaptowanie wzorców literackich jako przejaw złej wiary
– analiza Pierwszej miłości… Eugène’a Scribe’a
w perspektywie myśli Jeana Paula Sartre’a1

Streszczenie

Celem niniejszego artykułu jest wykorzystanie filozoficznych rozstrzygnięć do analizy
dzieła literackiego. Prezentowane w obrębie Pierwszej miłości... Eugène’a Scribe’a postawy i zachowania bohaterów ujmowane są jako przykład Sartre’owskiej złej wiary.
Analizie poddane zostają również zagadnienia wolności, wpływu wzorców literackich
na kształtowanie się światopoglądu, wcielania się w „role” oraz życia autentycznego.

Słowa kluczowe

Sartre, Scribe, zła wiara, wolność, literatura, pierwsza miłość

Teksty literackie stanowią specyficzny materiał badawczy. Wzorce postaw i zachowań prezentowane przez bohaterów sytuują się w obrębie dzieła, a równocześnie poza nie wykraczają. Ponad pewnym symbolicznym kodem nadbudowuje się narracja, opowieść, która może być ujmowana wielopłaszczyznowo. Można

1
Pełny tytuł komedii Eugène’a Scribe’a brzmi Les premières amours ou Les souvenirs d’enfance, comédie-vaudeville en un acte. Tytuł ten za Janem Chodźką przetłumaczyć
można następująco: Pierwsza miłość, czyli pamiątka dziecinności. Komedioopera w jednym
akcie lub Pierwsza miłość, albo pamiątka dzieciństwa. Komedia-wodewil w jednym akcie.
W niniejszym artykule używana będzie forma skrótowa: Pierwsza miłość...

102

Marta Winkler

ją odczytywać dosłownie, jako opis swoistych, mniej lub bardziej fikcyjnych osób
i zdarzeń, bądź symbolicznie, alegorycznie – poszukując w jej obrębie toposów2.
Uniwersalne „prawzorce” świadczą o ciągłości kultury, o wzajemnym splataniu
się (w odmiennych konfiguracjach) podobnych, społecznie istotnych wątków
i problemów.
Dzieła literackie charakteryzują się budową warstwową (przedmioty przedstawione nadbudowują się na sensach zdaniowych, te zaś mają swój bytowy
fundament w aktach świadomości)3. Co istotne, w ich obrębie odnaleźć można
odniesienia do innych tekstów literackich. Ich treści wzajemnie ze sobą korespondują4. Dzieła takie (albo ich fragmenty) ujmowane są wówczas polemicznie,
dostarczają przykładów, stają się źródłem inspiracji, a także określane są jako
te, które wpływają na kształtowanie się myśli, postaw, preferencji czy zainteresowań. Dzieła literackie nie tworzą niezależnych, hermetycznie zamkniętych
„światów”. Z konieczności nawiązują one do typowo ludzkiej przestrzeni kultury
(swoistego kodu językowego, całego spektrum symboli itd.), w przeciwnym wypadku byłyby bowiem niezrozumiałe.
Człowiek (rozumiany zarówno jako twórca, jak i odbiorca dzieła) uwikłany
jest w kulturę w sposób aktywny – wydobywa ze świata sens. Wtopiony w szeroko rozumianą rzeczywistość społeczną, odnajduje siebie w pewnej narracji,
w dyskursie, z którego czerpie i do którego coś wnosi (między innymi poprzez
tworzenie dzieł literackich). Tworzenie nie jest tu rozumiane jako swoista forma
2

Pojęcie toposu (w znaczeniu zaproponowanym przez E. R. Curtiusa, czyli przy ujęciu
go jako czegoś utrwalonego w kulturze, por. E. R. Curtius, Literatura europejska i łacińskie
średniowiecze, tłum. A. Borowski, Kraków 1997, s. 89) bliskie jest archetypowi w rozumieniu rozpowszechnionym przez C. G. Junga: „Praobraz, czyli archetyp, jest postacią
[…], która powraca w toku dziejów tam, gdzie swobodnie przejawia się twórcza fantazja.
[…] Badając bliżej te obrazy odkrywamy, że w jakiejś mierze stanowią one sformułowane
rezultaty niezliczonych typowych doświadczeń naszych przodków” (C. G. Jung, O stosunku
psychologii analitycznej do dzieła poetyckiego, tłum. J. Prokopiuk, [w:] idem, Archetypy
i symbole. Pisma wybrane, Warszawa 1993, s. 396).
3
Analizie dzieła literackiego jako swoistego przedmiotu intencjonalnego wiele uwagi
poświęcił Roman Ingarden. Por. R. Ingarden, O dziele literackim, tłum. M. Turowicz, Warszawa 1988; J. Makota, Dzieło sztuki, [w:] Słownik pojęć filozoficznych Romana Ingardena,
red. A. J. Nowak, L. Sosnowski, Kraków 2001, s. 33–36; K. Bartoszyński, Dzieło sztuki – literackie, [w:] Słownik pojęć filozoficznych Romana Ingardena, op. cit., s. 42–51.
4
Przykładem może być tekst Sørena Kierkegaarda poświęcony omawianej sztuce
Eugène’a Scribe’a (por. S. Kierkegaard, «Pierwsza miłość». Komedia w jednym akcie Scribe’a
w przekładzie J. L. Heiberga, tłum. J. Iwaszkiewicz, [w:] idem, Albo – Albo, t. 1, Warszawa 1976, s. 264–322), który posłuży za wskazówkę interpretacyjną i umożliwi ukazanie
swoistej tendencji do przykładania schematów przedstawionych w obrębie dzieła do
własnych życiowych doświadczeń. Przykładem nawiązania w dziele literackim do innego
dzieła może być także odniesienie się w Pierwszej miłości… do romansu Paweł i Wirginia
(por. E. Scribe, Les premières amours ou Les souvenirs d’enfance, comédie-vaudeville en un
acte, [w:] idem, Théatre complet de m. Eugène Scribe, vol. 5, Paris 1834, s. 212–213).
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creatio ex nihilo, ekspresja indywidualności czy wyraz tego, co kryje się we „wnętrzu” twórcy. Zakładając, że człowiek jest zakorzeniony w sferze publicznej i wyrasta w obrębie tego, co nieustannie wytwarza się w interakcji z ludźmi, a czego
wyrazem są pewne sposoby myślenia czy działania, twórczość byłaby czymś na
kształt wydobywania i ujawniania sensów nie tyle zakrytych, ile z jakichś względów niedostrzeżonych lub ukazywania owych sensów w nieco odmienny sposób, przy użyciu innych środków wyrazu. Można powiedzieć, że człowiek wnosi
coś do świata kultury, wytwarza pewną quasi-rzeczywistość, jak powiedziałby
Roman Ingarden5. „Raz wytworzona stanowi ona potem znamienny składnik
otaczającego go świata”6.
Myśliciel ten podkreślał istotną rolę odbiorcy. Zwracał uwagę na typowe dla
dzieła literackiego miejsca niedookreślenia („luki”, miejsca pusto domniemane),
które umożliwiają zaistnienie wielu różnych konkretyzacji7. Te ostatnie są konsekwencją spotkania utworu literackiego z odbiorcą i stanowią „uzupełnione”
wersje dzieła sztuki. Ingarden podkreślał przy tym, że obok cech samego dzieła
i specyficznego ujęcia osoby dokonującej konkretyzacji istotnym czynnikiem
określającym jej kształt są własności kulturowe epoki, w której się ona dokonuje. Pokrewne stanowisko odnaleźć można u Hansa-Georga Gadamera, wedle
którego sens ujawnia się dzięki dialogowi dzieła z odbiorcą: „Dzieło sztuki coś
komuś mówi […] mówi coś każdemu, jakby zwracało się właśnie do niego, jako
coś obecnego i współczesnego”8.
Szczególna rola odbiorcy, jako uprzywilejowanego interpretatora, ujawniającego nieodkryte dotąd sensy, pozwala na poszukiwanie „nowych ścieżek” rozumienia. Za jeden z takich „ukrytych” sensów uznać można ujęcie Pierwszej miłości…
5
Zestawienie filozofii Ingardena z charakterystyczną dla pewnych myślicieli XX wieku
tendencją do „pozbawiania” podmiotu immanencji na rzecz ujmowania go jako „zaangażowanego” w świat wydaje się nieuzasadnione. Niemniej jego spostrzeżenia na temat człowieka jako istoty wprzęgniętej w kulturę oraz szeroko zakrojone analizy dotyczące dzieła
literackiego wydają się wnosić interesującą perspektywę do podejmowanych tu rozważań.
6
R. Ingarden, Książeczka o człowieku, Kraków 1987, s. 30.
7
Ingardenowska koncepcja konkretyzacji wiąże się z ujęciem przeżycia estetycznego
(postawy przyjmowanej względem dzieła sztuki) jako złożonego, aktywnego procesu obcowania odbiorcy z dziełem. Pojęcie konkretyzacji rozumiane jest dwojako – jako pewien
proces (będący fazą przeżycia estetycznego) oraz jako tego procesu efekt (czyli przedmiot
estetyczny). Konkretyzacja jest w tym kontekście swoistą interpretacją, zależną od trzech
czynników: osobowości odbiorcy, atmosfery kulturalnej epoki i samego dzieła (jego treści). Por. B. Dziemidok, Konkretyzacja estetyczna, [w:] Słownik pojęć filozoficznych Romana
Ingardena, op. cit., s. 138.
8
H.-G. Gadamer, Estetyka i hermeneutyka, [w:] idem, Rozum, słowo, dzieje, tłum. M. Łukasiewicz, Warszawa 2000, s. 137. Na istotną rolę odbiorcy w procesie kształtowania się
dzieła wskazywał również Umberto Eco. Zob. U. Eco, Dzieło otwarte. Forma i nieokreśloność
w poetykach współczesnych, tłum. L. Eustachiewicz, J. Gałuszka, Warszawa 2008, s. 71–98.
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Eugène’a Scribe’a jako „eksperymentu myślowego”, ukazującego niemożność wyrwania się człowieka ze świata i swoistego dyskursu, w który jest wprzęgnięty.
W sposób ironiczny i karykaturalny, wykorzystując nieco sztuczną formę powieściową i romansową, autor ukazał dwie postaci uwikłane w pewien typ narracji.
Jeśli przyjmiemy powieść romansową, na której bohaterowie Pierwszej miłości…
zostali wychowani, oraz szczególną, domową atmosferę, opartą na wzorcach pokrewnych do powieściowych, za przerysowany obraz świata, bohaterów zaś za
osoby w ów świat nieuchronnie uwikłane, okaże się, że bez względu na to, czy
człowiek wzbogaca swój dyskurs poprzez interakcje z innymi i krytyczny namysł
(Charles), czy też ogranicza się do naiwnego, intuicyjnego podążania za schematami, z których wyrósł i z którymi się „zlewa” (Emmeline), nie jest w stanie
wykroczyć poza narrację, w której „tkwi”. Nie jest w stanie ocenić swej sytuacji
z perspektywy czytelnika (komizm można dostrzec tylko z perspektywy obserwatora, zmagania bohaterów w ich odczuciu są zapewne tragiczne). Różnice
w postrzeganiu świata pomiędzy Emmeline i Charles’em nie wynikają z przyjęcia
czy stworzenia odmiennych dyskursów, ale z „wyłowienia” w ramach jednego
dyskursu różnych elementów, aspektów (są oni ograniczeni w swych wyborach
przez sytuacje, ale oboje czerpią z dyskursu w sposób aktywny).
Søren Kierkegaard podkreślał, że „jeżeli się […] należy do «sekty czytaczy»,
jeżeli się w ten czy inny sposób wyróżnia jako pilny i uważny czytelnik, rośnie
możliwość zostania jakimś tam pisarzem, bo […] z dzieci wyrastają ludzie,
[…] a z czytelników pisarze”9. Charles i Emmeline nie wyrośli na pisarzy, niemniej ich postawę można rozpatrywać jako potrzebę twórczą – kreowania sytuacji, dialogów, a nawet otoczenia, snucia (patetycznej) opowieści i wcielania się
w role. Również jako potrzebę estetyczną (w gruncie rzeczy poszukują bowiem
piękna i wzniosłości).
Ponieważ niniejsze rozważania poświęcone są wpływowi wzorców literackich na tworzenie się niepowtarzalnej, osobistej perspektywy, która (skorelowana z całym systemem nadbudowanych wyobrażeń) przekłada się na kształtowanie równie niepowtarzalnej historii życia każdej jednostki, zaznaczyć należy, że
wszelkie analizy poczynione w tym zakresie odnosić się będą do dramatu Scribe’a (uznawanego za tekst „źródłowy”) zatytułowanego Les premières amours
ou Les souvenirs d’enfance. Uzupełnienie stanowić będzie artykuł Kierkegaarda
(zawarty w pierwszym tomie Albo-Albo), będący krytyką tegoż dzieła10. Przyjęte
przez bohaterów Pierwszej miłości… postawy i role zostaną następnie przeanalizowane przez pryzmat koncepcji Jeana Paula Sartre’a dotyczącej „złej wiary”.
9

S. Kierkegaard, op. cit., s. 279–280.
Kierkegaard określił ów tekst mianem „małej krytyki” (por. ibidem, s. 272–273).
Określenie to może być nieco mylące przez wzgląd na tendencję do pejoratywnego ujmowania samego terminu „krytyka” i rozumienia go przede wszystkim jako synonimu słowa
„polemika”. Chodzi tu natomiast o krytykę literacką (a także krytykę dzieła teatralnego) rozumianą jako interpretację i ocenę. Kierkegaard oceniał dzieło Scribe’a bardzo pozytywnie.
10
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Rzetelność analizy wiąże się z koniecznością zarysowania fabuły, bez znajomości której nie sposób odnieść się do różnorodnych aspektów podejmowanego
zagadnienia. Analizę dzieła Scribe’a należy przeprowadzić wielopłaszczyznowo.
Postawy bohaterów sztuki (Emmeline i Charles’a) można bowiem rozpatrywać
jako jednostkowe przypadki, ukazujące (poprzez zachowania, sposób wypowiadania się, przyjęty system wartości itd.), w jaki sposób wychowanie podparte
określonym typem literatury, w tym przypadku romansowej, przekłada się na
postrzeganie siebie i własnego życia. Można by pójść nieco dalej i ukazać, w jaki
sposób te literackie postaci zostały wykorzystane jako wzorce, wskazówki do
interpretowania własnych postaw i odczuć, sięgając na przykład do osobistych
przemyśleń Kierkegaarda zawartych w przytaczanej już recenzji sztuki Scribe’a11.
Przedmiotem rozważań nie byliby już wówczas bohaterowie komedii, ale wpływ
fikcyjnej historii na postrzeganie określonych partii własnego życia (w tym wypadku życia duńskiego filozofa, który z punktu widzenia czytelnika też pozostaje
postacią literacką – narratorem ukazującym cały system wzruszeń wywołanych
korelacją zachodzących „realnie” zdarzeń i swoistych odczuć czytelniczych).
Wychodzimy zatem od przedstawienia zarysu fabuły omawianej komedii.
W sztuce Scribe’a występuje bogaty wdowiec Dervière, jego szesnastoletnia
córka Emmeline, jej kuzyn – Charles (z którym się wychowywała pod czujnym
okiem ciotki Judith i którego nie widziała od ośmiu lat) oraz Rinville (syn przyjaciela pana Dervière, planujący małżeństwo z Emmeline). Postacią mającą niewątpliwie ogromny wpływ na młodych bohaterów, mimo iż pojawia się w sztuce
jedynie w formie wspomnienia, jest ciotka Judith – świętej pamięci bratowa
Dervière’a, „cnotliwa, wspaniała kobieta, która miała tylko jedną wadę; pochłaniała jedną powieść romansową dziennie”12. Zamiłowanie do romansu przekazała swym wychowankom. Różne okoliczności życia kuzynostwa sprawiły jednak,
że przyjęli oni nieco odmienne postawy. Bogactwo ojca i brak kontaktu ze światem zewnętrznym spowodowały, że Emmeline pogrążyła się w ukształtowanej
już w dzieciństwie iluzji. Stała się sentymentalna i marzycielska – przedmiotem
jej namiętności są złudzenia, dlatego też patos, którym obleka swe wypowiedzi,
jest śmieszny, w niczym nieugruntowany. Co ciekawe, jej sentymentalna postawa
11

Jest to niewątpliwie ciekawa perspektywa. Kierkegaard, opisując osobiste doświadczenia (przede wszystkim pierwszej miłości), zdaje się budować narrację tak, by przypominała powieść, stąd opisy typu: „Spotkaliśmy się w pół drogi, w marzeniu, podaliśmy
sobie ręce, płynęliśmy ku sobie jak duchy, jak skrzydlate istoty w świecie fantazji” (ibidem,
s. 275). Wszelkie spostrzeżenia i opisy zostają przedstawione przez Kierkegaarda jako
pokrewne doświadczeniom ukazywanym przez Scribe’a. Sztuka staje się dlań „pobudką
do głębokiego spojrzenia we własne wnętrze” (ibidem, s. 274).
12
E. Scribe, op. cit., s. 212. Słowa Dervière’a w oryginale brzmią następująco: „Ma défunte belle-sœur: une vertueuse, une excellente fille qui n’avait qu’un seul défaut; c’était
de consommer un roman par jour”. Wszystkie tłumaczenia z języka francuskiego w tym
artykule są mojego autorstwa.
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przejawia się tylko w obecności innych – w dialogach i sytuacjach, nigdy zaś
w samotności. Próżno szukać u niej monologów wewnętrznych czy miłosnych
westchnień. Jej przedstawienia potrzebują widza.
Charles, w młodym wieku wysłany w świat, szybko utracił złudzenia i uwolnił
się od iluzji, zyskał zaś wiarę w mistyfikację, dzięki której, jak sądzi, jest zdolny
ukryć się przed innymi, oszukać otoczenie i dowolnie manipulować zdarzeniami.
Pozostał przy tym ckliwy, wrażliwy i równie sentymentalny, co kuzynka – wzrusza go własna wiara w wielkie uczucia i braterstwo krwi. Oboje postrzegają więc
swe życie w romantycznym świetle.
Dervière pragnie, by jego córka wyszła za mąż za Rinville’a (którego żadne
z nich, jak dotąd, nie widziało), ta jednak wyznaje, że jest zakochana w swym
kuzynie, z którym od ósmego roku życia łączy ją mistyczne i tajemnicze „przyrzeczenie”13. Co istotne, to w Rinville’u „rozpoznaje” ona ukochanego Charles’a. Kiedy Emmeline wspomina „wspólnie” spędzone dzieciństwo, Rinville, udając kuzyna, tylko jej przytakuje. Dziewczyna przyrównuje ich sytuację do romantycznej
historii ze znanego im dziełka literackiego. Mówi, że są jak bohaterowie Pawła
i Wirginii (Paul et Virginie)14. Czuje, że jest zakochana (choć nie uprzytamnia
sobie, że obiektem uwielbienia jest jedynie wyobrażenie, które „nakłada” na obcego mężczyznę, „stapiając” go tym samym z wizerunkiem ukochanego kuzyna).
Emmeline zauważa brak pierścienia na palcu domniemanego Charles’a –
miał on być symbolem nierozerwalności ich więzi. Teatralnie deklaruje wówczas,
że to już koniec i że już go nie kocha. Kiedy na scenie pojawia się prawdziwy
Charles, Dervière bierze go za Rinville’a, każe więc córce, by się „wystroiła” (ta
przybiera pozę pełną dramatyzmu i wzdycha – musi stroić się dla obcego człowieka, o którym z góry wie, że go nie cierpi). Rinville spotyka się w międzyczasie
z Charles’em, który opowiada mu o wychowaniu na komediach i romansach, po
czym zwierza się, że chce pozostać incognito (jak przystało na bohatera romansu). Rinville sugeruje mu, by w takim razie udawał amanta Emmeline – Rinville’a
(czyli jego samego). Zwraca także uwagę na jego pierścień, który mógłby go zdradzić. Charles nie pomyślał, by go zdjąć. Rinville bierze symboliczny artefakt „na
przechowanie”.
13
W scenie pierwszej Emmeline określa je jako „święte obietnice i wczesne przysięgi”
(des promesses sacrés et des sermens anterieurs). Ibidem, s. 211.
14
Paweł i Wirginia, romans autorstwa Jacques’a-Henriego Bernardina de Saint-Pierre’a,
to historia wychowujących się razem dzieci, którym matki zaplanowały wspólną przyszłość. Miłość (wówczas jeszcze nienazwana i niewinna) jest wyidealizowana (stanowi
opis uczucia doskonałego). Wirginia wyjeżdża na kilka lat, a gdy w drodze powrotnej jej
statek rozbija się u wybrzeża, ginie jako jedyna z pasażerów, gdyż kierowana poczuciem
wstydu nie chce się rozebrać, by wpław dopłynąć do brzegu. Paweł umiera z rozpaczy dwa
miesiące później. Przytoczenie akurat tej historii wiele mówi o wyobrażeniach Emmeline
na temat idealnej miłości.
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Emmeline, podobnie jak jej ojciec, ma już ukształtowaną opinię zarówno na
temat Charles’a, jak i Rinville’a – nie ma znaczenia, kto w kogo się wciela, jakie
faktycznie postawy prezentuje, jak wygląda ani jakie cechy charakteru posiada.
Swoista „przedwiedza” obojga wpływa na to, jak bohaterowie są postrzegani.
Emmeline idealizuje kuzyna, gdyż jest on jej pierwszą, prawdziwą miłością, nienawidzi zaś Rinville’a, bo ów nie jest Charles’em. Ojciec postrzega ich odmiennie,
ale także jego interesują bardziej własne wyobrażenia niż stojące naprzeciw
„żywe” postaci.
Emmeline jak magiczne zaklęcie powtarza, że zawsze wracamy do pierwszej
miłości. Ta „prawda konieczna” sprawia, że ponownie odnajduje swoje głębokie
uczucie do Charles’a (który wcale nim nie jest). Jest to tym łatwiejsze, że Rinville,
udając jej kuzyna, powraca z niezbitym dowodem swej fałszywej „tożsamości”
– wspomnianym pierścieniem z dzieciństwa. W tym miejscu warto wrócić do
kwestii „rozpoznania”. Emmeline poznaje Charles’a po szeregu przypadkowych
cech i symboli, przy czym pierścień zdaje się dla niej najważniejszym z nich.
I chyba nie ma znaczenia, kto by go założył. Również wrażenie obcości, którego doświadcza później, opiera się na nieuzasadnionych przesłankach – zarzuca
Charles’owi, w którego wciela się Rinville, że już nie zwierza się jej ze wszystkiego (jest przy tym niepomiernie zaskoczona, jakby przeoczyła fakt, że od ośmiu
lat w ogóle się z nią nie kontaktował). Ta wzajemna szczerość jest jej wymysłem,
efektem przyjęcia pewnych schematów dostrzeżonych w romansach, nie zaś wynikiem doświadczeń, które przyswaja w sposób wybiórczy.
Charles (udający Rinville’a) pod wpływem romantycznego uniesienia opowiada Emmeline o sobie w trzeciej osobie – snuje opowieść przerysowaną, staje się
bohaterem powieściowym, figurą tragiczną. Emmeline dowiaduje się, że kuzyn
jest żonaty. Wprawia ją to w osłupienie (nie rozumie, jak Charles mógł tak wiele
rzeczy przed nią zataić) i oburzona informuje o wszystkim ojca. Prawda wychodzi
na jaw. Charles przyznaje się do kłamstwa, udowadniając tym samym, jak nieudolny z niego mistyfikator. Zaskoczona Emmeline zastanawia się, jak to możliwe,
że nienawidziła swego biednego Charles’a, a tego, którego nigdy wcześniej nie
spotkała… I tu sztuka się kończy.
Odpowiedzią na niedokończone pytanie Emmeline mogłyby być słowa jej
ojca wypowiedziane już w pierwszej scenie sztuki. Zachwyt córki skwitował on
wówczas stwierdzeniem, że to jej wyobraźnia zrobiła z Charles’a bohatera romansu15. Wyobraźnia użyźniona powieścią romantyczną – chciałoby się dodać.
W jakim zakresie treść omawianej komedii koreluje z koncepcją złej wiary
Sartre’a? Aby uchwycić tę zależność, trzeba pokrótce przedstawić zarys problematyki prezentowany na gruncie myśli francuskiego filozofa.
15

Por. E. Scribe, op. cit., s. 215.
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Sartre’owska koncepcja złej wiary jest nierozerwalnie związana z zagadnieniem wolności. Filozof podkreślał, że „człowiek jest wolny, […] jest wolnością”16.
Człowiek „skazany jest na wolność […], ponieważ nie jest stworzony przez siebie
samego, a pomimo to wolny, ponieważ raz rzucony w świat, jest odpowiedzialny
za wszystko, co robi”17. W konfrontacji z otaczającym światem nieustannie podejmujemy decyzje i tym samym kształtujemy własne życie. Od tak pojmowanej
wolności nie ma ucieczki – „powstrzymanie się od wyboru także będzie wyborem”18. Wszelkie próby ucieczki od wolności powodują, że życie ludzkie staje się
nieautentyczne, zakłamane.
Wolność, wedle niektórych interpretatorów myśli Sartre’a, była przezeń ujmowana w sposób paradoksalny19. Człowiek miał być bowiem z jednej strony
istotą niezdeterminowaną i absolutnie wolną, z drugiej zaś – działającą w świecie
i zanurzoną w sytuacji, a zatem jakoś ograniczoną. Już Simone de Beauvoir zwracała uwagę na to, że „w praktyce […] każdy człowiek jest ograniczony sytuacją,
jego realna wolność jest wolnością nie abstrakcyjną, lecz w określonej sytuacji”20.
Podkreślała przy tym jednak, że „wolność zaprzeczenia, negacji jest praktycznie
nieograniczona”21. Te słowa wskazują na możliwe rozwiązanie pozornego paradoksu. Wolność w ujęciu Sartre’a nie wiąże się z możliwością nieograniczonego
i dowolnego ingerowania w świat rzeczy (byt-w-sobie), ale jest czymś, co pozwala na dowolną postawę względem zastanego stanu rzeczy (akceptację albo
negację), obejmuje więc samego człowieka (byt-dla-siebie) i jego nastawienia.
„Sartre wyraźnie odróżnia […] ontologiczne, «filozoficzne i techniczne» pojęcie
wolności od «empirycznego» jej rozumienia, które najczęściej utożsamia wolność z możliwością urzeczywistnienia wybranych przez siebie celów”22. Więzień
nie może opuścić więzienia, kiedy tylko zechce, ale może dokonać wyboru własnego sposobu bycia, przyjąć dowolną postawę i nadać określony sens własnym
doświadczeniom23.
Wedle Sartre’a byt ludzki w swej wolności zdolny jest przyjąć wobec samego siebie postawę negatywną. Człowiek może konstytuować siebie poprzez
wprowadzenie negacji we własną podmiotowość. Tego typu postawę (negowa16

s. 38.

17

J. P. Sartre, Egzystencjalizm jest humanizmem, tłum. J. Krajewski, Warszawa 1998,

Ibidem, s. 39.
Ibidem, s. 66.
19
Por. W. Gromczyński, Sartre’a filozofia wolności i jej krytyka, „Studia Filozoficzne”
1969, nr 1, s. 133–146.
20
A. Nasiłowska, Jean Paul Sartre i Simone de Beauvoir, Kraków 2016, s. 214.
21
Ibidem.
22
H. Puszko, «Być Stendhalem i Spinozą…» Szkic o filozofii Jean-Paula Sartre’a, Warszawa 1997, s. 142.
23
Por. J. P. Sartre, Byt i nicość. Zarys ontologii fenomenologicznej, tłum. J. Kiełbasa,
P. Mróz et al., Kraków 2007, s. 589.
18
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nia samego siebie) określił Sartre mianem złej wiary i wiązał między innymi
z przyjmowaniem jakiejś społecznej roli. Zła wiara, jako forma samookłamywania, jest zjawiskiem szczególnym. W przeciwieństwie do kłamstwa, które zakłada istnienie zwodzącego i zwiedzionego, w jej przypadku pojawia się swoista
jedność – ukrywający prawdę przed samym sobą nieustannie próbuje odwrócić
od niej własną uwagę. By móc odwrócić od czegoś wzrok, trzeba najpierw to
zauważyć. Zła wiara (w przeciwieństwie do kłamstwa) z konieczności wiąże się
z uprzytamnianiem sobie samookłamywania24. Skierowane na siebie kłamstwo
nieustannie się więc rozpływa. Ów schemat uwidacznia się w Pierwszej miłości…
Kiedy prawda wychodzi na jaw, Emmeline staje w osłupieniu25 jak dziecko, które odkrywa, że występujący na scenie bohaterowie to tylko aktorzy otoczeni
dekoracjami26.
Uprzytomnienie sobie własnego samozakłamania nie zawsze prowadzi do
przyjęcia na siebie związanych z tym konsekwencji. Według Sartre’a człowiek
ma skłonność do przerzucania odpowiedzialności za własne czyny na jakieś zewnętrzne lub nieuświadomione czynniki, by tym samym przywrócić dwoistość
kłamcy i okłamywanego. Paralelnym schematem jest na przykład przyjmowanie
jako uzasadnienia własnych zachowań interpretacji i rozstrzygnięć psychoanalitycznych (rozdzielanie życia psychicznego na świadome i nieświadome)27.
Na gruncie takiego ujęcia uzasadnianie własnych postaw wpływem wzorców,
które dla Emmeline i Charles’a niewątpliwie stanowili bohaterowie literatury
sentymentalnej, byłoby przejawem złej wiary. Pewien typ literatury, jako element kształtujący określony punkt widzenia, to zaledwie zastana okoliczność,
24

Por. ibidem, s. 84–86.
Uświadamia sobie tym samym własne, błędne postrzeganie otoczenia, stąd słowa:
„Je me suis trompée. J’ai pris le passé pour l’avenir” (E. Scribe, op. cit., s. 261). Myliła się
i rzutowała przeszłość na przyszłość (a także teraźniejszość). Uwzględniwszy kontekst,
warto nadmienić, że czasownik se tromper, oznaczający „pomylić się”, wiąże się z czasownikiem tromper – „oszukać”, „zdradzić”, „zwodzić”. Zasadna zdaje się zatem interpretacja
słów Emmeline jako „myliłam siebie”, „oszukiwałam siebie” bądź „zwodziłam siebie samą”.
26
Sytuacja przypomina pod tym względem fabułę filmu Truman Show, którego główny bohater odkrywa, że bierze udział w zręcznej mistyfikacji, a jego codzienne życie stanowi treść nadawanego całą dobę reality show.
27
Por. J. P. Sartre, Byt i nicość…, op. cit., s. 87–89. Analogia ta tylko pozornie wydawać
się może niewspółmierna. Skoro (zwłaszcza przez wzgląd na szczególny sposób narracji)
wiele osób skorych jest do tego, by przyjmować rozstrzygnięcia proponowane w obrębie
psychoanalizy za w sposób naukowy odzwierciedlające faktycznie zachodzące procesy,
to dlaczegóż nie można by sobie z podobną łatwością wyobrazić, że równie mocno da
się uwierzyć w adekwatność literackich (sentymentalnych) opisów względem społecznych zachowań i relacji (przyjaźń, miłość, więzi rodzinne), zwłaszcza gdy przyswaja się je
w okresie dziecięcym. Większość ludzi ma (bądź miała) wyidealizowane wyobrażenia na
temat miłości, młodości, przyjaźni czy bohaterstwa (kreowane nie tylko przez literaturę,
ale i na przykład media).
25
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sytuacja, do której bohaterowie musieli się jakość odnieść. Charles starał się
od tego wpływu zdystansować, Emmeline podjęła natomiast decyzję, by trwać
w sentymentalnej perspektywie. Musiała sobie uprzytamniać, iż kreuje pewną
postać, o czym świadczyć może choćby fakt, że nie czyniła żadnych „romantycznych” gestów, kiedy przebywała sama.
Ujmowanie siebie wyłącznie przez pryzmat odgrywanej roli to według Sartre’a
także przejaw złej wiary. Postać, w którą wciela się Emmeline, nie wyczerpuje
tego, kim jest ona jako człowiek w całej swej złożoności. Nie można jej sprowadzić
do żadnych postaw czy zachowań. Człowiek jest bowiem zawsze czymś więcej niż
one28. Całkowite i nieustanne zaangażowanie w graną przez siebie postać upodabnia go do automatu, robota, słowem: do przedmiotu (bytu-w-sobie). Taka tendencja wiąże się z dążnością do bycia czymś jednoznacznie określonym, uchwytnym. Całkowite stopienie się z odgrywaną rolą nie jest jednak możliwe. Niemniej
Sartre podkreślał, że sama próba wcielenia się w rolę stanowi powszechną formę
orientowania się w świecie. Pozwala na zrozumienie zasad funkcjonujących w życiu społecznym, a co za tym idzie umożliwia właściwe w nim uczestnictwo.
Według Sartre’a znamiona złej wiary nosi też tendencja do ujmowania ludzi,
prezentowanych przez nich postaw oraz ich cech jako przedmiotów posiadających pewne trwałe własności. Postrzega się daną osobę przez pryzmat aktualnie
(albo tak jak w tym wypadku, niegdyś) zaobserwowanych cech, które rzutowane
są na cały przebieg czasowy (to, co ujęte aktualnie, na przeszłość i przyszłość,
albo to, co ujęte w przeszłości, na aktualność i przyszłość), jak gdyby zapominając, że człowiek to nieustannie aktualizująca siebie, wolna istota29. Cechy te
zostają przy tym unieruchomione jak własności przysługujące rzeczom i stapiają
się w jedno z obiektem, któremu są przypisywane. Zgodnie z tym schematem
Emmeline i jej ojciec oceniali Charles’a i Rinville’a. Ich postawa sprzęgnięta jest
z przyjęciem specyficznej perspektywy, którą Sartre określił jako powiązaną z nicościującą dwuznacznością ek-staz czasowych30. Człowiek może uznać, że jest
tym, kim był, wzbraniając się przed uwzględnieniem późniejszych zmian. W taki
sposób Emmeline postrzega Charles’a. Dowiedziawszy się o „przygodach” kuzyna, jest oszołomiona, wykraczają one bowiem poza ramy tego, co według niej
„dawny” Charles mógłby zrobić. Człowiek może także uznać zgoła przeciwnie,
28

Por. ibidem, op. cit., s. 98–99.
Por. ibidem, s. 93.
30
Pojęcie „ekstaza” nie jest przez Sartre’a rozumiane jako doświadczenie mistyczne
(religijne), ale jako swoiste bycie na zewnątrz siebie. Filozof zdaje się ujmować je zgodnie ze starogrecką etymologią, podobnie jak Milan Kundera w jednym ze swych esejów:
„Ekstaza oznacza być «poza sobą» […]: czynność przekraczania swej pozycji (stasis)”
(M. Kundera, Zdradzone testamenty. Esej, tłum. M. Bieńczyk, Warszawa 1996, s. 78). Według Sartre’a pierwsza ek-staza spycha człowieka w dziedzinę bytu-w-sobie, druga angażuje go w niebyt. Por. J. P. Sartre, Byt i nicość…, op. cit., s. 80.
29
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że nie jest tym, kim był, i tym samym odwołać się do własnej wolności, która
stanowi fundament nieustannych zmian, tworzenia siebie wciąż na nowo. Taką
postawę, do pewnego stopnia, prezentuje Charles, kiedy próbuje odciąć się od
dawnej, sentymentalnej naiwności i kiedy (jak gdyby negując tę chęć) opowiada
o sobie jak o bohaterze romansu, kreując własną postać jako odmienną od wizerunku „zastygłego” we wspomnieniach kuzynki.
Przykładów można by podać znacznie więcej. Ale czy analizowanie postaw
bohaterów literackich jako swoistych egzemplifikacji zachowań przesiąkniętych
złą wiarą w ujęciu Sartre’owskim jest zasadne? Wydaje się, że tak, jeśli uwzględnić, iż są to przykłady przerysowane, ale ukazujące szczególny rodzaj zachowań.
W sposób trafny obrazują one i tym samym dopełniają filozoficzne rozważania
Sartre’a o fenomenie złej wiary. Niebagatelna jest rola literatury, która może być
nie tylko inspiracją czy narzędziem kształtowania wyobraźni, ale i sposobem odwrócenia uwagi od samego siebie czy źródłem, z którego czerpać można wiedzę
oraz wzorce postaw i masek, za którymi chowamy się, próbując oszukać (być
może nie tylko) otoczenie. Postać Emmeline pokazuje, jak głęboko można się zanurzyć w wykreowaną przez siebie rolę i z jakim trudem przychodzi spojrzenie
na siebie z innej perspektywy, a także jak trudno uwolnić się od przyswojonych
literackich treści.
Jako swoisty kontekst warto ukazać sytuację zgoła odmienną, kiedy człowiek,
patrząc na siebie i swą przeszłość z odległej perspektywy, nie potrafi utożsamić się
z wizerunkiem dawnego siebie. Tak jest w przypadku bohatera powieści Ericha
Marii Remarque’a Na zachodzie bez zmian:
Grzbiety książek stoją rzędem. Znam je jeszcze i przypominam sobie, w jakim porządku je ustawiałem. Proszę je oczyma: przemówcie do mnie – przyjmijcie mnie – przyjm
mnie dawniejsze życie – ty beztroskie i piękne – przypuść mnie znowu do siebie…
Czekam, czekam. […] Przerażające uczucie obcości chwyta mnie nagle. Nie mogę znaleźć sobie miejsca, jestem stąd wykluczony; jakkolwiek błagam i wysilam się, nic się tu
nie porusza, beznamiętny i smutny siedzę niby skazaniec i przeszłość odwraca się ode
mnie. […] Następnie biorę jedną z książek i przerzucam kartki […]. Niektóre zdania są
podkreślone. Szukam, przerzucam strony, biorę inne książki. Już cała paczka leży pod
ręką. […] Stoję milczący przed tą stertą. Jak przed sądem. Zniechęcony. Słowa, słowa,
słowa – nie dosięgają mnie31.

Na koniec warto zadać pytanie, czy możliwe jest wyjście poza serię nieadekwatnych i redukujących człowieka ról. Czy można w ogóle wyzbyć się „maski”?
Być może człowiek ma jedynie możliwość ich zamiany? Być może, jak pisał Sartre
w jednym ze swych opowiadań, „człowiek nie jest w stanie uczynić żadnego ruchu twarzy, żeby zaraz nie zmieniły się one w miny”32. Czym w takim razie byłoby
31
32

E. M. Remarque, Na Zachodzie bez zmian, tłum. S. Napierski, Poznań 2004, s. 95–96.
J. P. Sartre, Herostrates, [w:] idem, Mur, tłum. J. Lisowski, Warszawa 1999, s. 85.
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życie autentyczne i dlaczego nieustanne demaskowanie własnych skłonności do
złej wiary ocenić należy jako bardziej pożądane niż poddanie się im? Sartre odpowiedział na część tych wątpliwości następująco:

Jeżeli określimy sytuację człowieka jako wolny wybór bez usprawiedliwień i bez oparcia – to każdy człowiek, który się zasłania swoimi namiętnościami, każdy człowiek,
który odwołuje się do determinizmu – jest człowiekiem zakłamanym. Można mieć
obiekcje: dlaczego właściwie nie miałby dokonywać wyboru w złej wierze. Odpowiem,
że nie osądzam go z punktu widzenia moralności, ale określam jego złą wiarę jako
błąd. […] Zła wiara jest oczywiście zakłamaniem, ponieważ ukrywa całkowitą swobodę zaangażowania się. […] Kiedy mi mówią: a jeżeli ja chcę pozostawać w złej wierze,
odpowiem: nie ma żadnej racji, żeby w niej nie pozostawać33.

Głębsza analiza sygnalizowanych tu wątpliwości nie wejdzie w obręb rozważań podjętych w niniejszym artykule, ale być może stanie się punktem wyjścia do
dalszej refleksji na temat specyfiki człowieka i jego życia.

Adaptation of Literary Models as a Sign of ‘Bad Faith’ –
First Love… by Eugène Scribe in the Light
of Jean Paul Sartre’s Philosophy
Abstract

The purpose of this paper is to use philosophical ideas to analyze literary works.
The author wishes to demonstrate that attitudes and behaviors presented in the comedy First Love… by Eugène Scribe can be interpreted as examples of Sartre’s ‘bad faith’.
Other problems, such as freedom, adaptation of literary models in the development of
human beliefs, embodiment of the role and an authentic way of life will also be discussed here.
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O wyzwoleniu sztuki od państwa

Streszczenie

W niniejszym artykule prezentujemy ideowe założenia polityki i filozofii libertariańskiej w odniesieniu do sztuki. Interesuje nas relacja, jaka nawiązuje się między państwem a sferą sztuki, szczególnie w kontekście państwowych dotacji na działalność
artystyczną.

Słowa kluczowe

sztuka, państwo, kapitalizm, wolny rynek
Zatem następnym razem, gdy powiesz „mam prawo”, zapytaj
siebie: „kto ma obowiązek?”. Jeśli istnieje ktoś, kto ma obowiązek robić cokolwiek poza powstrzymaniem się od ingerowania w twoje sprawy, zapytaj: „na jakiej podstawie żądam prawa podporządkowania woli tej osoby mojej woli?”.

C. W. Baird, Mam prawo!1

1
C. W. Baird, Mam prawo!, [w:] Fałsz politycznych frazesów. Czyli pospolite złudzenie
w gospodarce i polityce, Lublin–Rzeszów 2007, s. 20.
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Opinie dotyczące zakresu, w jakim państwo powinno ingerować w życie osobiste
człowieka, jego sprawy finansowe, poglądy, edukację i system zdrowia, a także
wolność osobistą, podpartą wolnością dysponowania środkami pieniężnymi,
które nabywa dzięki pracy, a które państwo odbiera na rzecz utworzenia tak zwanych środków publicznych, należą do kanonu zagadnień podnoszonych w sporze
między libertarianami i zwolennikami kapitalizmu a socjalistami preferującymi
„państwo opiekuńcze”.
Wolno nam wątpić, czy istnieje jeszcze jakiś obszar życia osobistego, do którego nie zaprosiliśmy rzekomych „autorytetów”, skoro państwo ingeruje w edukację seksualną2, religijną, relację małżeńską oraz sztukę. Nie tylko ze względu
na ograniczoną liczbę odbiorców takich mediów, jak teatr, muzeum, galeria, kino,
sztuka nie należy dziś do ważniejszych bastionów obrony myśli libertariańskiej.
Walka toczy się raczej w obszarze ekonomii i polityki teoretycznej, co ma oczywiście dobre strony, jeśli ktoś potrafi przenieść i zaaplikować abstrakcyjną zasadę
wolności do swojego światopoglądu i życia codziennego3.
Z abstrakcjami, do których zalicza się również zasady etyczne, jest jednak problem w „państwie opiekuńczym”, które upośledza moralną samodzielność obywateli, zwalniając ich z obowiązku decydowania. Moralną jednostką jest wszakże
tylko ten człowiek, który sam podejmuje decyzję w tej dziedzinie. Odnieśmy się
do komentarza Ayn Rand, klasyka filozofii libertariańskiej:
Głównym symptomem ludzkiej – oraz kulturowej – dezintegracji intelektualnej i moralnej jest zawężenie pola widzenia i stawianych celów do konkretnego bezpośredniego momentu. Dzieje się tak, gdy z ludzkich procesów czy ze sfery zainteresowań
wspólnot umysłowych stopniowo znikają abstrakty. Dezintegracja świadomości przejawia się w niemożności myślenia i działania w kategoriach zasad4.

Zasadami byłyby tu przede wszystkim wolność oraz prawda – nie tylko na poziomie myślenia, ale też działania. W niniejszym eseju spróbujemy choć trochę się
do nich zbliżyć.

2

Jak wskazuje Milton Friedman, współczesny system edukacji cechuje się tak dużym
upolitycznieniem i niskim poziomem, że koszty związane z edukacją ponoszone są przede
wszystkim w celu uniknięcia indoktrynacji własnych dzieci. Por. M. Friedman, R. Friedman, Wolny wybór, tłum. I. Jakubczak, J. Kwaśniewski, Sosnowiec 2009, s. 175.
3
Por. szczegółowe rozważania nad wolnością: F. A. von Hayek, Konstytucja wolności,
tłum. J. Stawiński, Warszawa 2013.
4
A. Rand, Kapitalizm. Nieznany ideał, tłum. J. Łoziński, Poznań 2013, s. 231.
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Gdy mowa o sztuce, dodatkową ważną okolicznością jest powszechne przekonanie, że szczególnie w tym obszarze (można by powiedzieć: w „sferze ducha”)
istnieją ludzie (co ciekawe, nie tylko przedstawiciele tak zwanego świata sztuki,
ale także politycy i pracownicy różnorakich pionów administracyjnych), którzy
lepiej wiedzą, co oznacza sztuka „dobra” i „zła” oraz jaka sztuka powinna być
oglądana przez społeczeństwo.
Dla porządku zadajmy sobie pytanie: „Czy działacze polityczni i pracownicy
administracyjni kierują się złą wolą, gdy podejmują działania ingerujące w świat
sztuki?”. Można zapewne przyjąć, że zdecydowana ich większość kieruje się dobrą
wolą. Problem leży nie w ludzkich intencjach i ich zwodniczości, lecz w systemie,
który osobom niekompetentnym (nikt z nas nie jest kompetentny, by decydować
o życiu innych ludzi), acz żarliwym wmawia, że powinni ingerować w przestrzeń
publiczną i decydować w stopniu większym niż sami za siebie o regułach życia
społecznego. Owo poczucie misji można sprowadzić do hasła „niech moja świadomość kształtuje świadomość wszystkich”. Zasadę tę można opisać następująco: nawet jeśli posiadalibyśmy wiedzę obiektywną co do tego, czym jest sztuka,
i bylibyśmy zgodni, które z przedmiotów świata sztuki są prawdziwymi dziełami,
nie wolno nam zmuszać nikogo do ich oglądania lub finansowania.
Misjonarsko-opiekuńcze podejście posiada cechy heroiczne, które uważamy
za piękne, sprzeciwia się jednak jawnie zasadzie wolności osobistej, jest więc
źródłem (ukrytej) przemocy, której dopuszczają się przedstawiciele grup politycznych na odbiorcach sztuki. Cierpi na tym przede wszystkim środowisko intelektualne, czyli ludzie posiadający kompetencje do samodzielnego decydowania
o swoich upodobaniach ideologicznych, światopoglądowych i estetycznych. Jeśli
zaś chodzi o resztę, to nieuczciwe wydaje się wmawianie im, że „świat sztuki”
jest ich żywotnym interesem. Ten, kto nie jest zainteresowany sztuką, nie ingeruje w nią. Myśl tę możemy krótko rozwinąć, sięgając do słów Charlesa W. Millsa,
który w eseju O rozumie i wolności daje zasmucający, lecz jakże prawdziwy obraz
współczesnego społeczeństwa. Wiele wskazuje na to, że przyszło nam żyć w epoce, w której wartość rozumu stała się sporna, a postępująca racjonalizacja życia
nie skutkuje poszerzeniem wolności. W tym sensie racjonalizacja pozbawiona
rozumu nie jest krokiem ku wolności, lecz absolutnym zaprzeczeniem tej idei.
Mills pisze:
[…] dzisiaj stało się jasne dla nas, że w sposób naturalny wszyscy ludzie nie chcą być
wolni; że wszyscy ludzie nie chcą albo nie są zdolni, co się może zdarzyć, do wytężenia
swych sił, aby posiąść rozum, którego wymaga wolność5.
5

C. W. Mills, O rozumie i wolności, [w:] J. Mucha, C. W. Mills, Warszawa 1985, s. 214.
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Rozum i wolność stanowią duchowe miejsce narodzin sztuki i wszelkiej wartościowej działalności człowieka. Żaden ustrój ingerujący w sztukę nie sprawi nigdy, że będą one wzrastać, przeciwnie: unifikacja życia, edukacji, poglądów, świadomości rodzi jednostkę, której – jak pisze Mills – nieznane są owe wartości6.
Dlaczego więc piszemy o wolności, skoro ludzie jej nie chcą? Ponieważ nie
piszemy tych słów, by kogoś uszczęśliwić, lecz próbujemy choć trochę zbliżyć się
do prawdy. Należy wrócić do korzeni i uświadomić sobie, że choć jest to faktycznie ideał nieznany7, to jednak „kapitalizm jest jedynym ustrojem społecznym,
który opiera się na uznaniu praw jednostki, i dlatego też jest jedynym ustrojem,
który ze stosunków społecznych usuwa przemoc”8.

Kto płaci, ten decyduje – „państwo opiekuńcze”
ma prawo dysponować środkami publicznymi

Mówiąc o państwowym systemie dotowania sztuki, podkreślić trzeba, że jest on
zgodny z zasadami demokracji. W Polsce w ostatnich latach zdarzały się okoliczności, w których mogliśmy obserwować zgubny wpływ „państwa opiekuńczego”
na twórczość. Przykładem może być teatr, w którym przygotowywana jest premiera spektaklu zawierającego treści erotyczne. W telewizji, internecie i prasie
rozpoczyna się burzliwa dyskusja o „granicach sztuki”, a pod teatrem szarpanina
z przeciwnikami pornografii. Sztuki oczywiście jeszcze nikt nie widział, a minister kultury wysłał do teatru swojego przedstawiciela, by bacznie przyglądał się,
czy granice erotyzacji nie zostały przekroczone. Dla nas ważne jest to, że z punktu widzenia ustroju demokratycznego minister ma prawo ingerować w treść
spektaklu. Jak to możliwe? Zasada jest prosta: kto płaci, ten wymaga9. Rzecz jasna można się tu powołać na argument, że w demokracji każdy ma prawo głosu.
Owszem, ale rację ma większość! Obywatele wybrali swych przedstawicieli zgodnie z prawidłami demokracji i złożyli swoje „pięć groszy” w podatkach do kasy
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, aby minister, reprezentując
większość (a nie wszystkich!), użył tych środków zgodnie z ich przekonaniem.
Pełnomocnictwo do dysponowania środkami uzyskał jednak od wszystkich,
którzy popierają ideę „państwa opiekuńczego”, czyli między innymi dotowanie
teatrów. Sensacje medialne, które rozgrywają się przy takich okazjach, świadczą
wyłącznie o tym, że polityczny i ideologiczny atak na zasady myślenia wywołuje
trwałe upośledzenie społeczeństwa niezdolnego do krytycyzmu i refleksji o najprostszych zasadach demokracji.
6

Por. ibidem, s. 235.
Jest to parafraza tytułu książki Ayn Rand.
8
A. Rand, op. cit., s. 58.
9
„Skoro wydaje on [rząd] pieniądze podatnika, ma prawo i obowiązek troszczyć się o to,
co za nie otrzymuje. Kto płaci, ma prawo wymagać” (M. Friedman, R. Friedman, op. cit., s. 125).
7
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Postawmy pytanie: Jaka jest rola państwa w kreowaniu sztuki dotowanej lub
prezentowanej w przestrzeniach publicznych? Należy odstąpić od pomysłu poszukiwania autorytetu w tej dziedzinie, nie chodzi bowiem o ocenę poglądów i postaw
„wstecznych” czy „postępowych”, które są sprawą osobistą10. Chcemy podkreślić,
że bez względu na postawę polityków i urzędników, bez względu na to, jaka władza
próbuje oddziaływać na „świat sztuki”, jest to z zasady działanie niszczące. Stanowisko takie można poprzeć słowami Rand: „Najgorszy aspekt tej sytuacji polega
nie na tym, że władzy takiej można użyć nieuczciwie, lecz na tym, że niepodobna jej
użyć uczciwie”11. Chodzi nam więc o coś ważniejszego niż konkretne dzieło sztuki
w konkretnej sytuacji politycznej. Chodzi o zasadę i o fakt, którego nie chcemy zauważyć. To system polityczny i system dystrybuowania środków publicznych winne są istnieniu nacisków, sfer wpływów, cenzury, przepychanek i wyszarpywania
sobie „jałmużny” w postaci publicznych, czyli „niczyich” dotacji.
Filozofowie kapitalizmu, wolnego rynku oraz libertarianie postulują odejście
od idei „państwa opiekuńczego”, która przynosi często dużo więcej szkód niż pożytku. Ale czy spory wokół sztuki zanikną w ramach otwartego rynku? Absolutnie nie, i słusznie, ponieważ powinny się one toczyć. Są one energią napędzającą
i ożywiającą sztukę. Ograniczenie subsydiów państwowych obniży znaczenie
„świata sztuki” (mamy tu na myśli instytucjonalne i hermetyczne gremia decydujące o tym, co i w której galerii zobaczymy), wzrośnie jednak znaczenie widza
jako faktycznego klienta, odbiorcy usługi/produktu, jakim jest przecież sztuka.
To on, a nie „środki publiczne”, stanie się znów realnym uczestnikiem kultury.
Warto dodać, że sama idea kapitalizmu nie gwarantuje wolności osobistej.
Istniały i istnieją nadal państwa, które dowodzą, że wolny rynek nie chroni obywateli pod tym względem12. Mimo to teoretyczną podstawą filozofii libertariańskiej nie jest argument instrumentalny (na przykład o wzroście gospodarczym
i produktywności), lecz argument etyczny (o prawie do własności jako najważniejszej konsekwencji wolności osobistej)13.

Wolny artysta na wolnym rynku

Paul A. Cleveland i Benjamin L. Crawford słusznie zauważają, że:

Opodatkowanie zawsze zawiera w sobie element przymuszenia obywateli, by pozbyli
się części swojej materialnej własności w celu finansowania programów rządowych.
Zatem ci, którzy rzeczywiście muszą płacić za subsydia dla artystów, już nie mają wyboru i to oni w rzeczywistości zostają skutecznie „skrępowani kajdanami” płacąc za
10

Por. ibidem, s. 160.
A. Rand, op. cit., s. 275.
12
Mowa tu na przykład o dyktaturze wojskowej w Chile i Argentynie. Por. W. Kymlicke,
Współczesna filozofia polityczne. Wprowadzenie, tłum. A. Pawelec, Kraków 1998, s. 136.
13
Por. ibidem, s. 135.
11

120

Paulina Tendera, Wojciech Rubiś

coś, za co może chcą, ale też być może nie chcą płacić […]. W sytuacji całkowicie wolnego rynku wszelka dyskusja o artystycznych standardach, które należy promować,
staje się sprawą sporną. Każda jednostka sama wybiera pomiędzy tym, co jest wartościowe, a tym, co nie jest wartościowe, a także co jest obrażające, a co nie14.

Odwołanie się do „sprawy spornej” oznacza, że nie cedujemy na nikogo naszego
prawa do decydowania o tym, co jest sztuką, a co nie, i nie organizujemy państwowego monopolu na twórczość15. Spór ten nie oznacza szarpania się pod
teatrem i niszczenia dzieł sztuki ani też wprowadzania rządowej kurateli w celu
wspierania „polskiej sceny”. Chodzi o wolne działania rynkowe, w ramach których widz sam decyduje, jaką sztukę obejrzy, i przeznacza na to dokładnie takie
środki, jakie zechce.
Najlepsza sztuka powstaje w systemie konkurencyjnym. Otwarty rynek nie
zabrania oczywiście finansowania sztuki ze źródeł instytucjonalnych, lecz przynależność do instytucji (zrzeszeń, towarzystw…) jest dobrowolna, tak jak dobrowolna powinna być osobista dotacja na kulturę. Ci, którzy nie chcą sztuki, nie
płacą za nią. Ci, którzy jej chcą – płacą. Fałszywy jest mit o upadku niezależnej
sztuki, zapomnianej przez nowoczesny świat. Niepotrzebny jest strach o jej jakość. Nie podejmujemy tu kwestii braku wrażliwości na sztukę, jej znaczenia dla
społeczeństwa, niechęci do uczestniczenia w świecie sztuki... Jeśli ktoś chce oglądać treści religijne na scenie, niech dotuje odpowiednie towarzystwa i fundacje.
Jeśli ktoś kocha muzykę, niech wspiera filharmonie itd. Można nam zarzucić brak
współczucia dla ciężkiej sytuacji sztuki, ale „należy […] przede wszystkim pamiętać, że współczucie to cecha tych, którzy rozdają potrzebującym swoje własne
bogactwo, a nie tych, którzy rozdają bogactwo innych ludzi”16.
W dyskusjach nad tak zasadniczymi sprawami, jak sztuka, idea, wolność myślenia, wolność osobista – sprawami, które sprowadzają się do naczelnej wartości,
jaką jest prawda – nie powinno być mowy o umiarkowaniu. Rand pisze, że taka
postawa jest ważna „zwłaszcza w sferze moralności, gdzie tylko ekstremalna (nieugięta, bezkompromisowa) cnota może być nazwana w istocie cnotą. Jaki jest moralny status człowieka o «umiarkowanej» prawdomówności?”17. Autorka dodaje,
że „w sferze rozumu i moralności nie ma czegoś takiego jak umiarkowanie”18.
14
P. A. Cleveland, B. L. Crawford, Finansowanie sztuki ze środków publicznych, [w:]
Fałsz politycznych frazesów..., op. cit., s. 270–271.
15
„Znaczenie terminu «monopol» w ujęciu historycznym oznacza «przyznanie przywileju przez państwo», który to akt wyklucza istnienie legalnej konkurencji w danej branży” (D. T. Armentano, Ustawodawstwo antytrustowe jest niezbędne, by zapobiegać istnieniu
monopoli, [w:] Fałsz politycznych frazesów..., op. cit., s. 180.
16
T. R. Machan, Państwo winno każdemu zagwarantować pracę, [w:] Fałsz politycznych
frazesów..., op. cit., s. 205.
17
A. Rand, op. cit., s. 287.
18
Ibidem, s. 331.
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Pogłębiający się proces rozdawania subsydiów ze środków publicznych sprawia,
że zaciera się różnica między tym, co jest prawem, a co przywilejem19. Nie ma
czegoś takiego jak obowiązek utrzymywania sztuki ze środków państwa, a jeśli
proceder taki zachodzi, to na zasadzie przywileju, który powinien być ze zrozumieniem i uszanowaniem przez obie strony zaprzestany. Mówimy na poziomie
zasad, dlatego trzeba także uczciwie dodać, że uwagi, które są tu przedstawione,
nie dotyczą wyłącznie sztuki, lecz odnoszą się także do systemu oświaty, lecznictwa, innych instytucji kultury, po prostu większości instytucji, w przypadku
których państwo musi najpierw siłą zabrać obywatelowi pieniądze, by potem
nikłą ich część im przekazać. Zwróćmy uwagę, jaka jest jakość usług dotowanych
przez państwo. Piszemy o sztuce, bo ona w sposób szczególny powiązana jest
z wolnością i prawdą. Na niej w dramatyczny sposób odbijają się oddziaływania
grup politycznych i grup nacisku i to jej odbiorcy w szczególny sposób powinni
być niezależni, wolni, myślący i uwrażliwieni.
Ważne są dla nas słowa Melvina D. Bargera, który pisze:
Nie ma właściwie żadnego usprawiedliwienia dla państw, które zdejmują sztuki ze
sceny, zakazują wydania książki, ingerują w koncerty albo zabraniają wystaw malarstwa czy fotografii. Jednakże jeśli artyści mają być wolni od przymusu i ingerencji
władz, muszą też unikać popełniania tego fatalnego błędu, jakim jest zwracanie się do
rządu o pomoc wszelkiego rodzaju – przy jednoczesnym oczekiwaniu wolności dla
swojej sztuki […] A przecież jest oczywiste, że artyści otrzymujący rządowe dotacje
muszą podporządkować się pewnej linii politycznej, a przynajmniej spodziewać się
reakcji politycznych wobec swoich dzieł20.

Takie są realia i konsekwencje zawierania umów finansowych. Państwo z jakiegoś powodu (zwykle światopoglądowego czy ideologicznego) finansuje i wspiera artystę X, pomijając przy tym notorycznie artystę Y. Idea odrzucenia pomocy
państwa pozwala uświadomić sobie, że nikt z nas nie powinien być utrzymankiem
rządu, każdy zaś powinien działać na wolnym i otwartym rynku sztuki i idei, pracy
i produktu.
19
Rozwijanie systemu dopłat i pomocy finansowych na działalność artystyczną kończy się podobnie, jak przydzielanie innych przywilejów. Trudno je odebrać tym, którym
raz się je dało. Kolejne grupy potencjalnych odbiorców domagają się rozszerzenia przywilejów, niesłusznie podpierając się zasadą równości wobec prawa. Kolejne grupy polityczne rozdają cudze pieniądze, rozbudowując system subsydiowania do granicy bankructwa,
a przyzwyczajeni do rządowych źródeł finansowania odbiorcy zapomogi uzależniają podjęcie pracy od otrzymania tych środków. Por. M. Friedman, R. Friedman, op. cit., s. 119.
20
M. D. Barger, Dotacje rządowe są potrzebne, [w:] Fałsz politycznych frazesów..., op. cit.,
s. 274.
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Idea libertariańska głosi, że ludzie potrafią sami o siebie zadbać. Bez pomocy
rządu tworzą przedsiębiorstwa i nawiązują relacje rynkowe, są w stanie sami
ocenić zasadność tworzonego prawa, rozumieją pojęcie uczciwości i zobowiązania, świadomie ponoszą konsekwencje swoich działań i oczywiście tworzą
sztukę. Problem w tym, że wielu o tych umiejętnościach zapomniało. Działania
„państwa opiekuńczego” zmierzają do tego, by utrwalić mylne przekonanie, że
tylko państwo potrafi o nas zadbać i że pozostawieni sami sobie w jakiejkolwiek
sferze życia zaczniemy się krzywdzić i oszukiwać. Tymczasem libertariańska
idea wolności każe nam przypomnieć, jak wielką moc ma ludzki rozum. Wolność
jest trudna, wymaga wiedzy, odwagi, kompetencji i ponoszenia odpowiedzialności. Nie jest to jednak cel, którego nie bylibyśmy w stanie osiągnąć dla siebie i dla
sztuki.

On the Liberation of Art from the State
Abstract

In this article we present the ideological foundations of libertarian politics and philosophy in relation to art. We are interested in the relationship between the state and
the sphere of art, especially in the context of state subsidies for the arts.
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Zjednoczonych i Francji.
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Błażej Szymankiewicz – absolwent filologiczno-historycznych studiów środkowoeuropejskich na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktorant
w Zakładzie Semiotyki Literatury Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM.
Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół dwudziestowiecznej
literatury i kultury krajów Europy Środkowej (głównie Czech i Rumunii).
Publikował między innymi w czasopismach „Historia Slavorum Occidentis”,
„ProArte”, „Niewinni Czarodzieje” oraz w zbiorach Slavica Iuvenum (Ostrava
2014), Europa Środkowa: podobieństwa, różnice, perspektywy (Poznań 2015),
Czechosłowacka Nowa Fala (Poznań 2012).
Magdalena Świerczek – absolwentka filozofii, etyki i bezpieczeństwa narodowego.
Interesuje się etyką, filozofią feminizmu, fantastyką naukową oraz różnicami
kulturowymi. Jest laureatką konkursów literackich i poetyckich, twórczynią
fantastyki, początkującą pisarką.

Paulina Tendera – doktor, filozof sztuki, adiunkt na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się filozofią światła i jej wpływem na sztukę
i kulturę współczesną, szczególnie na instalacje świetlne – w ramach tych badań współpracuje z Włodzimierzem Szymańskim i Nadią Issą z warszawskiej
ASP. Od kilku lat współpracuje z Wojciechem Rubisiem w ramach projektu dotyczącego transkulturowości we współczesnym nurcie World Music. Prowadzi
zajęcia z estetyki, filozofii sztuki oraz filozofii kultury. Obecnie realizuje projekty badawcze Nowe Światło. O filozoficznych zagadnieniach współczesnej sztuki
światła oraz Metafizyka światła we współczesnej żydowskiej kulturze i sztuce
światła.
Marta Winkler – doktorantka w Instytucie Filozofii i Socjologii na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Zainteresowania
naukowe: filozofia umysłu, filozofia sztuki, filozofia społeczna, teoria literatury,
antropologia, kulturoznawstwo. Przygotowuje rozprawę doktorską na temat
roli wspomnień i wyobrażeń w historii życia jednostki z perspektywy myśli
fenomenologicznej Jeana Paula Sartre’a.
Sylwia Wyszogrodzka – absolwentka kulturoznawstwa oraz studiów magisterskich
o profilu historycznym na Uniwersytecie Jagiellońskim, doktorantka Wydziału
Filozoficznego Akademii Ignatianum w Krakowie. Interesuje się historią średniowiecza, kulturą odrodzenia oraz historią edukacji polskiej ze szczególnym
uwzględnieniem zagadnienia podróży edukacyjnych i studiów zagranicznych
polskich studentów na Uniwersytecie w Bolonii oraz ich losów w dziejach
politycznych, kulturalnych i społecznych Rzeczypospolitej w dobie panowania
dwóch ostatnich Jagiellonów.

ZESZYTY NAUKOWE TOWARZYSTWA DOKTORANTÓW UJ
NAUKI HUMANISTYCZNE
Czasopismo naukowe wydawane od 2010 roku jako półrocznik, a od 2016 roku
jako kwartalnik przez Towarzystwo Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego.
W ramach serii humanistycznej „Zeszytów Naukowych TD UJ” publikowane są
teksty z różnych dyscyplin, głównie filozofii, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa,
teorii czy historii sztuki, filmoznawstwa, teatrologii. Na łamach czasopisma publikujemy:
•
•
•
•
•

artykuły naukowe,
opracowania będące wynikiem badań empirycznych,
raporty i komunikaty,
recenzje i omówienia tekstów ważnych dla danej dyscypliny,
sprawozdania z konferencji, sympozjów, sesji naukowych, warsztatów.

Teksty publikowane na łamach „Zeszytów Naukowych” poddawane są procedurze
recenzowania opisanej na stronie internetowej www.doktoranci.uj.edu.pl/zeszyty/
pliki-do-pobrania, ponadto informuje się, że Redakcja zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego prowadzi działania antyghostwritingowe.
Osoby zainteresowane opublikowaniem tekstu w „Zeszytach Naukowych TD UJ”
proszone są o nadsyłanie materiałów w języku polskim lub w jednym z języków
kongresowych. Do druku przyjmowane są wyłącznie prace oryginalne, wcześniej
niepublikowane. Materiały powinny zawierać dodatkowo streszczenia w języku
polskim i angielskim, słowa kluczowe w języku polskim i angielskim oraz bibliografię, a także notę o Autorze wraz z afiliacją i adresem mailowym. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w tekście. Na ostatnim etapie przygotowywania publikacji przewidziana jest także korekta autorska i autoryzacja.
Kontakt z redakcją: zeszytyhumanistyczne@gmail.com
Adres redakcji: ul. Czapskich 4/14, 31-110 Kraków

