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Wstęp

Teksty prezentowane w tomie Kultury w ruchu. Migracje, transfery, epistemologie są pokłosiem III Zjazdu Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, który odbył się w Poznaniu
w 2017 roku pod tym samym tytułem. Gdy odbywał się Zjazd, najtrudniejszy kontekst
dla dyskusji o kulturowym wymiarze ruchliwości wyznaczał eksplodujący wówczas kryzys
migracyjny. Dla kulturoznawczyń i kulturoznawców ważne były zwłaszcza społeczno-kulturowe reakcje na niego – od symbolicznych i materialnych przejawów solidarności, po
nasilanie się szowinizmów, nacjonalizmów, izolacjonizmów. Już niebawem jednak, myśląc
o ruchliwości populacji, o mobilności, o przemieszczaniu się, zaczęliśmy dyskutować także
o migracjach wymuszonych na przykład zmianami klimatycznymi. O prawie do zasobów
i przetrwania ludzkich i nie-ludzkich mieszkańców tego świata w sytuacji, gdy w wielu
jego miejscach w niedalekiej przyszłości najprawdopodobniej nie da się żyć.
Tytułowe dla III Zjazdu Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego hasło „Kultury
w ruchu” brało pod uwagę wzrost globalnej mobilności jako istotny kontekst rozważań
o tym, jak w tych warunkach zmieniają się mentalności, systemy przekonaniowe, formy
wiedzy i refleksyjności społecznej, twórczość kulturowa, relacje międzykulturowe. Jak –
w humanistyce, w sztuce, w codziennych praktykach – reagujemy na przyspieszenie społecznych zmian oraz nasilenie transferów idei, ludzi i rzeczy w skali lokalnej, regionalnej
i globalnej. Tropem inicjatorów humanistycznej debaty o mobilności, powiązaniach transnarodowych i zależnościach globalnych – choćby Arjuna Appaduraja1, Johna Urry’ego2,
Ulfa Hannerza3 (który wygłosił podczas Zjazdu wykład inauguracyjny), Scotta Lasha
i Celii Lury4, a także Immanuela Wallersteina5 – pytaliśmy o medialny (w tym technologiczny), symboliczny, ekonomiczny i polityczny kontekst wyłaniania się i zanikania dynamicznych zjawisk kultury najnowszej, o nowe zależności i podziały, nakładające się na
współczesny świat. Ale pytań było znacznie więcej niż wtedy, gdy wysuwaliśmy pierwsze
1

A. Appadurai, Nowoczesność bez granic, tłum. Z. Pucek, Universitas, Kraków 2005.

2

J. Urry, Socjologia mobilności, tłum. J. Sławiński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

3

U. Hannerz, Powiązania transnarodowe. Kultura, ludzie, miejsca, tłum. K. Franek, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.

4

S. Lash, C. Lury, Globalny przemysł kulturowy. Medializacja rzeczy, tłum. J. Majmurek, R. Mitoraj, Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Kraków 2011.

5

I. Wallerstein, Analiza systemów-światów, tłum. K. Gawlicz, M. Starnawski, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa
2007.
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naukowe propozycje analizy światów w ruchu. Część z naszych pytań określiły tematy
sesji plenarnych. Dyskutowaliśmy więc o nowej geografii epistemologicznej, o transferach
wiedzy (teorii, praktyk badawczych i orientacji metodologicznych), o centro-peryferyjnych podziałach świata naukowego i wynikających z nich nierównościach w produkcji
i dystrybucji wiedzy oraz o naszych taktykach radzenia sobie w tej sytuacji6. Pojawiały się
także pytania o przeobrażenia sfery publicznej w warunkach ruchliwości, o kultury oporu
ignorujące ograniczenia przestrzeni fizycznej, o możliwości i „infrastruktury” politycznej
mobilizacji w sytuacji, gdy agory odrywają się od miejsc fizycznych i zaczynają wędrować, a nierzadko dryfować7. Interesowały nas także intelektualne biografie, które określały
wymuszone migracje – jak w wypadku sesji poświęconej związkom myśli Zygmunta Baumana z polską humanistyką8. To właśnie jego aktywistyczne, praksistowskie rozumienie
kultury9 powróciło w naszych dyskusjach pod postacią pytania o nowe, teoretyczne ujmowanie „człowieka jako czasownika”10 i „kultury jako czasownika”11. W związku z dynamicznymi przeobrażeniami w samej humanistyce wróciło też pytanie o „zwrot” jako
formę ruchu intelektualnego, lecz tym razem w kontekście konieczności przekraczania
przez humanistykę własnych granic – choćby w postaci debaty o antropocenie, kariery
nowych materializmów czy szerzej – dyskusji o nieantropocentrycznej orientacji we
współczesnej nauce w ogóle.
III Zjazd PTK odbywał się także w szczególnym dla kulturoznawstwa momencie niechcianej zmiany i niepotrzebnych – w naszym przekonaniu – ruchów instytucjonalnych.
To wówczas zaproponowano redukcję dyscyplin naukowych, a co za tym idzie – połączenie kulturoznawstwa z innymi dyscyplinami (ostatecznie, jak wszyscy wiemy, znaleźliśmy
się w naukach o kulturze i religii). Dyskusje podczas Zjazdu oddawały ten gorący czas.
W sytuacji instytucjonalnego wymazania nazwy „kulturoznawstwo” z polskiego systemu
nauki powróciły więc pytania o tożsamość i granice naszej dyscypliny, o naszą świadomość
teoretyczną i metodologiczną, nasze tradycje i perspektywy rozwoju, o autoidentyfikacje
dyscyplinarne badaczek i badaczy kultury. Zawsze otwarte na ruch, przekraczanie granic,
integrację i dyskursy interdyscyplinarne polskie kulturoznawstwo przyzwyczajone jest
do zmian i nieźle sobie z nimi radzi. Wierzymy, że tak będzie i tym razem, że niepożądana zmiana instytucjonalna nie powstrzyma badań kulturoznawczych przed dalszym
rozwojem, a środowiska kulturoznawczego przed intensyfikacją debaty, wymiany naukowej i współpracy.
6

W sesji projektowanej przez Tomasza Majewskiego.

7

W sesji projektowanej przez Ewę Rewers i Iwonę Kurz.

8

W sesji projektowanej przez Annę Zeidler-Janiszewską i Jacka Sójkę.

9

Z. Bauman, Kultura jako praxis, tłum. J. Konieczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

10

T. Ingold, Człowieczyć to czasownik, tłum. E. Klekot, w: M. Buchowski, A. Bentkowski (red.), Kolokwia antropologiczne.
Problemy współczesnej antropologii społecznej, Nauka i Informacje, Poznań 2014.

11

R. Nycz, Kultura jako czasownik. Sondowanie nowej humanistyki, IBL PAN, Warszawa 2017.
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Zaproponowaliśmy ponad dwustu uczestniczkom i uczestnikom Zjazdu Kulturoznawczego udział w trzech sesjach plenarnych i trzydziestu pięciu sesjach panelowych
(w ramach siedmiu nadrzędnych bloków problemowych). Tematyka referatów, wykładów
i dyskusji koncentrowała się na szeroko rozumianej dynamice zjawisk i praktyk kulturowych – stąd też zaproponowany przez Radę Programową (do której należeli: prof. dr
hab. Ewa Kosowska – prezes PTK, prof. UwB dr hab. Alicja Kisielewska, prof. UW dr
hab. Iwona Kurz, prof. UJ dr hab. Tomasz Majewski, prof. UJ dr hab. Małgorzata Radkiewicz, prof. dr hab. Ewa Rewers, prof. UAM dr hab. Jacek Sójka, prof. UWr dr hab.
Dorota Wolska i prof. dr hab. Anna Zeidler-Janiszewska) tytuł: Kultury w ruchu. Migracje,
transfery, epistemologie. Analizowane były przemieszczenia w obszarze teorii naukowych,
metodologii badań i – chyba w największym stopniu – zmiany kulturowe zachodzące za
sprawą aktualnych polityk i ekonomii. W referatach pobrzmiewały echa kryzysu uchodźczego, dyskusji o powracających nacjonalizmach i zacierającej granice wiedzy i niewiedzy
komunikacji sieciowej, a także oczywiście o artystycznym oglądzie tych wątków.
Zebrane w tomie teksty są niewielkim wyborem, skupionym na problemach reinterpretacji tradycji semiotycznej w kontekście ruchliwości znaków, na praktykach artystycznych,
w których mobilność, przemieszczenia i przekraczanie granic stają się wyznacznikami
metody twórczej, na transferach wiedzy naukowej oraz między wiedzą naukową a innymi
formami aktywności (praktyki artystyczne, działalność w obszarze nowych technologii,
ale też ruchy społeczne i obywatelskie, praktyki codzienne itp.). Część tekstów zachęca
nas do ruchu wstecz, byśmy inspiracje dla współczesnych form wytwarzania kultury
dostrzegli w praktykach już historycznych. Inne wypowiedzi koncentrują się na ruchu
sztuki i wiedzy w stronę współczesnej technosfery i praktyk medialnych. Odrębne miejsce
zajmują zaś rozważania o antropocenie – dotyczące jednego z najważniejszych ruchów we
współczesnej humanistyce: ku nie-ludzkim organizmom i materialności.
III Zjazd Kulturoznawczy był dla nas również niezwykle smutną okazją do pożegnania
się z Profesor Anną Zeidler-Janiszewską. Zawsze głęboko zaangażowana w integrowanie
środowiska kulturoznawczego Anka od początku wspomagała ideę i organizację ogólnopolskich spotkań kulturoznawczych, a także rozwój Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego jako forum wymiany naukowej. Nie inaczej było tym razem. Niemal do końca
wspierała inicjatywę III Zjazdu swoimi pomysłami, choć w Poznaniu się już z nami nie
spotkała. Wiele z naszych dyskusji naznaczonych było, jest i będzie Jej otwartym i przenikliwym myśleniem o przemianach kultury nowoczesnej i zmieniających się uwarunkowaniach współczesnego życia społecznego. Jej wielki dar inspirowania nas znajduje także
odbicie na kartach tej książki12.

12

Właśnie ukazał się wybór rozproszonych tekstów Anny Zeidler-Janiszewskiej – Bezinteresowna ciekawość... Humanistyka,
kultura, sztuka, IBL PAN, Warszawa 2019.

11

12
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***
Wydarzenia gwałtownie nabierają tempa. Ich przebieg nawet w nieodległej perspektywie trzech lat od poznańskiego spotkania trudno było przewidzieć. Dziś bowiem kwestię
ruchliwości w zupełnie nowym świetle stawia globalny stan zagrożenia epidemicznego.
Pandemia zmusza część z nas do zatrzymania się, do pozostania w domu. Innym utrudnia
powrót do niego. Wszystkich zaś sytuacja ta stawia w obliczu nowych pytań dotyczących
naszych praw i odpowiedzialności za siebie i innych w warunkach, w których globalna
mobilność ludzi i rzeczy jest nieodzowną cechą funkcjonowania współczesnych społeczeństw. Bez mobilności trudno wyobrazić sobie przecież produkcję i konsumpcję dóbr,
wytwarzanie wiedzy, aktywność polityczną, twórczość, pracę zawodową, aktywność naukową, edukację. Mobilności (mobilities) wyrażanej już w liczbie mnogiej – jak chciał
swego czasu John Urry13 – a więc formy ruchliwości i cyrkulacji informacji, wyobrażeń
i idei, przedmiotów materialnych, technologii, ludzi stanowią podstawę współczesnego
uspołecznienia, globalnych powiązań gospodarczych czy relacji geopolitycznych. Długo
rozpatrywaliśmy je niemal wyłącznie w kategoriach rozwoju (zrównoważonego lub
nie). Widzieliśmy w nich impuls do wzrostu kreatywności. Dziś musimy pytać również
o ich destrukcyjne – dla całej populacji – skutki. Ku swemu zaskoczeniu stajemy przed
wyzwaniem, jak obyć się bez ruchliwości, a nie jak ją zwiększać. Co więcej, pandemia
może przyczyniać się do wzrostu solidarności, lecz wyzwala także zachowania izolacjonistyczne, narodowe i jednostkowe egoizmy. Zmusza do odtwarzania granic tam, gdzie
już zdążyliśmy o nich zapomnieć. Ten wymuszony okolicznościami stan spowolnienia,
powstrzymania się od aktywności czy kontaktów (międzyludzkich, międzykulturowych,
międzynarodowych) może być jednym z najtrudniejszych wyzwań, przed jakim staje
dzisiaj ludzkość. Może warto je podjąć? Jeśli bowiem przyjąć na przykład perspektywę współczesnych nauk o klimacie na temat czekających nas zagrożeń – spowolnienie,
zatrzymanie się, redukcja aktywności stają się warunkami strategii ratowniczych i programów naprawczych14. W najbliższej przyszłości dysponowanie prawem do mobilności
będzie jedną ze stawek w grze o przetrwanie świata. Powinniśmy wykorzystać chwilowy
bezruch do głębokiego urefleksyjnienia tych kwestii. Warto też uważnie przyglądać się
temu, jak na ów stan zareaguje kultura.
redaktorzy tomu
Poznań, marzec 2020 roku

13

J. Urry, Mobilities, Polity Press, Cambridge 2007.

14

Por. np. E. Bińczyk, Epoka człowieka. Retoryka i marazm antropocenu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.
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Krzysztof Tomanek
U N I W E R S Y T E T J A G I E L LO Ń S K I W K R A K O W I E
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Wieczna wojna.
Projekt Levant Trilogy Rity Leistner

Wprowadzenie
Rita Leistner, znana na całym świecie kanadyjska fotoreporterka, mówi o sobie, że jest
przede wszystkim społecznie i politycznie zaangażowaną artystką. I niezależnie od tego,
czy mamy na myśli jej zdjęcia, artykuły, książki czy też aktywność w mediach społecznościowych, można w nich odnaleźć powracające pytanie o istotę człowieczeństwa we
współczesnym świecie.
[…] zróżnicowana kariera zabrała ją ze środowiska akademickiego na wojnę i z powrotem.
Krzyżując gatunki sztuki, fotoreportaż i krytykę literacką, Rita Leistner ponad wszystko jest
zainteresowana tym, co czyni nas ludźmi1.

To pierwszy z wielu argumentów, przemawiający za tym, że twórczość tytułowej
bohaterki to ważny głos w dyskursie dotyczącym tego, co obecnie oznacza bycie człowiekiem. Ten głos często nie potrzebuje słów, jako że Leistner jest przede wszystkim fotografką. Ponad dwadzieścia lat podróżowała po świecie i opisywała konflikty zbrojne,
między innymi w Iraku, Iranie, Kambodży i Afganistanie. Przedstawiała życie uwikłanych
w wojnę żołnierzy i codzienność ludności cywilnej ponoszącej jej uciążliwe konsekwencje. Ale wojna to nie jedyny rodzaj konfliktu, o jakim opowiada Leister. Często przedstawia bowiem również wewnętrzne zmagania, osobiste i intymne, które dają świadectwa
drzemiącej w człowieku siły: narkomanów z Vancouver’s Downtown Eastside, kobiecych
1
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zapaśniczek, pacjentek z Baghdad’s al Rashad Psychiatric Hospital, osób sadzących drzewa
w północnej Kanadzie czy niemal zapomnianych północnoamerykańskich Indian. Oba
te wątki – wewnętrzna i zewnętrzna walka – łączą się w projekcie Levant Trilogy. Dotyczy
on bowiem zarówno fizycznej, materialnej przestrzeni Izraela, Palestyny i Libanu, boleśnie
naznaczonej wieczną wojną między nimi, jak i osobistych doświadczeń mieszkańców tych
krajów uwiecznionych na składających się na projekt zdjęciach.
W pierwszej części niniejszego tekstu przedstawimy sylwetkę artystki, syntetyczny opis
konfliktu w krajach Lewantu oraz koncepcję projektu. Druga część, empiryczna, to opis
analizy fotografii wykonanych w ramach Levant Trilogy i próba uchwycenia zawartych
w nich emocji.

Fotografia zaangażowana
Twórczość Rity Leistner, którą sama artystka określa jako społecznie i politycznie zaangażowaną, opiera się przede wszystkim na bezpośrednim doświadczaniu otaczającej
ją rzeczywistości. Naoczny udział w wydarzeniach pozwala bowiem na tworzenie przekazów z pierwszej ręki, które dla odbiorców często okazują się najbardziej wartościowe.
Dotyczy to zwłaszcza pracy polegającej na dokumentowaniu życia społeczności, które
z różnych powodów znalazły się w nowej, niecodziennej sytuacji i muszą sobie radzić
w warunkach ekstremalnych. Ważne jest również to, co dzieje się ze zdjęciami już po ich
wykonaniu: jak zostaną opracowane, kto je opublikuje i jaki będzie ich zasięg, a także to,
w jaki sposób odpowiada za to sam autor. Komentując te kwestie, Leistner mówi:
Zwróciłam się w stronę fotoreportażu z powodu jego mocy dokonywania politycznej i społecznej zmiany. Dlatego uważam, że impuls do zostania fotoreporterem jest etyczny sam
w sobie. Jeśli w coś wierzysz, możesz uzasadnić niemal wszystko co robisz, by doprowadzić
to do końca. Czasami musiałam trzymać buzię na kłódkę w imię kontynuowania pracy nad
historią, albo nawet dla własnego bezpieczeństwa. Moim zdaniem nieetycznie jest wykonywać fotoreporterskie zdjęcia i nic z nimi nie robić, traktować je jedynie jako część portfolio
albo materiał konkursowy. Musi być w tym swego rodzaju ciągły wysiłek, żeby robić zdjęcia
służące jakiemuś celowi. Czuję się bardzo winna, że nie starałam się bardziej, by pewne
fotografie, które zrobiłam irackim więźniom, zostały opublikowane. Na niektórych moich
zdjęciach żołnierze szli mordować lokalnych mieszkańców. Opublikowanie tych zdjęć,
nawet jeśli nikt nie chciał mi za nie zapłacić, mogłoby spowodować zmiany i ocalić życie.
Ale byłam zbyt niepewna i niedoświadczona, by zrobić to, co należy2.

W fotografowaniu chodzi bowiem o znacznie więcej niż zwykłe zrobienie zdjęcia – jest
wiele szczegółów, na które każdy profesjonalny fotograf zwraca uwagę podczas pracy, jednocześnie starając się przy tym tworzyć wyjątkową zawodową osobowość i indywidualny
2
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styl. Wielu profesjonalistów ryzykuje nawet własne bezpieczeństwo, by wykonać ujęcie,
które nie tylko mocno poruszy przyszłego widza, ale przede wszystkim będzie relacją naocznego świadka, dającą bezpośrednie świadectwo zdarzeń. Takie podejście cechuje także
działalność Leistner.
Kiedy po raz pierwszy fotografowałam wymianę ognia, trzęsłam się tak bardzo, że […]
wszystkie moje zdjęcia wyszły całkiem rozmazane. Zanim wkroczę na niebezpieczny teren,
zadaję sobie trzy pytania: Dlaczego ja? Dlaczego to? Dlaczego teraz? Jeśli nie jestem w stanie
podać istotnych powodów, nie idę. Ale jeśli mogę, a zwłaszcza jeśli jestem tam jedyna,
myślę, że mam obowiązek iść. Internet i smartfony sprawiły, że bycie świadkiem jest prawie
powszechnie dostępne, więc teraz jest nieco mniej powodów, dla których profesjonalni fotografowie muszą dawać świadectwo wydarzeń. Ale pojawianie się jako outsider jest ważnym
aktem solidarności. Ta ludzka obecność kilku profesjonalnych dziennikarzy (zagranicznych
i lokalnych) może odgrywać ważną rolę, nie mówiąc już o sprzęcie, kodeksie etycznym
i profesjonalizmie, które wyszkoleni fotoreporterzy wnoszą do tej opowieści3.

Artystka stosukowo późno zajęła się fotografią profesjonalnie, bo dopiero przed trzydziestką. Urodzona i wychowana w Scarborough w Kanadzie, ukończyła literaturę porównawczą na Uniwersytecie w Toronto, gdzie pod koniec lat 80. obroniła dyplom z literatury
francuskiej i angielskiej. Po studiach przez sześć lat pracowała w przemyśle filmowym,
jako specjalistka do spraw oświetlenia. Szowinizm panujący w tym środowisku skłonił
ją jednak do rezygnacji z tego zajęcia i wyjazdu do Kambodży, gdzie mieszkała przez półtora roku. To właśnie tam po raz pierwszy pracowała jako fotoreporterka. Kiedy uświadomiła sobie, że musi poszerzyć umiejętności, które do tej pory zdobywała sama, wyjechała do
Nowego Jorku do prestiżowej szkoły International Center for Photography, gdzie zetknęła
się koncepcją „fotografii zaangażowanej” (concerned photography) Cornella Capy. Od tego
czasu jej zainteresowanie skupia się na nieoczywistych, a zarazem przyciągających uwagę
tematach i subkulturach, takich jak amerykańskie wrestlerki, pacjentki szpitala psychiatrycznego w ogarniętej wojną stolicy Iraku, walczący z nałogiem narkomani mieszkający
w opuszczonym hotelu na przedmieściu Vancouver. Ale mimo wielu artystycznych dokonań, nagród, wystaw i publikacji w prestiżowych magazynach Leistner nie miała poczucia
satysfakcji. Męczyło ją zabieganie o zadania od redakcji, które i tak zawsze płaciły za mało
w stosunku do podejmowanego ryzyka. To wywołało w niej poczucie osobistego kryzysu.
„Spędziłam wiele nocy, płacząc, sfrustrowana, zmęczona i samotna”4.
Rozwiązaniem tej sytuacji okazał się powrót do rodzinnego miasta i przyjęcie stanowiska wykładowcy historii fotoreportażu i fotografii dokumentalnej na Uniwersytecie
w Toronto. Zmiana tempa życia, a przede wszystkim przejście od wiążącego się

3
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z nieustannym ryzykiem fotoreportażu do bardziej statecznej fotografii artystycznej pozwoliło jej na zmianę perspektywy twórczej.
Jako freelancer bez przynależności do konkretnego wydawnictwa nie jestem pod presją,
by tworzyć dramatyczne okładkowe zdjęcia najważniejszych wydarzeń dnia. W tym ujęciu
moja praca polega na znajdowaniu historii pomiędzy i obok głównych wydarzeń – w znaczących momentach historycznych. Stają się one elementami większej układanki, którą
tworzą wszyscy uczestnicy teatru wojny: cywile, dziennikarze, personel wojskowy, pracownicy organizacji pozarządowych i agencji, artyści, pisarze itp. Freelancerzy mają również
luksus, którego wielu pracowników nie ma: czas. Bez stałej pracy wzywającej do domu
freelancer może zostać i sondować przez dłuższy czas, nawet gdy nagłówki wiadomości
ucichły. Dzieje się tak zwłaszcza w następstwie poważnego konfliktu5.

O następstwach konfliktu między Izraelem, Palestyną i Libanem ukrytych za głównymi wydarzeniami opowiada projekt Rity Leistner Levant Trilogy.

Konflikt
Leistner postanowiła zająć się wydarzeniami w krajach Lewantu, kiedy w lipcu 2006 roku
dowiedziała się o kolejnym ataku Izraela na Liban:
Byłam w Toronto […] kiedy po raz pierwszy usłyszałam, że Izrael zbombardował pasy startowe Międzynarodowego Lotniska Rafic Hairi w Bejrucie. Była to odpowiedź na porwanie
dwóch izraelskich żołnierzy przez Hezbollah – działanie „Partii Boga”, mające na celu sprowokowanie nowej wojny z ich wieloletnim wrogiem. Tydzień później byłam w Damaszku z moim przyjacielem […] Danielem Barrym. Wypożyczyliśmy minivan i ruszyliśmy
w bezkresne obszary zbombardowanych dróg w kierunku południowego Libanu, jednego
z najsilniej zniszczonych nalotami regionów. Na początku sierpnia Izrael ogłosił, że każdy
pojazd znajdujący się na południe od rzeki Litani zostanie uznany za obiekt wojskowy. To
drastycznie ograniczyło mobilność wszystkich dziennikarzy, a tym samym naszą zdolność
do dokumentowania wojny. Mimo to wielu z nas pozostało na południu wraz z tymi Libańczykami, którzy nie mieli możliwości ucieczki na północ do względnego bezpieczeństwa6.

Hezbollah, który przez dekady funkcjonował jako niepaństwowa, tajna organizacja
o charakterze zbrojnym (w 2018 roku już jako partia polityczna zdobył większość w libańskim parlamencie), powstał przede wszystkim jako odpowiedź na izraelską obecność na
terenach Libanu. Wymierzone w Izraelczyków krwawe prowokacje od 1982 roku stanowiły jeden z głównych filarów jego działalności. Nie dziwi zatem, że porwanie żołnierzy było
iskrą zapalną kolejnego konfliktu zbrojnego, który doprowadził do zrównania z ziemią
5
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znacznej części Libanu. Rita bez wahania zdecydowała się relacjonować tę wojnę, a celem,
który jej przyświecał, było pokazanie tego wymiaru rzeczywistości, który do tej pory nie
był przedstawiany przez pracujących tam fotografów: sytuację cywilnych mieszkańców
zbombardowanych terenów. Już na miejscu zrozumiała, że Hezbollah, jakkolwiek silny
i bezwzględny, jest tylko jednym z graczy w rozgrywce Izraela na Bliskim Wschodzie. Polityczne, ekonomiczne, religijne i kulturowe interesy tego kraju wywierają wpływ nie tylko
na Liban, ale przede wszystkim na Palestynę i Palestyńczyków. Decyzją Zgromadzenia
Ogólnego ONZ z 1947 roku Palestyna została bowiem podzielona na państwo żydowskie
i państwo arabskie, co w istocie oznaczało konfiskatę części palestyńskiego państwa oraz
wypędzenia i wywłaszczenia dotychczasowych mieszkańców przejętych terenów. Wbrew
Rezolucji ONZ Izrael przejął militarną kontrolę na Zachodnim Brzegiem i Strefą Gazy,
a także uzurpuje sobie prawo do uznania Jerozolimy za swoją stolicę. Od ponad pięćdziesięciu lat toczy się zatem zawstydzająca społeczność międzynarodową nierówna, brutalna
walka między tymi narodami.
Sceny przedstawiające uzbrojonych izraelskich żołnierzy stojących naprzeciw palestyńskich
chłopców, którzy rzucają kamieniami – jak Goliat naprzeciw Dawida – wywołują konsternację. Na gwałtowność palestyńskiej reakcji wpłynęły lata tłumionego gniewu i zawiedzione nadzieje. Izraelska odpowiedź była bardzo szybka: palestyńskie miasta zostały otoczone,
terytoria zamknięte, a negocjacje pomiędzy izraelskim rządem a reprezentantami Palestyńczyków – zawieszone7.

Czy istnieje zatem szansa na rozwiązanie tego konfliktu? Teoretycznie tak, ale wymaga
to spełnienia kilku warunków. Przede wszystkim każdy z uczestników sporu musi uznać,
że Izrael ma prawo do istnienia. Ponieważ przez sto lat, które minęły od Deklaracji Balfoura w 1917 roku, mówiącej o potrzebie utworzenia siedziby narodu żydowskiego, nie
zaakceptowali tego Arabowie. Oficjalne utworzenie państwa Izrael w 1948 roku stało
się przyczyną przeobrażenia konfliktu żydowsko-arabskiego w Palestynie w konflikt
izraelsko-arabski, który objął teren całego Bliskiego Wschodu, a zwłaszcza sąsiadujący z nim Liban. Podobnie naród żydowski, zarówno w Izraelu, jak i w diasporze, musi
uznać dążenie Palestyńczyków do posiadania swojej ojczyzny, a to wymagałaby z kolei
ekonomicznego i kulturowego wsparcia ze strony krajów arabskich. Rozstrzygnąć należy
także kwestę Ziemi Świętej, z której Palestyńczycy zostali praktycznie wysiedleni. Rozwiązaniem mogłoby tu być utworzenie państwa dwunarodowego, arabsko-żydowskiego, ale
ostatnie dekady pokazują, że Izraelczycy i Palestyńczycy nie są w stanie żyć razem. Martin
Bunton zauważa, że konflikt między Izraelem a Palestyną, mimo bardzo rozbudowanego
kontekstu, sprowadza się w istocie do walki o terytorium, fizyczną przestrzeń i prawo do
jej zajmowania. Zdaniem kanadyjskiego historyka mamy tu do czynienia ze współczesną
rywalizacją terytorialną: dwoma narodami, które walczą o tę samą ziemię.
7
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Toczący się ponad 120 lat konflikt izraelsko-palestyński miał wiele aspektów, ale żaden
z nich nie był tak naglący i namacalny jak podział terytorium. Błędne przekonanie o ciągłej
walce miedzy Izraelczykami a Palestyńczykami utrwaliło postrzeganie konfliktu jako mającego starożytne i religijne korzenie. […] Największym wyzwaniem stojącym na przeszkodzie rozwiązaniu konfliktu jest w istocie wyznaczenie granic8.

I to właśnie pytanie o terytorium i obecność na nim człowieka stało się motywem przewodnim trwającej niemal dziesięć lat podróży Rity Leistner po trzech państwach Lewantu.

Liban, Izrael, Palestyna
Poruszona sytuacją na Bliskim Wschodzie artystka postanowiła poznać mieszkańców
skonfliktowanych krajów i spróbować zrozumieć, jak odczuwany jest ten spór po różnych
stronach granicy. Ku swemu zaskoczeniu w każdym z odwiedzonych państw spotkała
przyjaznych, otwartych ludzi, którzy bez oporów opowiadali jej o codziennej tęsknocie
za bezpieczeństwem, autonomią i spokojnym życiem. Ale historie o sąsiadach po drugiej
stronie granicy nie były już tak przyjazne. Po drugiej stronie muru mieszka „wróg”, „obcy”,
który budzi niepokój i strach; który grozi śmiercią. Punktem wyjścia tej opowieści stały się
obrazy terenów, które był powodem i miejscem rozlewu krwi. W tę materialną przestrzeń
wpisywały się losy ludzi, którzy byli z nią w jakiś sposób związani: odwiedzali rumowisko,
będące kiedyś ich domem, tworzyli militarny system kontroli albo budowali bezpieczne
schronienie. Każda nowożytna wojna ma obrazy, które ją charakteryzują:
[…] dziewiętnastowieczne pola walki wojny krymskiej i wojny secesyjnej w Ameryce;
portrety republikanów wykonane przez Roberta Capę i Gerdę Taro podczas hiszpańskiej
wojny domowej; działania wojenne w wietnamskiej dżungli; wyposażeni w pustynny kamuflaż Amerykanie i […] zakapturzeni iraccy więźniowie. W Libanie latem 2006 roku były
to obrazy ludności cywilnej pośród gruzów powstałych po masowych nalotach bombowych.
Zrobiono wiele budzących emocje, dramatycznych zdjęć: ogłuszone i majaczące ofiary
w szoku wyskakujące z rumowiska; umierające matki trzymające martwe niemowlęta
zmiażdżone przez zawalające się budynki. Z jednej strony były to portrety cierpienia, które
nie pozwalały spojrzeć szerzej na kontekst; z drugiej strony były szerokie ujęcia bombardowanych wiosek, w których postacie ludzkie były maleńkimi obiektami w oddali9.

Po zakończeniu nalotów ludzie szybko próbowali znaleźć sposób na powrót do życia
w nowej rzeczywistości. Ci, którzy wcześniej uciekli w poszukiwaniu bezpieczniejszego
miejsca, wracali, by zobaczyć, co zostało po ich domach, i uratować to, co przetrwało.
Poszukiwali znaków poprzedniego życia. Niestety zniszczenia często były tak duże, że nie

8
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mogli nawet znaleźć miejsca, w którym kiedyś stał ich dom. Nie istniały też wcześniejsze
punkty orientacyjne, jak stacja benzynowa czy budynek szkoły. Dawne miejsce zamieszkania nie było już czymś przyjaznym i znanym, a mieszkańcy czuli się na własnej ziemi
jak obcy. W Libanie, podobnie jak później w Izraelu, Rita wykonała serię dyptyków przedstawiających dane miejsce oraz formalny portret postaci, które były z nim w jakiś sposób
związane.
Fotografując krajobraz i portret osobno, mogłam dać im taką samą wartość i, co ważne,
równy rozmiar kadrów. Krajobrazy pokazują szeroki kontekst zamachów bombowych
i skalę dewastacji. Portrety są pełnymi, frontalnymi ujęciami osób oświetlonych za pomocą
przenośnej lampy, ustawionych i zaangażowanych w kontakt z aparatem: konfrontując
widza z „ja” w ich „oczach”. Każdy portret był wykonany in situ – w archeologicznym ujęciu
wszyscy zostali sfotografowani w miejscu, w którym po raz pierwszy ich spotkałam – aby
był również niezmanipulowanym zapisem chwili10.

Duże znaczenie ma sposób wykonania portretów, odwołujący się raczej do fotografii
studyjnej niż dziennikarskiej. W przeciwieństwie do tradycyjnie rozumianego fotoreportażu, preferującego naturalne, niepozowane portrety, Leistner wykorzystała świadomość
bycia fotografowanym jako ważny element wizualnej konstrukcji obrazu. Bohaterowie
zdjęć patrzą w obiektyw, ale wiedzą też, że ktoś patrzy na nich. To spojrzenie, które umożliwia kontakt wzrokowy z kimś po drugiej stronie, może niekiedy wyrażać więcej niż cała
postać.
Fotografie ludzi w stanie najwyższego emocjonalnego pobudzenia mogą czasami mieć
niezamierzony, ironiczny efekt dystansowania i wyobcowania widzów, którzy nie potrafią
identyfikować się z emocjami tak dalekimi od ich własnych stanów umysłu. Podobnie jak
Krzyk Edwarda Muncha, emocje są zbyt przerażające, by na nie patrzeć. Fotografowałam
moich bohaterów później, żeby mieli czas się ustawić. W rezultacie widzowie mogą łatwiej
się z nimi identyfikować – do pewnego stopnia mogą wyobrazić sobie: to mógłbym być
ja. Jednocześnie ograniczenie emocji, zestawione z niepohamowaną przemocą i dewastacją
krajobrazu, ma wpływ na zwiększenie oddziaływania dzieła11.

Co więcej, sam dyptyk jest według Rity ważnym elementem konstruowania przekazu.
Jest to bowiem swego rodzaju „ludzka infrastruktura” (man-made infrastructure), budujące narrację narzędzie, które poprzez zestawienie obu obrazów tworzy napięcie i dialog,
zarówno wewnątrz kadru, jak i poza nim. Połączenie tych obrazów daje nową jakość, choć
pozostają one również w pewien sposób od siebie niezależne.
Inną konstrukcję mają fotografie wykonane w Palestynie – nie są to dyptyki, a rozległe,
panoramiczne ujęcia, najczęściej robione z dużej odległości. Ludzie wyglądają tak, jakby
10

Ibidem.

11

Ibidem.
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pojawili się na nich przypadkiem, są odległymi punktami albo rozmazanymi obiektami,
jedynie przypominającymi ludzkie sylwetki. Głównym bohaterem jest tu infrastruktura
przemocy: wieżyczki strażnicze, drut kolczasty, kamery, patrole uzbrojonych żołnierzy,
mur rozdzielający terytorium Hebronu (w 2004 roku uznany przez Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości za nielegalny). Są to obrazy, które oddają psychiczne i emocjonalne
obciążenie, wynikające z życia pod stałą obserwacją i na muszce karabinu maszynowego.

Opowieść zawarta w obrazach12
Projekt Levant Trilogy składa się z trzech części: krajobrazów zbombardowanego Libanu
(Bombed Landscapes: Lebanon 2006), obrazów schronów przeciwbombowych w Izraelu (Sheltered Landscapes: Israel 2012), miejsc pod nadzorem w Palestynie (Surveilled
Landscapes: Palestine (The West Bank) 2015).
Każdy etap projektu miał swój motyw przewodni: zbombardowane krajobrazy, schrony
przeciwbombowe, miejsca pod nadzorem. Te trzy elementy opowiadanej przez Leistner
historii powtarzają się w każdym z odwiedzanych przez autorkę krajobrazów geopolitycznych. Trudność w umiejscowieniu ich w sztuce wizualnej, rozszyfrowaniu ich znaczenia
oraz wpływu wynika z kilku przyczyn. Przede wszystkim ze złożoności relacji między bohaterami opowieści, jak i miejscami, w których się oni znajdują (zwłaszcza w tym, jak te
miejsca wyglądają po działaniach wojennych), złożoności sytuacji politycznej w regionie,
czyli – ogólniej rzecz ujmując – ze złożoności rzeczywistości, jaka jest drugim planem analizowanej tu opowieści. Mniej problemów, jak przekonuje Rita Leistner, wynika z małej
złożoności czy wręcz „prostoty fotografii”. Artystka pisze:
Sztuka wizualna nie jest tak skomplikowana, jak świat istniejący realnie. Jest to wysiłek
stworzenia porządku tak, aby opowieść mogła zostać opowiedziana. Bez jakiegoś narzuconego porządku nie ma żadnej historii ani sztuki. Na pewno pojawią się tacy, którzy będą
niezadowoleni z moich opowieści, z tego, jak ci ludzie są przedstawiani. Spędziłam tysiące
godzin, podróżując i rozmawiając z nieznajomymi. Te zdjęcia i krótki film Miklat są wynikiem tych zobowiązań i rozmów13.

Poszukując punktów spójnych oraz różnic, jakie pojawiają się w wykonanych przez
Leistner zdjęciach, podejmujemy próbę dekompozycji zawartych w nich opowieści.
Uzyskane w ten sposób rezultaty uporządkujemy tak, aby pozwoliły na identyfikację
kluczowych elementów opowiadania oraz relacji między nimi. W tym celu wykorzy-

12

Fotografie wykonane w ramach opisywanego projektu można obejrzeć na stronie: http://ritaleistner.com/project-levant
-trilogy/.

13

R. Leistner, Levant Trilogy, 2016, par. 3, tłum. własne, http://ritaleistner.com/project-levant-trilogy/ [13.03.2019].
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stamy model analityczny oparty na idei trójkąta kulinarnego zaproponowanego przez
Claude’a Lévi-Straussa14.

Zbombardowani (Bombed)
W pierwszej serii analizowanych zdjęć – opowieści o zbombardowanych krajobrazach – widoczne są dwa stałe elementy obecne na każdym z nich. Pierwszy to portret
mieszkańca Libanu, drugi – gruzowisko, miejsce, w którym mieszkał bohater portretu.
Wyjątkiem w tej opowieści jest obraz żołnierza oraz towarzyszący mu „uporządkowany,
sterylny i bezpieczny” krajobraz opancerzonych wozów Unii Europejskiej. Osią tej analizy
jest relacja człowieka z „trudnym emocjonalnie” dla niego tłem, tj. z efektem wydarzeń,
jakie przyszło bohaterowi opowiadania przeżyć. W opowieści Zbombardowani struktura relacji między elementami opowieści obejmuje zestawienie głównej postaci obrazu
z krajobrazem, w jakim ona funkcjonuje oraz interpretowanym „innym” bohaterem opowieści, który nie jest fizycznie obecny na obrazie. Reprezentacją takiej historii jest zdjęcie
Sausan Kasim i jej dwóch córek. Bohaterki opowieści stoją na tarasie ich zrujnowanego
mieszkania w Haret-Hreik. Susan poznała swojego męża Mahmouda w schronie przeciwlotniczym znajdującym się w budynku, w którym mieściło się ich mieszkanie. Było to
podczas izraelskiej inwazji w 1982 roku. Rodzina Kasimów jest jedną z nielicznych, które
powróciły do zbombardowanych przedmieść po wojnie pustoszącej Liban. Bohaterowie
tej opowieści przybyli z nadzieją na zamieszkanie w swoim domu, odnalezienie swojego
dobytku, oszczędności, które zostawili, w pośpiechu opuszczając miasto. Nie spodziewali
się jednak, że ich mieszkanie będzie ruiną.
Powrót rodzin do miejsc zamieszkania miał przede wszystkim podłoże emocjonalne.
Przywiązanie do domów rodzinnych było ważnym, o ile nie najważniejszym powodem
decyzji o powrocie mieszkańców Haret-Hreik, Nabatiyeh, Aitra-Ech, Daahia do swoich
domostw. Nie wszyscy jednak chcieli opuszczać miejsca, w których się wychowali. Siedemdziesięciodziewięcioletnia Fatima Taher podczas nalotów schowała się pod drzewem
figowym w swoim ogrodzie. Jak wspomina: „Powiedziałam sobie, że wolę umrzeć pod
drzewem niż być wyciągnięta przez spycharki usuwające ruiny mojego domu”15.
Opisywane tu relacje prezentowane są z użyciem modelu Lévi-Straussa. Na biegunach
relacji umieszczono trzy główne elementy opowieści: człowiek – inny człowiek – krajobraz. Relacje między nimi rekonstruowano w oparciu o interpretowane na obrazach
emocje (rysunek 1).

14

C. Lévi-Strauss, Trójkąt kulinarny, tłum. S. Cichowicz, „Twórczość” 2/1972.

15

R. Leistner, Portraitscape of war.
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związane ze sobą

związane ze sobą

człowiek

(spokój, pewność siebie,
dystans)

(pewność siebie,
dystans)

emocje
związane z innym
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wyczekiwanie)
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inny człowiek

krajobraz

związane z otoczeniem
(gotowość do działania)

emocje
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Rysunek 1. Rekonstr ukc ja relac ji między człowiekiem, innym człowiekiem
i kontekstem, w jakim prezentowana jest op owieś ć Bombed
Ź ró dło: opracowanie własne.

Główny bohater opowieści (zazwyczaj samotna postać) to człowiek, którego cechują skrajne emocje. Krajobraz może bowiem z jednej strony skłaniać do pokory, dystansu, spokoju (będącego być może wynikiem refleksji po traumatycznych zdarzeniach),
a z drugiej może budzić chęć do działania (ulepszenia rzeczywistości, w której bohaterowie żyją). Tymczasem postawę wobec „innego człowieka” cechują odmienne emocje.
Można tu dostrzec tęsknotę (odwrócona od obiektywu postać – być może wyczekująca
na powrót kogoś bliskiego; być może chcąca przeżyć to, co czuje, w odosobnieniu, poza
obszarem ujętym w kadrze; być może oddająca się refleksji, w której chce pozostać samotnie). Obrazy przedstawiają rodziny, w których być może pozostały tylko kobiety (dwa
zdjęcia prezentują kobiety, bez fizycznej obecności mężczyzn – na jednym ze zdjęć widać
malowane obrazy mężczyzn, co do których można przypuszczać, że zginęli w fotografowanym miejscu). Na obu obrazach wydają się dominować spokój i pogodzenie z losem.
Oba naznaczone są także „siłą kobiet” widoczną w postawach, w których wyraża się wzajemne wsparcie, bycie razem w trudnych chwilach, siła i zaufanie.

Bezpieczni (Sheltered)
Obrazy schronów przeciwbombowych w Izraelu, podobnie jak kompozycje z opowieści
libańskiej, wykorzystują zestawienie dwóch motywów. Są nimi tutaj ludzie oraz budynki
pełniące rolę schronu przeciwbombowego. Ten drugi element może budzić różne emocje –
od poczucia zagrożenia (wynikającego z powodu, dla którego został wzniesiony) po po-
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czucie bezpieczeństwa (celu, dla którego został stworzony). W historii prezentowanej
poniżej większość schronów stała się też czymś więcej niż tylko budynkiem funkcjonalnym – mianowicie przestrzenią sztuki. Prezentują bowiem wymalowane – jak można
przypuszczać, przez ich właścicieli – symbole: lata, wiosny, natury i bajkowej beztroski.
Dzięki zagospodarowaniu ścian bunkry stały się obiektami budzącymi dodatkowe, dobre
skojarzenia. Jednak cztery schrony w poniższej opowieści nie posiadają zdobień, są
w stanie surowym. Jeden obłożony jest ziemią, ukryty pod mchem i trawą wygląda niczym
mały wzgórek. Znajdujący się na skraju lasu, w miejscu wyglądającym jak opuszczony zakątek świata. Jego właściciel sprawia wrażenie, jakby wyczekiwał lekko zziębnięty. Wydaje
się człowiekiem spokojnym, zdystansowanym. Trzy schrony pozostały w swojej „oryginalnej” formie, otoczone murami z kamieni lub zielenią. Mimo surowej formy obrazy,
na których są one prezentowane, tchną optymizmem. Jeden pokazuje u stóp fotografowanej postaci kwitnące maki, drugi portretuje szczęśliwą rodzinę, trzeci wypełnia obraz
„artysty”, który swoim wyglądem (kolorystyką stroju, makijażem) kojarzy się z radością,
satysfakcją. Obecność osła na ostatnim ze zdjęć może też budzić skojarzenia zmierzające
w stronę ironii, swobody – lekkości bycia, niecodziennej obyczajowości.
Próba zrekonstruowania relacji zachodzących między bohaterami i obiektami tworzącymi kontekst opowieści Sheltered może zostać zaprezentowana z użyciem modelu
Lévi-Straussa. Na biegunach relacji umieszczone zostały trzy obiekty: człowiek – natura –
kultura (fizycznie obecna w postaci obiektu architektonicznego, jakim jest schron oraz towarzyszące mu oprzyrządowanie). Relacje między zidentyfikowanymi biegunami opisane
zostały poprzez interpretację emocji obecnych na zdjęciach i towarzyszącego im kontekstu
(rysunek 2).
związane ze sobą

związane ze sobą

człowiek

(wyczekiwanie, optymizm)

(poczucie bezpieczeństwa,
mądrość)

emocje
związane ze schronem
(spokój, radość)

emocje
kultura

natura

związane z naturą
(spójność, radość)

emocje
bezpieczeństwo

spójność

Rysunek 2. Rekonstr ukc ja relac ji między człowiekiem
i kontekstem, w jakim prezentowana jest op owieś ć Sheltered
Ź ró dło: opracowanie własne.
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Schron sytuuje się w tej triadzie jako symbol, wyzwalający szereg skojarzeń, ale będący
też przestrzenią, za pomocą której człowiek dekonstruuje zagrożenie, starając się „oswoić”
z nim emocjonalnie. Taką rolę pełnią kwiaty, słońce, obraz balonika z Kubusiem Puchatkiem. Istotną rolę w tej opowieści odgrywa również natura. Staje się ona „przykrywką”,
kamuflażem dla schronów, ale i inspiracją dla bohaterów – jest symbolicznie prezentowana na malowidłach zdobiących ściany schronów. Poprzez wkomponowanie schronów
w otoczenie natury, poprzez postacie „mędrca” na jednym z ostatnich zdjęć i „artysty”
z osiołkiem powstaje wrażenie spójności emocji i skojarzeń. Wszystkie elementy opowieści (schron, natura i człowiek, który jest sprawcą tego właśnie zestawienia) wydają się
tworzyć pozytywny nastrój mimo zagrożenia obecnego każdego dnia ich życia.

Poza nadzorem (Survilled)
Trzecia część trylogii opowiada o znajdujących się w Palestynie miejscach pod nadzorem.
Obrazy Leistner pokazują ulicę przy więzieniu i panujący na niej codzienny ruch, wzgórza
poza miastem, znak ostrzegawczy informujący o zagrożeniu związanym z wjazdem do palestyńskiej wsi, obrzeża miejskie, wyznaczane przez mur (przypominający być może mur
berliński) granice wewnątrz miasta, przejście graniczne poza miastem.

bunt,
zakorzenienie

granica,
bunt

człowiek

idee
izolacja,
zakaz

idee
punkt graniczny

przestrzeń

wolność,
otwartość

idee
zamknięcie,
(nie)bezpieczeństwo

pustka,
wolność

Rysunek 3. Rekonstr ukc ja relac ji między człowiekiem,
przestrzenią i punktem granicznym w op owieś ci Sur veilled
Ź ró dło: opracowanie własne.
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Wydaje się, że głównym bohaterem opowieści Surveilled jest przestrzeń. Czasem
jest ona prezentowana w postaci obszaru miejskiego, gdzie odbywa się codzienny ruch,
a czasem obrzeży miasta, gdzie nie widzimy żadnego człowieka. W przestrzeni widać
punkty graniczne, które ostrzegają (wspomniany znak), izolują (symboliczne znaczenie
muru), ale też stają się obszarem, na którym wyrażane są emocje (malowidła na murach).
Przestrzeń na zdjęciach Rity Leistner wydaje się, w wyjątkowych sytuacjach, także symbolem wolności (przykładem może być przestrzeń poza miastem zestawiona z człowiekiem
w turbanie, który gestem ręki wzbogaca swoją opowieść).

Zakończenie
Levant Trilogy, jeden z wielu fotograficznych projektów Rity Leistner, to interesujący przykład twórczości społecznie i politycznie zaangażowanej. Jego celem nie jest bowiem zaspokajanie estetycznych potrzeb odbiorców (choć walory estetyczne też są istotnym elementem
tej opowieści), a wywołanie pewnego intelektualnego zamętu, który może doprowadzić do
zmiany niekorzystnej dla bohaterów sytuacji. Składające się na tę trylogię zdjęcia ukazują
również, jak płynna i umowna jest granica między tym, co jest rzeczywistością, a tym, co
jest sztuką. Proste, pozowane ujęcia przypominają wprawdzie oderwane od codzienności
portrety studyjne, ale oparte są na silnych, jak najbardziej realnych emocjach.
Przedstawiona analiza fotografii identyfikuje kluczowe elementy kompozycji i ich
wzajemne relacje: główna postać obrazu, terytorium oraz „inny” obecny poza planem.
Przestrzenie między nimi wypełnione są emocjami stanowiącymi najistotniejszy komponent opowieści.
Co więcej, dla Leistner istotny jest nie tylko sam kontakt z fotografowanym obiektem
i wykonanie zdjęcia, ale także to, w jaki sposób ta uchwycona na nim chwila będzie wchodzić w interakcję z jego odbiorcami.
Fotograf jest interfejsem, pierwszym punktem kontaktu między obiektem a kimś, kto zobaczy to zdjęcie później. Zaangażowanie obiektu i fotografa trwa bardzo krótko; faktyczne
kliknięcie migawki to ułamek sekundy. Zdjęcie jest jednak trwałe (nawet jeśli jest wyświetlane na ekranie komputera). Istnieje poza momentem, w którym zostało zrobione. Zamiast
fotografa staje się przewodnikiem lub mediatorem pomiędzy uchwyconym spojrzeniem
a odpowiadającym mu wzrokiem widza. [...] W przyszłości, w innym miejscu, widz na żywo
patrzy na sfotografowane spojrzenie obiektu. Zachodzi wymiana, odbicie w tę i w drugą
stronę, a spojrzenie jest przywracane do życia przy każdym spotkaniu: jest w stanie nieustannego, wzajemnego przepływu. Widz pokonuje cienką granicę między rzeczywistym
i przedstawionym, między przeszłością i teraźniejszością16.

16

R. Leistner, Portraitscape of war.
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Ten tak istotny dla artystki kontakt między postaciami uwiecznionymi na fotografiach
a przywracającymi im w pewien sposób „życie” widzami ma w przypadku Levant Trilogy
również znaczący polski wątek. Wszystkie części trylogii zostały po raz pierwszy pokazane
razem na łódzkim Fotofestiwalu w 2016 roku17.

17

Fotofestiwal.com, 2016, Rita Leistner, http://www.fotofestiwal.com/2016/rita-leistner/ [13.08.2019].

Agata Stronciwilk
UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE
WYDZIAŁ SZTUKI

Migracja, jedzenie, tożsamość.
O projektach Enemy Kitchen i Return
Michaela Rakowitza

Ważnym wątkiem w twórczości amerykańskiego artysty Michaela Rakowitza jest powiązanie tożsamości, jedzenia i migracji. Punktem odniesienia dwóch opisywanych przeze
mnie projektów – Enemy Kitchen (2003) oraz Return (2004) – jest pochodzenie artysty,
potomka emigrantów z Iraku, który sam siebie określa mianem arabskiego żyda. Choć oba
projekty zbudowane są wokół jedzenia, nie są one działaniami kulinarnymi, gdyż kuchnia
jest w nich tylko pretekstem do podejmowania tematów społecznych, dotyczących przemieszczania się i obcości, ale również zadawania pytań o możliwość wspólnoty.
Dla Rakowitza posiłek jest zaproszeniem do rozmowy – zarówno w czasie jego przygotowywania, jak i spożywania. Kulinaria nie są według niego tylko obszarem przyjemności –
działa on zatem w inny sposób niż wielu artystów wykorzystujących jedzenie w swojej
twórczości. Trzeba jednak pamiętać, że nie jest on jedynym współczesnym artystą, który
traktuje kulinaria jako medium przekazywania treści oraz element działalności artystycznej. Dzięki coraz szerszemu dostrzeganiu kreatywnego, emocjonalnego i tożsamościowego wymiaru jedzenia staje się ono obszarem chętnie eksplorowanym przez twórców.
Można wręcz mówić o wzajemnym przepływie i wymianie między sferami gastronomii
i sztuki – ta pierwsza zaczyna przypominać działalność artystyczną, zaś druga wykorzystuje kreatywny potencjał, jaki tkwi w kuchni. Rakowitz wykorzystuje kulinaria, aby
opowiadać o tożsamości i wspólnocie, koncentruje się zatem głównie na politycznym
wymiarze jedzenia.
W osobistych narracjach dotyczących migracji niejednokrotnie powraca wątek jedze1
nia . Warto przy tym wspomnieć o dwóch zasadniczych aspektach pokarmów – jednoczącym i separującym. Wspólnotowy wymiar posiłku oznacza dzielenie się daną potrawą, ale
także – w szerszym zakresie – pewną „wspólnotę smaku”. Tożsamość etniczna, narodowa
oraz indywidualna są związane z potrawami uznawanymi za dystynktywne dla danej
1

D. Sutton, Remembrance of Repasts: Anthropology of Food and Memory, Berg Publishers, Oxford 2001.
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społeczności. Trzeba podkreślić, że wbrew narracjom związanym z procesami globalizacyjnymi tożsamościowy aspekt jedzenia nie zanika całkowicie. W kontekście jedzenia
i tożsamości można przywołać coraz częściej powracające w obszarze food studies pojęcie
„gastronacjonalizmu”, które w pewnym stopniu kwestionuje koncepcje całkowitej homogenizacji kuchni w wyniku globalizacji2. Nie negując globalizacyjnych i unifikujących tendencji w obszarze kulinariów, należy zwrócić uwagę, że nie jest to proces jednorodny ani
jednostronny3. Jedzenie jest zawsze w ruchu, ponieważ przemieszcza się wraz jednostkami
i grupami. Dlatego – jak zauważa Magdalena Tomaszewska-Bolałek – kuchnia fusion nie
jest współczesnym wynalazkiem4. Kuchnia zawsze była obszarem różnorodnych wpływów, a potrawy uznawane za charakterystyczne dla danego miejsca często ujawniają swą
złożoną, wielokulturową proweniencję.
Gotowanie jest uniwersalną ludzką aktywnością, jak wskazywał niegdyś Claude
Lévi-Strauss, porównując tę czynność do mówienia5. Tak jak języki potrawy stają się wyznacznikiem tożsamości danej grupy. Podobnie jak językoznawcy starają się dostrzec zapożyczenia w różnych językach, które wskazują na dawne lub obecne kontakty kulturowe,
tak badanie poszczególnych składników i ich pochodzenia może ukazać nam charakter
potraw i ich proweniencję. Jak pisze Knut Oyangen, jedzenie wskazuje i symbolizuje, kim
jesteśmy:
[…] poza biologicznym aspektem odżywiania się jedzenie i zwyczaje wokół jedzenia zawiązane są ze sposobami, w jakie ludzie rozumieją samych siebie, identyfikują się z innymi,
komunikują swoje pragnienia, przekonania i roszczenia w odniesieniu do statusu. Jedzenie
umiejscawia jednostki w czasie, przestrzeni i hierarchii społecznej6.

Wychowując się w konkretnym środowisku, jesteśmy przyzwyczajani do pewnych
potraw, sposobów ich przyrządzania i określonych połączeń smakowych. Jednym z istotnych doświadczeń migrantów jest więc konfrontacja z kulinarną obcością, która wymusza użycie różnych strategii radzenia sobie z nią – od odrzucenia, poprzez asymilację, po
akceptację. Proces ten jest jednak dwustronny, ponieważ kultura dominująca na danym
obszarze także w różny sposób reaguje na napływowe zwyczaje kulinarne. Opisując
międzykulturowe spotkania kulinarne, Sara Roncaglia wymienia trzy rodzaje reakcji:
2

M. DeSoucey, Gastronationalism: Food Traditions and Authenticity Politics in the European Union, „American Sociological
Review” 75(3)/2010.

3

Pisząc o globalizacji w kontekście jedzenia, Lynne Phillips wyróżnia trzy jej zasadnicze wymiary: ponadnarodową cyrkulację
produktów spożywczych jako towarów, transnarodową ekspansję korporacji związanych z żywnością oraz zarządzanie
jedzeniem i problemami związanymi z jedzeniem na poziomie globalnym. Zob. L. Phillips, Food and Globalization, „Annual
Review of Anthropology” 35/2006.

4

M. Tomaszewska-Bolałek, Tysiące lat kuchni fusion, w: M. Błaszkowska i in. (red.), Kultura jedzenia, jedzenie w kulturze,
Wydawnictwo AT, Kraków 2014.

5

C. Lévi-Strauss, Trójkąt kulinarny, tłum. S. Cichowicz, „Twórczość” 2/1972, ss. 71–80.

6

K. Oyangen, The Gastrodynamics of Displacement: Place-Making and Gustatory Identity in the Immigrant’s Midwest, „The
Journal of Interdisciplinary History” 39(3)/2009, s. 325 (tłum. własne).
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opór (resistance), który może być wyrażony poprzez odrzucenie lub ograniczenie użycia
produktów zagranicznych; hybrydyzację (hybrydism), rozumianą jako przenikanie się
wpływów kulturowych, co pozwala tworzyć nowe tradycje kulinarne; zawłaszczenie
(appropriation), czyli zdolność danej kultury do przyjmowania zewnętrznych wpływów
i przetwarzania ich w taki sposób, by stały się częścią jej historii7. W efekcie możemy
mówić o wielorakich przepływach, dynamicznym procesie wymiany pomiędzy kulinariami danego obszaru a jedzeniem migrantów.
Separujący aspekt jedzenia może być związany z chęcią oddzielenia się danej grupy od
pozostałych społeczności, a charakterystyczne potrawy stają się sposobem na manifestowanie własnej odmienności i jednym z elementów budowania tożsamości grupy. W tym
kontekście Oyangen wspomina o mniejszościach, w których kulinaria stanowią sposób
na odróżnienie się nie tylko od społeczności zastanej w danym miejscu, ale również od
rodaków z kraju pochodzenia. Jako przykład podaje japońskich imigrantów na Hawajach czy Bengalczyków w Stanach Zjednoczonych8. Kuchnia bywa również separująca,
ponieważ to, co spożywają obcy, może być postrzegane jako niejadalne albo wręcz obrzydliwe. To wątek często powracający w narracjach migrantów – dotyczy zarówno reakcji
społeczności na ich pożywienie, jak i odwrotnie9. Obrzydliwość pokarmów spożywanych
przez obcych jest stałym motywem kulturowym oraz sposobem uzasadniania niechęci lub
braku akceptacji danej grupy.
Niechęć, a nawet wrogość wobec obcego i jego kuchni dobrze wyraża sam tytuł interesującego mnie projektu: Enemy Kitchen. Jego podstawą było dostrzeżenie braku – Michael
Rakowitz zauważył bowiem, że pomimo istnienia mniejszości irackiej w Stanach Zjednoczonych w przestrzeni miejskiej nie ma irackich restauracji. Nawet jeśli otwierane są
lokale, w których serwuje się irackie potrawy, to są one reklamowane jako bliskowschodnie, by nie wzbudzać niechęci związanej z sytuacją polityczną oraz konfliktem zbrojnym.
Rakowitz umieszcza swoje działania na pograniczach, poruszając się pomiędzy sztuką,
gastronomią, animacją społeczną a działalnością edukacyjną i łącząc te aspekty w swoich
projektach. W jego pracach zaciera się więc granica między działalnością artystyczną a kulinarną. Nie inaczej było w przypadku Enemy Kitchen, które zaczęło się jako cykl warsztatów kulinarnych, prowadzonych przez artystę w szkołach oraz instytucjach sztuki. Wzorując się na przepisach swojej matki, uczył, w jaki sposób przygotowywać najbardziej znane
potrawy Iraku. Nauka gotowania irackich dań stanowiła tylko jeden z elementów warsztatów – zaś ich głównym celem było stworzenie możliwości zetknięcia się z „irackością”
w innym kontekście niż militarno-polityczny. Projekt ten ewoluował – w 2012 roku częścią

7

S. Roncaglia, Feeding the City: Work and Food Culture of the Mumbai Dabbwalas, Open Book Publishers, Cambridge 2013,
ss. 121–122.

8

K. Oyangen, The Gastrodynamics…, s. 329.

9

Ibidem; zob. także: A. Mannur, Food Matters: An Introduction, „The Massachusetts Review” 45(3)/2004.
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wystawy Feast. Radical Hospitality in Contemporary Art zorganizowanej w Smart Museum
of Art w Chicago był foodtruck, który także stanowił element projektu Enemy Kitchen.
Artysta jest świadomy istniejących społecznie antagonizmów oraz uprzedzeń wobec
mniejszości irackiej. Nie stara się jednak przed nimi uciekać, ale podkreśla ich istnienie
poprzez tytuł swojego projektu. Nie jest to jedyny zabieg, poprzez który artysta ukazuje
konflikty. W przypadku foodtrucka Rakowitz wykorzystał zabiegi podkreślające problematyczność relacji pomiędzy społeczeństwem amerykańskim a Irakijczykami. Artysta
zaprosił do współpracy dwóch szefów kuchni: Milada i Maikla Shaerów, właścicieli restauracji Milo’s Pita Place w Chicago – jednej z tych, które oferują iracką kuchnię, ale funkcjonują pod neutralnym szyldem kuchni bliskowschodniej10. Funkcję zastępców szefów
kuchni pełnili przedstawiciele dwóch stowarzyszeń: jedno z nich zrzeszało amerykańskich
weteranów wojny w Iraku, drugie irackich imigrantów – obie te grupy współpracowały
przy przygotowywaniu i wydawaniu posiłków (był to przede wszystkim kubba mosul –
danie składające się z dwóch warstw ciasta z kaszy bulgur przekładanych wołowiną
i jagnięciną oraz orzeszkami pinii). Artysta wspomina, że ważne było odwrócenie relacji
władzy – inwazji i okupacji – gdyż byli amerykańscy żołnierze przyjmowali „rozkazy” od
irackich szefów kuchni11. A zatem jedzenie było przygotowywane przez osoby w pewien
sposób reprezentujące dwie strony konfliktu. Istotna dla tego działania była także mobilność – foodtruck był bowiem obecny w różnych dzielnicach miasta, a na Twitterze na
bieżąco pojawiały się informacje, gdzie się aktualnie znajduje.
Stephanie Smith określa Enemy Kitchen mianem mobilnej rzeźby, która staje się centrum projektu partycypacyjnego12. Skojarzenie z rzeźbą może być zaskakujące, wydaje się
jednak, że chodzi tu o koncepcję rzeźby społecznej, gdyż – jak w wielu tego typu projektach – kluczowe jest tu nie tworzenie obiektu, lecz generowanie relacji i sytuacji. Smith
wspomina również, że działanie Rakowitza wywołało wiele dyskusji oraz spotkało się
z ostrą krytyką ze strony publiczności13. Artysta był jednak świadomy kontrowersji, jakie
może spowodować projekt, co więcej, nie starał się ich unikać, przez cały czas podkreślając złożoność amerykańsko-irackich relacji. Tym, co także drażniło odbiorców, było to,
że potrawy podawano na papierowych talerzykach, na których nadrukowany był wzór
z porcelanowej zastawy odnalezionej w pałacu Saddama Husajna (w projekcie Spoils
z 2011 roku artysta użył nawet oryginalnej porcelany14). Elementem wyposażenia foodtrucka był również dystrybutor z wodą różaną, która jest elementem bliskowschodnich zwyczajów związanych z gościnnością – gospodarz skrapia nią gościa, by ten miło
10

S. Smith (red.), Feast. Radical Hospitality in Contemporary Art, University of Chicago Press, Chicago 2013, s. 294.
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Ibidem, s. 299.
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wspominał spotkanie i wspólny posiłek. Zarówno foodtruck, jak i warsztaty były przede
wszystkim przestrzenią dyskusji i spotkania.
W narracjach o doświadczeniu migrantów jedzenie ujawnia całą swoją złożoność –
nie jest związane jedynie z zaspokojeniem biologicznej potrzeby, ale ukazuje swój wymiar
emocjonalny, tożsamościowy i wspólnotowy. Jedzenie staje się również niekiedy sposobem
na budowanie wspólnoty w obcej przestrzeni, która częściowo powstaje wokół etnicznych
restauracji, sklepów i wspólnych posiłków. Migracja wpływa na krajobraz kulinarny miast,
a znaczny napływ ludności z określonego obszaru wiąże się z powstawaniem restauracji
i sklepów oferujących produkty i potrawy z kraju pochodzenia danej mniejszości. Choć
zdarza się również, że restauracje mniejszości narodowych i etnicznych dostosowują swoją
ofertę i smak do dominującego gustu.
W kontekście projektu Rakowitza warto przytoczyć słowa Fabia Parasecoliego, że poczucie przynależności do społeczności może być związane z oswajaniem zamieszkiwanych
miejsc i określonych rejonów, w którym to procesie przygotowanie, dystrybucja i konsumpcja znanych potraw odgrywają kluczową rolę15. Zdaniem autora migranci starają się
na własnych warunkach zbudować przestrzenie i doświadczenia skoncentrowane wokół
jedzenia, odzyskując tym samym poczucie kontroli. Wydaje się, że jest to również istotny
aspekt działań Rakowitza, choć artysta swoim działaniem sprzeciwia się zjawisku, które
opisuje Parasecoli – migranci bowiem, przyczyniając się do funkcjonowania systemu
żywieniowego, pozostają niewidoczni i wyzyskiwani. Przywrócenie widoczności mniejszości irackiej w przestrzeni społecznej było jednym z celów projektu Enemy Kitchen. Zdaniem artysty widzialność może stać się bowiem sposobem konstruowania odmiennych
dyskursów.
Sam artysta wspomina, że za najbardziej udane uznaje pierwsze warsztaty z cyklu
Enemy Kitchen, które przeprowadzał w szkołach. W sytuacji, gdy organizował je w instytucjach sztuki, przebiegały one w sposób przyjemny i pokojowy. Artyście zależało jednak na
pewnego rodzaju tarciu, sporze, który ujawnił się szczególnie w kontakcie z bezkompromisową młodzieżą (napięcie potęgował jeszcze fakt, że bliscy niektórych z nich stacjonowali w Iraku)16. Działanie Rakowitza wydaje się wpisywać w proponowane przez Chantal
Mouffe agonistyczne rozumienie wspólnoty17. Artysta nie proponuje prostego pojednania
przy stole, nie ucieka od eksponowania konfliktu, nie tworzy wizji społeczeństwa pozbawionego różnic i napięć, ale proponuje spotkanie pomimo ich istnienia, na przekór im.
Czy akceptacja kuchni danej mniejszości ma związek z akceptacją samej mniejszości? Jakie funkcje spełniają kulinaria w kontaktach międzykulturowych? Rakowitz wierzy
w możliwość nawiązywania kontaktów dzięki jedzeniu. Nie chodzi tu jednak o wiarę w to,
15
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że spotkanie przy stole pozwoli zażegnać konflikty. Może być jednak rodzajem zaproszenia do poznawania się nawzajem. Widać zatem, że w tym projekcie Rakowitz traktuje kulinaria jako jeden z elementów kultury, który może służyć przekazywaniu wiedzy o danej
społeczności oraz oswajaniu z obcością. Poprzez kuchnię artysta stara się przełamywać
wrogość wynikającą z sytuacji politycznej i konfliktu zbrojnego.
Lara Anderson, Heather Benbow i Gregoria Manzin opisują wątpliwości związane
z tego typu podejściem, wskazując, że kuchnia migrantów często funkcjonuje w jednej
przestrzeni z kulinarną ksenofobią18. Jak zauważają:
[…] w publicznych dyskusjach multikulturalizm kulinarny jest często postrzegany jako
znak otwartości na inne kultury. Jednakże [...] nie jest pewne do jakiego stopnia, i czy
w ogóle, doświadczenia inności poprzez jedzenie przyczyniają się do pozytywnych relacji
[pomiędzy ludźmi]19.

Autorki zwracają również uwagę na powracającą krytykę kulinarnego multikulturalizmu, opartą na przekonaniu, że wraz z próbowaniem kuchni „obcego” pojawia się ryzyko
przywołania wzorców kolonialnych.
Shameem Black zadawała pytanie o etyczny wymiar spożywania „obcego” jedzenia,
pojmując kulinaria jako obszar pozwalający na asymilację tego, co obce20. Jednocześnie
zwracała uwagę, że aby to nastąpiło, muszą zostać spełnione pewne warunki. Black analizuje przede wszystkim etniczne książki kucharskie, zastanawiając się, czy możliwe jest
spotkanie z odmiennością bez chęci usunięcia jej, zniwelowania bądź wchłonięcia.
Autorka wskazuje na to, że rozkoszowanie się odmiennością bywa niemal automatycznie łączone z wyzyskiem, egzotyzacją czy kolonializmem. Przyjemność ta traktowana jest
więc jako szkodliwa, gdyż wskazuje na zubożałe i imaginacyjne „przekraczanie granic”21.
Kulinaria postrzegane są jako bezpieczna przestrzeń kontaktu. Czasem jednak okazuje
się, że owo bezpieczeństwo to tylko pozór, np. gdy dana osoba spotyka się z radykalnie
odmienną kuchnią, która może naruszać jej normy etyczne. Jednak Black zadaje pytanie, czy ucieleśnione doświadczenie smakowania, dotykania, wąchania nowych potraw,
gościnność, rozmowy pomiędzy gotującymi bądź wymiana wiedzy kulinarnej nie mogą
być postrzegane pozytywnie, a nie jako sfery pozorne i apriorycznie nieautentyczne. Na
podobne rozumienie sfery kulinariów wskazuje Uma Narayan:

18

L. Anderson, H. Benbow, G. Manzin, Europe on a Plate: Food, Identity and Cultural Diversity in Contemporary Europe, „Australia
and New Zeland Journal of European Studies” 8(1)/2016.
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[…] gustowanie w jedzeniu Innych może być pomocne w przyczynieniu się do docenienia ich obecności we wspólnocie narodowej, pomimo ignorancji dotyczącej kulturowych kontekstów ich potraw – te przyjemności podniebienia zapewniają silniejsze więzi
niż wiedza. Ryzykujemy zbytnim uprzywilejowaniem umysłu, jeśli zignorujemy różne
sposoby, z pomocą których cielesne upodobanie może bardziej przyczynić się do uznania
wartości niż intelektualne „zrozumienie”22.

Indyjska filozofka być może posuwa się za daleko, sytuując cielesne doświadczenie
ponad rozumieniem. Czyż bowiem wspomniana ignorancja dotycząca kulturowych
kontekstów jedzenia nie jest przeszkodą w docenieniu obecności Innego w przestrzeni
społecznej? Wydaje się to wątpliwe, zwłaszcza wtedy, gdy dana potrawa nie zostanie rozpoznana jako element kultury danej społeczności. Pomimo pojawiających się zastrzeżeń
warto zwrócić uwagę na wskazany przez Narayan potencjał doświadczenia zmysłowego
w tworzeniu wspólnoty. Powstaje pytanie, czy otwartość na kuchnię Innego może być krokiem w kierunku szerzej rozumianej otwartości. Być może, jak sugerują Narayan i Black,
nie powinniśmy ignorować „potęgi stołu” oraz znaczenia, jakie może mieć kontakt z odmiennymi praktykami kulinarnymi. Black jest świadoma, że gotowanie potraw Innych nie
prowadzi bezpośrednio do politycznej lub ekonomicznej zmiany, ale pozwala kształtować
widzialność inności. Na podobnym wykorzystaniu kuchni polega opisywane działanie
Rakowitza, który za pośrednictwem kulinariów zadaje istotne pytania o społeczno-polityczne zagadnienia dotyczące migracji oraz społecznej obecności i nieobecności grup
mniejszościowych. Podobnie jak w przypadku przywołanych teoretyków, widzi on w spożywaniu kulinariów Innego nie tylko zagrożenie wynikające z egzotyzacji i konsumpcji,
ale także potencjalną przestrzeń spotkania i wzajemnego poznawania się.
W 1946 roku dziadek artysty, Nissim Issac David, został wraz z rodziną wygnany
z Iraku23. Było to związane z szerszym zjawiskiem, jakim była narastająca w kraju niechęć
do mniejszości żydowskiej, której efektem był pogrom w czerwcu 1941 roku (Farhud).
Eskalacja konfliktu doprowadziła do niemal całkowitego zaniku irackich żydów, którzy
w większości opuścili kraj. Przodek artysty udał się do Stanów Zjednoczonych, gdzie
do 1960 roku prowadził spółkę zajmującą się importem i eksportem – Davisons & Co.
W ramach projektu Return artysta zdecydował się ponownie otworzyć biznes swojego
dziadka wraz z tymczasowym sklepem. Tytułowy powrót odnosi się więc zarówno do jego
osobistej, rodzinnej historii, jak i do kolektywnego doświadczenia, jakim jest imaginacyjny powrót do domu. W tym przypadku dokonuje się on dzięki jedzeniu, a konkretnie
dzięki szczególnemu produktowi, jakim są daktyle.
Projekt Return ujawniał zarówno polityczny, jak i tożsamościowy wymiar jedzenia,
tworząc narracje dotyczące historii pracy, przemocy, polityki i pamięci narodowej, które
22
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kryją się za daktylami – „irackim skarbem narodowym i niegdyś głównym towarem
eksportowym”24. Rakowitz uwidaczniał historie kryjące się za konkretnymi produktami
spożywczymi, związane z różnymi sposobami obejścia zakazów importu. W otwartym
przez niego sklepie można było znaleźć syrop z daktyli czy ciasteczka mamoul – na ich opakowaniach znajdowała się informacja, że pochodzą z Dubaju lub Libanu. Było to związane
z koniecznością obejścia sankcji – syrop daktylowy wyciskany jest w Bagdadzie, następnie
przewożony do Syrii, gdzie jest puszkowany, po czym wędruje do Libanu, gdzie zostaje
opakowany i zaetykietowany jako „produkt z Libanu”25. W ten sposób przez długi czas
obchodzono sankcje, a proceder ten utrzymał się nawet po ich zniesieniu, gdyż eksport
z Iraku do Stanów Zjednoczonych Ameryki nie jest opłacalny z powodu wzmożonej kontroli towarów pochodzących z tego kraju. Projekt artysty jest więc również wypowiedzią
o pochodzeniu towarów oraz o tym, że ukrywanie ich rzeczywistego pochodzenia jest
sposobem fałszowania rzeczywistości.
Ważnym pojęciem w tym kontekście jest terroir. Oznacza ono splot pewnych uwarunkowań geologicznych i klimatycznych, który decyduje o wyjątkowości danego produktu
spożywczego. Jest ono używane często w przypadku wina, ale obecnie bywa rozszerzane
również na inne produkty spożywcze26. Splot takich uwarunkowań – jakości gleby, temperatury, ilości opadów, nasłonecznienia – powoduje, że ten sam produkt wytworzony
w innym miejscu nigdy nie będzie smakował tak samo. Nicola Camerlenghi uważa, że
pojęcie to odnosi się przede wszystkim do uwarunkowań środowiskowych, jednak coraz
częściej w jego obręb włączane są takie aspekty, jak sposób produkcji czy wiedza na temat
wytwarzania danego produktu27. Zgodnie z myślą „ekologii głębokiej” nie jest bowiem
zasadne oddzielanie ludzkich i „naturalnych” cech tego zjawiska. Terroir uzmysławia nam,
że nawet gdy dany produkt jest „w ruchu”, wciąż zawiera w sobie cząstkę miejsca, z którego
pochodzi. Nasuwająca się analogia z ludzką migracją nie jest tu przypadkowa, zwłaszcza
w kontekście pracy Rakowitza.
To właśnie terroir powoduje, że zdaniem migrantów żadne daktyle nie mogą równać
się z tymi, które pochodzą z Iraku. W narracjach przytaczanych przez artystę daktyle
wspominane są z dumą – nie tylko z powodu swoich wyjątkowych walorów smakowych,
ale również szczególnego znaczenia symbolicznego. Jednym ze zwyczajów, które przywołuje Rakowitz, jest włożenie daktyla do ust nowo narodzonego dziecka, by pierwszy smak,
który poznało, był słodki. Owoce te w działaniu artysty są więc pokarmem-symbolem,
którego znaczenie okazuje się czytelne dla członków danej społeczności. Stają się obiektem, wokół którego budowana jest efemeryczna wspólnota – w oparciu o oczekiwanie,
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N. Camerelnghi, Terroir and Architecture, w: S. Martin-McAuliffe (red.), Food and Architecture: At the Table, Bloomsbury Academic, London 2016.

27

Ibidem, s. 23.

Migracja, jedzenie, tożsamość. O projektach Enemy Kitchen i Return...

niepewność, tęsknotę oraz radość. Rakowitz pokazuje, w jaki sposób emocje i wspomnienia krystalizują się wokół jedzenia: z jednej strony mają indywidualny i osobisty charakter,
a z drugiej – łączą członków danej wspólnoty.
Opowieść o daktylach to również opowieść o złożonych warunkach środowiskowych,
które niegdyś decydowały o ich wyjątkowych właściwościach, a obecnie przyczyniają się
do wymierania palm daktylowych, atakowanych przez grzyby z rodzaju Fusarium. Zdaniem artysty katastrofa środowiska odzwierciedla tę ludzką, a podatność palm na choroby
wynika z osłabienia ich odporności, co jest konsekwencją użycia w amerykańskich pociskach zubożonego uranu28.
Pomimo że w Stanach Zjednoczonych nie można kupić daktyli z Iraku, daktylowce
w Kalifornii wyrosły z nasion pochodzących właśnie stamtąd – ich historia sięga 1911
roku, gdy Bernard Johnson kupił nasiona daktylowca z Iraku, by rozpocząć swoją kalifornijską uprawę. Rakowitz wspomina: „nasze daktyle są z irackich nasion. To jakby wróg
wewnętrzny”29. Narracja ta w interesujący sposób uzmysławia nam „ruchliwość” produktów spożywczych i złożoność historii kulinarnej – nawet najbardziej swojskie produkty
niejednokrotnie skrywają w sobie historie dalekich eksportów, spotkań i przemieszczania
się ludzi oraz towarów.
Przetransportowanie daktyli do Stanów Zjednoczonych w ramach projektu Return nie
było proste – miał to być pierwszy produkt od 1990 roku, który byłby opatrzony napisem „Product of Iraq”. Pierwsza próba okazała się nieudana. W jej ramach zamierzano
przetransportować daktyle z Bagdadu do Ammanu, jednak stanęły one na granicy wraz
uchodźcami i migrantami. Jak wspomina artysta, kierowca krążył przez dwadzieścia dni
pomiędzy granicą a Bagdadem, załatwiając konieczne pozwolenia30. Ostatecznie miały
zostać wysłane z Damaszku, jednak, jak się okazało, warunkiem uzyskania zgody na ich
transport było określenie ich jako produktu pochodzącego z Syrii, na co artysta nie mógł
się zgodzić. Cały transport, złożony z dwustu skrzyń z daktylami, został więc sprzedany na
miejscowym targu. Ostatecznie wspólnik artysty zdołał wysłać jedenaście skrzyń daktyli
bezpośrednio z Bagdadu do Nowego Jorku. Na stronie projektu oraz oficjalnej stronie artysty można zobaczyć zdjęcia osób, które później nabyły owoce w jego sklepie31.
Sofia Hernández Chong Cuy wskazuje na dialogiczny charakter działania Rakowitza:
[…] daktyle służą jako metonimia osobistej narracji artysty w obliczu politycznych uwarunkowań Iraku. Są obiektem w ruchu, obiektem handlu. W mniejszym stopniu jest to
produkt, w większym katalizator uruchamiający dyskusję32.
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W oczekiwaniu na dostarczenie daktyli kolejne osoby przychodziły do sklepu artysty, który przedstawiał im historię projektu, jego założenia oraz na bieżąco relacjonował
trudności, na jakie natrafiały w swej podróży owoce. Rakowitz miał świadomość, że pod
względem ekonomicznym sprowadzenie daktyli było zupełnie nieopłacalne, jednak nie
był zainteresowany finansowym aspektem eksportu, lecz emocjonalnym i symbolicznym
wymiarem samego produktu. Istotnym kontekstem projektu Return wydaje się więc zjawisko kulinarnej nostalgii oraz związek pomiędzy jedzeniem, tożsamością i pamięcią.
Temat kulinarnej nostalgii często powraca w narracjach migrantów. Jon Holtzman
zadaje pytanie, dlaczego akurat jedzenie staje się tak istotnym wektorem pamięci33. Autor
zwraca uwagę na powiązanie między kulinariami a tożsamością etniczną. Holtzman postrzega nostalgię jako formę pamięci, wskazując na różne sposoby jej rozumienia w kontekście jedzenia – przede wszystkim jako tęsknoty za utraconą przeszłością, zaś pożywienie
pozwala na przywołanie wspomnień dzieciństwa i rodziny. Starając się znaleźć odpowiedź
na pytanie „dlaczego jedzenie?”, Holtzman wskazywał na jego zmysłowe aspekty – smaki
i zapachy potraw są szczególnie silnymi bodźcami, uruchamiającymi wspomnienia.
Jednak równie istotny w kulinariach jest ich wspólnotowy charakter oraz symboliczne
znaczenie. Poszukując powiązania między pożywieniem a pamięcią, Holtzman podkreśla
wspólnotowy wymiar tego pierwszego:
[…] chociaż jedzenie ma zawsze prywatny element, w przeciwieństwie do większości czynności, które wykonujemy prywatnie, jest również nieodłącznie konstytuowane przez otwarte dzielenie się – czy to poprzez rytuały, uczty, wzajemną wymianę, czy kontekst, w którym
jest kupowane i sprzedawane34.

Można upatrywać więc symbolicznego znaczenia jedzenia we wspomnianym ruchu
między tym, co najbardziej prywatne, a tym, co publiczne.
Ghassan Hage, rozpatrując relację pomiędzy tęsknotą za domem a jedzeniem, wskazuje
na odmienne wymiary kulinarnej nostalgii35. Zwraca uwagę na tendencję do negatywnego
pojmowania nostalgii w kontekście migracji. W takim ujęciu staje się ona powodem bierności, wskazuje na niemożność odnalezienia się w nowym środowisku oraz na zapatrzenie
w przeszłość. Rakowitz przekierowuje jednak kulinarną nostalgię na konkretne działanie. Odmienne rozumienie nostalgii w perspektywie proponowanej przez Hage’a wynika
z jego pojmowania domu jako afektywnego konstruktu, który tworzony jest między innymi
z takich elementów, jak bezpieczeństwo, swojskość, wspólnota czy nadzieja36. Strategie
zadomowienia są więc próbą rekonstrukcji tych elementów w innych warunkach. Jedzenie
33
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powiązane jest z bezpieczeństwem, swojskością i poczuciem wspólnoty – zarówno realnej,
jak i wyobrażonej. W efekcie można więc mówić o pozytywnej nostalgii, która nie jest tożsama z życiem jedynie w przeszłości. Hage, badając mniejszość libańską w Australii, opisywał kreatywne strategie substytucji, jakie podejmują migranci w odniesieniu do jedzenia,
a które są elementem budowania poczucia zadomowienia. Warto przytoczyć wypowiedź
jednej z kobiet, dobrze uzmysławiającą powiązanie między jedzeniem a pamięcią. W tym
przypadku szczególnie nacechowanym emocjonalnie obiektem były libańskie ogórki:
Adel codziennie wspominał, jak brakuje mu smaku libańskich ogórków. Kiedy wrócił tego
dnia z pracy, zrobiłam sałatkę z pomidorami i ogórkami oraz cytryną i czosnkiem […].
Wstał, pocałował mnie, zaczął śpiewać i tańczyć […]; to brzmi teraz trochę zabawnie, ale
ogórki naprawdę nas uszczęśliwiły. To było jak spotkanie z bliskim krewnym37.

Kto doświadczył długotrwałej migracji, rozumie, jak silną reakcję emocjonalną może
wywołać znajomy smak lub zapach. W przytoczonym fragmencie ciekawe jest spersonifikowanie produktu spożywczego w ostatnim zdaniu – podobnego określenia użył jeden
z klientów sklepu Rakowitza, porównując los migrantów i daktyli zatrzymanych na granicy („daktyle są jak ludzie”). Jane Dusselier, podejmując refleksję nad przymusową i dobrowolną migracją, zauważa:
[…] jedzenie jest przestrzenią, w której ludzie zakorzeniają się w nieznanych lub wręcz wrogich środowiskach. Badanie globalnych przepływów ludzi i zasobów zaburza konwencjonalne sposoby rozumienia fizycznych miejsc jako definiowanych przez konstrukty, jakimi
są granice państw narodowych, i wymusza na nas rozpoznawanie przestrzeni, w których
miejsce może być, przynajmniej częściowo, odzyskiwane38.

W tym kontekście można odczytywać wspomniane przez Hage’a strategie zadomowienia jako wytwarzanie miejsca. Warto jednak zadać pytanie, czy w perspektywie pojęcia
terroir jedzenie nie jest w pewnym (metaforycznym) sensie „miejscem”. Silne emocje,
które miały towarzyszyć osobom kupującym daktyle w sklepie Rakowitza, nie wynikały
jedynie z tęsknoty za ich wyjątkowym smakiem. Wynikały z wszystkiego, co one przywoływały – wspomnień domu, rodziny, miejsc.
Smith zauważa, że w obu projektach Rakowitz „uruchamia sensualną materialność
i metaforyczny potencjał konkretnego jedzenia oraz okoliczności, w których jest ono (lub
nie) produkowane i spożywane”39. Podobnie jak w wielu projektach artystycznych nastawionych na komensalizm, pożywienie jest tu jedynie pretekstem do budowania efemerycznej wspólnoty.
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Tak było również w przypadku projektu Return, w którym daktyle stają się jedynie
symbolem kulinarnej nostalgii, wehikułem, który uruchamia pamięć i emocje. Zanim
jeszcze owoce dotarły na miejsce, sklep stał się przestrzenią wymiany. Działania Rakowitza można więc odnieść do proponowanego przez Nicolasa Bourriauda pojęcia estetyki
relacyjnej40. Podobnie jak w projektach Rikrita Tiravaniji, artysta nastawiony jest na budowanie więzi, spotkań i szeroko rozumianą wymianę – słów, narracji, obiektów. Zarówno
kubba mosul, jak i daktyle są jedynie rekwizytami, wokół których budowane jest spotkanie.
W przypadku Enemy Kitchen działanie artysty skierowane jest niejako na „zewnątrz” oraz
skoncentrowane na spotkaniu międzykulturowym, natomiast w przypadku Return ma
zdecydowanie bardziej „wewnętrzny” charakter, skierowany na samą społeczność iracką.
W obu projektach Rakowitz opowiada o ruchu – osób i towarów, o związanych z nim zagadnieniach polityczno-społecznych oraz o próbie zadomowienia się i poczuciu obcości.
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Laibach gra z Koreą.
Wielowątkowość relacji sztuki i polityki
na przykładzie jednego wydarzenia

W 2015 roku zespół Laibach uświetnił obchody 70. rocznicy uzyskania niepodległości Korei Północnej. Wydarzenie to stało się przyczynkiem do analizy relacji sztuki
i polityki. Grupa ta jest wyjątkową na scenie muzycznej osobowością z silnymi korzeniami
w jugosłowiańskiej postawangardzie, od 1980 roku konsekwentnie trzymającą się obranej
strategii artystycznej. Korea Północna natomiast, określana mianem bastionu komunizmu
w XXI wieku, pozwala światu zewnętrznemu na wgląd w swoją rzeczywistość jedynie
na własnych zasadach, a zainteresowanie nią międzynarodowych mediów wzmaga się
w momentach pojawiania się kolejnych zagrożeń kryzysem nuklearnym. Wystąpienie
grupy Laibach w Korei było możliwe dzięki pośrednictwu zaprzyjaźnionego z reżimem
Norwega, Mortena Traavika, deklarującego ideę porozumienia poprzez sztukę. W efekcie
trasy koncertowej w 2015 roku powstał film dokumentalny Liberation Day, a trzy lata później ruszyła promocja płyty Sound of Music, będąca muzycznym podsumowaniem koreańskiej trasy. Kolektyw muzyczny Laibach oraz państwo Korea Północna to tylko pozornie
dwa odległe światy, bowiem bazę ideologiczną obu stanowią skrajne systemy polityczne.
Niniejszy artykuł porusza zagadnienie przestrzeni dialogu poprzez sztukę pomimo różnic
politycznych oraz związane z nim kwestie etyczne.
Laibach powstał w 1980 roku w obecnej Słowenii. Nazwa, oznaczająca w języku niemieckim Lublanę, nawiązuje do okresu dominacji na ziemiach słoweńskich imperium
austro-węgierskiego oraz hitlerowskiego okupanta. W 1983 roku, w wyniku nałożonej na
zespół cenzury, powstał kolektyw artystyczny Neue Slowenische Kunst (NSK), którego
działania „oparte były na oryginalnych estetycznych i ideologicznych zasadach i pomysłach Laibach Kunst”1, w skład którego weszły również dwie inne formacje awangardowe,
Irwin oraz Gledališče Sester Scipion Nasice. NSK działał zgodnie z dwiema głównymi
1
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strategiami artystycznymi: retroawangardą2 oraz nadutożsamieniem. Termin „retroawangarda” oznacza zarówno forpocztę, zapowiedź nowego, jak i kierunek odwrotny, sentymentalny stosunek do przeszłości. Marina Gržinić wyjaśnia, że przywłaszczenie i ponowne
użycie istniejących motywów artystycznych są możliwymi strategiami podwójnej narracji,
„strategiami, o których Derrida napisał, że ich kierunki są przeciwstawne do momentu,
w którym nie jest dłużej możliwe oddzielenie cech fałszywych od oryginalnych, wówczas
już nie mogą być dłużej włączane w binarną filozoficzną opozycję bez prób stworzenia
trzeciego znaczenia”3. Pojęcie retroawangardy pojawiło się w manifeście Laibach Kunst
w 1983 roku. Grupa deklarowała stworzenie języka uniwersalnego, ponad podziałami
geograficznymi4, odrzucając przypisywane przez badaczy artystom retroawangardy zainteresowanie kwestią przynależności do kultury Europy „wschodniej” bądź „zachodniej”.
Nadutożsamienie to z kolei strategia będąca sposobem na wymknięcie się władzy dominującej ideologii. Zdaniem Aleša Erjavca w przypadku grupy Laibach
[…] polegała [ona] na formułowaniu wtórnej wypowiedzi na temat ideologii pod postacią pierwotnej wypowiedzi ideologicznej. […] Laibach nie proponował krytyki w formie
znanej z dysydenckiej literatury i sztuki, czy nawet z niezależnego konceptualizmu, […]
[ale] pragnął znieść dystans między aktem przedstawienia a obiektem przedstawianym;
tworząc symulakrum obiektu, blokował jego zdolność reakcji, czyli odparcia ataku5.

Z kolei jak wyjaśnia Slavoj Žižek:
By prawidłowo funkcjonować, język władzy musi zawierać w sobie rozdźwięk, musi „oszukiwać” w praktyce, by wyprzeć się własnego, ukrytego, sprawczego gestu. Czasami zatem
jedyną wywrotową metodą walki z językiem władzy jest po prostu branie go za słowo6.

Artyści NSK byli bowiem przekonani, że moc ideologii może zostać jej odebrana jedynie poprzez zrozumienie i ujawnienie jej estetycznych fundamentów. Stosowana przez
NSK estetyka „nie była dalszą bezwarunkową polityzacją całego życia społecznego, gdyż
społeczna i kulturalna rzeczywistość życia społecznego była już kompletnie spolitycyzowana, ale raczej estetycznym odroczeniem, czy nawet usunięciem politycznego”7. Laibach,
biorąc na siebie realizację postulatu „Po Ticie – Tito”, uwolnił od tego obowiązku państwo8.
2
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ruch estetyczny i społeczny stworzony przez artystów ze wschodniej Europy.

3

M. Gržinić, Neue Slowenische Kunst, w: D. Djurić, M. Šuvaković (red.), Histories Impossible. Historical Avant-gardes, Neoavant-gardes, and Post-avant-gardes in Yugoslavia, 1918–1991, The MIT Press, Cambridge, Mass. – London 2003, s. 258.

4

Na podstawie rozmowy przeprowadzonej 21.04.2013 roku w Lublanie.

5

A. Erjavec, Neue Slowenische Kunst – Nowa Sztuka Słoweńska, w: N. Henning, W. Skok (red.), Ausstellung Laibach Kunst…,
s. 108.

6

S. Žižek, za: A. Erjavec, Neue Slowenische Kunst…, s. 107.

7

M. Gržinić, Neue Slowenische Kunst, s. 253.

8

M. Štefančič Jr, Teror Zgodovine: Kako je Laibach na začetku osemdesetih premaknil nacijo, partijo in filozofijo, UMco, Lublana 2012.
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Grupa Laibach, początkowo działająca również w obszarze sztuk wizualnych, stała
się znana ze swoich realizacji performersko-muzycznych. Z biegiem czasu twórcy zaczęli
wykorzystywać popularne utwory takich zespołów, jak Queen, Europe czy The Beatles.
Najbardziej charakterystyczna i wzbudzająca kontrowersje pozostaje jednak ikonografia
i estetyka zespołu kojarzona z nazistowską. Członkowie grupy deklarowali całkowity
kolektywizm oraz inspiracje w postaci ideologii i totalitarnych systemów politycznych9.
Podkreślał je ich wizerunek w postaci jednakowych uniformów, ogolonych głów i czarnych krzyży na białych przepaskach naramiennych. To przykuwało uwagę, szokowało
i prowadziło do nieporozumień oraz pytań, które – jak komentuje Žižek – Laibach zawsze
postawiał bez odpowiedzi10. Upadek komunizmu w Europie na przełomie lat 80. i 90. nie
wpłynął na zmianę linii artystycznej grupy.
Jak podkreśla Waldemar Jan Dziak, badanie Korei Północnej jest jak badanie góry
lodowej. Wszelkie dane na jej temat stanowią element propagandy, gdyż rząd zataja informacje o problemach wewnętrznych. Mimo trudnej sytuacji ekonomicznej i zacofania gospodarczego współczesna Korea jest potęgą militarną i polityczną z czwartą armią świata
i do 30% PBK przeznaczanego na militaria. Jednocześnie dochód na jednego mieszkańca
w Korei Północnej jest kilkanaście razy niższy niż w Korei Południowej, co stanowi tylko
jeden z problemów w przypadku potencjalnego powodzenia podnoszonej przez ludową
Koreę kwestii zjednoczenia półwyspu11.
Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie internetowej Demokratycznej Ludowej
Republiki Korei jest ona „krajem socjalistycznym opartym na koncepcie Dżucze, który
ucieleśnia ideę przywództwa towarzysza Kim Ir Sena, założyciela Republiki i ojca socjalistycznej Korei”12. Idea Dżucze powstała w latach 60. i oznacza samowystarczalność,
samorządność i wyzwolenie narodu koreańskiego spod wpływu innych państw i kultur.
Wśród historyków i polityków nie ma zgody co do charakteru panującego w tym kraju
ustroju, najczęściej jednak mówi się o socjalizmie lub nacjonalizmie. Adrian Buzo określa ten ustrój jako kimizm, „mieszankę koreańskiego ultratradycjonalizmu, stalinizmu
i przestępczości, z którą Kim oswoił się w partyzantce”13, Bryan Myers nazywa tę ideologię
ksenofobicznym rasizmem14, a Waldemar Dziak mówi o człowieku kimirsenowskim15.
9

Najlepszym przykładem tej postawy jest zapis programu TV Tednik prowadzonego przez Jure Pengova z 1983 roku. Por.
E. Čufer, Fortel Laibach: dwie opowieści autorstwa jednego widza, w: N. Henning, W. Skok (red.), Ausstellung Laibach Kunst…,
s. 137.

10

S. Žižek, Dlaczego Laibach i NSK nie można nazwać faszystami?, w: N. Henning, W. Skok (red.), Ausstellung Laibach Kunst…,
s. 94; idem, Zakaj Laibach in NSK niso fašisti?, „M’ars- Časopis Moderne Galerije (Lublana)” 3–4(V)/1993, s. 139. Eda Čufer
podaje, że artykuł ukazał się najpierw w magazynie „Quorum” w 1988 roku.

11

W.J. Dziak, Wojna czy pokój?, Świat Książki, Warszawa 2003, ss. 202–204.

12

Oficjalna strona DPR w Korei, http://www.korea-dpr.com/ [4.05.2019].

13

J. Sweeney, Korea Północna. Tajna misja w cieniu wielkiego blefu, tłum. M. Halaba, Muza, Warszawa 2014, s. 97.

14

Ibidem.

15

W.J. Dziak, Wojna…, s. 210.
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W KRLD obowiązuje kult jednostki, jedna trzecia lekcji szkolnych to legendy o Kimach16,
a jakakolwiek próba krytyki tego stanu rzeczy może mieć poważne konsekwencje, włącznie
z zesłaniem do ośrodków reedukacji, określanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych mianem obozów zagłady. Ważną kwestią jest wizerunek wodza w postaci objętych
szczególną troską portretów, jak i noszonych na ubraniu przypinek z wizerunkiem Kim
Ir Sena i Kim Dżong Ila. Zmitologizowane postaci przywódców zdobią ściany budynków, a sprawujący aktualnie władzę reprezentant najmłodszego pokolenia, Kim Dżong
Un, dzięki chirurgii plastycznej został upodobniony do wiecznego prezydenta, swojego
dziadka, którego uwielbiał lud17. Na codzienność Korei Północnej składają się donosiciele,
żołnierze i obozy. Dopiero w ostatnim czasie zrezygnowano z wyciągania konsekwencji
wobec wrogów państwa do trzeciego pokolenia włącznie, a represyjność systemu uniemożliwia stworzenie zalążków sprzeciwu18. O polityce się nie rozmawia, zaś władze ściśle
kontrolują kontakty między zwykłymi obywatelami a turystami19. Podstawą ideologii jest
nienawiść do imperialistów, czyli do Japonii, Korei Południowej, a przede wszystkim do
Stanów Zjednoczonych. Wynika z tego między innymi konieczność nauki języka wroga
w podstawowym zakresie. Widoczna jest również brutalizacja języka, zarówno na poziomie propagandy, jak i na poziomie oficjalnym20.
Jednym z tropów interpretacyjnych, jaki narzuca się obserwatorowi zanurzonemu
w indywidualistycznej kulturze Zachodu, jest analiza relacji panujących w Korei Północnej
w kontekście konfucjanizmu charakterystycznego dla tego obszaru kulturowego. Zgodnie z jego założeniami dobro ogółu jest ważniejsze niż dobro jednostki, a posłuszeństwo
wobec władcy, którego zadaniem jest utrzymywanie w państwie ładu, jest najważniejszą
zasadą społeczną. Na poziomie estetycznym echa tego kolektywnego myślenia można
odnaleźć na przykład w zdumiewającej perfekcji masowych widowisk. Christopher
Hitchens w przypadku Korei Północnej mówi jednak o „zmianie w wynaturzoną wersję
konfucjanizmu: oto tradycyjna wiara w dusze przodków i szacunek dla porządku zostały
zmieszane ze skrajnym nacjonalizmem i ksenofobią”21. Slavoj Žižek natomiast podkreśla, iż jest to pierwszy postkomunistyczny ustrój, który półoficjalnie rehabilituje religię.
Wodzowie mają cechy ponadnaturalne (reakcja elementów natury na ich narodziny i śmierć), a cały system totalitarny to nie patriarchalny konfucjanizm, lecz system

16

J. Sweeney, Korea Północna…, s. 229.

17

P. Głuchowski, M. Kowalski, Korea Północna. Ostatni Wielki Brat, wydanie elektroniczne, minibook „Gazety Wyborczej”, 2013,
s. 5.

18

J. Sweeney, Korea Północna…, s. 16.

19

Art in North Korea: Norwegians plan new creative academy in Pyongyang, https://www.theguardian.com/world/2014/
sep/05/norwegian-artists-international-art-academy-north-korea [4.05.2019].

20

S. Kim, Pozdrowienia z Korei. Uczyłam dzieci północnokoreańskich elit, tłum. A. Sobolewska, wydanie elektroniczne, 2015,
ss. 117–118.

21

J. Sweeney, Korea Północna…, s. 69.
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matriarchalny, gdyż według oficjalnej propagandy „partia to nie surowy ojciec, ale opiekuńcza matka, bez której ssania piersi lud nie może przetrwać”22.
W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera kwestia estetyzacji północnokoreańskiej rzeczywistości, czego przykładem jest architektura stolicy. Jak zauważa Marcelina Zdenkowska, przywołując jeden z licznych dokumentów filmowych na temat Korei,
„zachowanie tutejszych mieszkańców i sam wygląd Pjongjangu jest porównywany do
ogromnego planu filmowego, gdzie każdy postępuje według ustalonego scenariusza”23.
Czy też, jak komentuje dyrektor artystyczny trasy koncertowej Laibach, Morten Traavik,
Koreańczycy są szczególnie biegli w sztuce performance – wszak cały czas grają24.
Traavik to reżyser i artysta znany z prowokacyjnych działań sytuujących się na pograniczu sztuki i polityki, opartych na metodach pracy zaczerpniętych z teatru i sztuki
performance25. W latach 2012–2017 wielokrotnie odwiedzał Koreę Północną, inicjując
wydarzenia kulturalne mające na celu zbudowanie zaufania między tym krajem a resztą
świata26. Nawiązanie dobrych stosunków z reżimem pozwoliło mu również uzyskać zgodę
na wystąpienie grupy Laibach, pomimo towarzyszących jej kontrowersji. Traavik przyjął
rolę dyrektora artystycznego zespołu w dwóch pokazach. W zamian za organizację koncertu w Korei Północnej Słoweńcy wyrazili zgodę na realizację filmu dokumentalnego.
Obraz Liberation Day, przygotowany przez Mortena Traavika oraz łotewskiego reżysera
Uģisa Olte, pozwala śledzić przyjazd i pobyt grupy w Pjongjangu, w tym szereg trudności
organizacyjnych i technicznych, jakie pojawiły się podczas przygotowań multimedialnego
widowiska z wielkoformatowymi wizualizacjami. Najprostsze wyposażenie stawało się
problemem, a sytuacji nie ułatwiała niestabilność sieci energetycznej. Pod zarzutem niewłaściwego tempa cenzurze poddane zostały wykonywane przez zespół koreańskie utwory
ludowe (artystom na scenie miał towarzyszyć girlsband Moranbong), między innymi We
Will Go To Mount Paektu, pieśń o świętej górze Paektu, mitologicznym miejscu narodzin
całego narodu koreańskiego i najwyższym szczycie na Półwyspie Koreańskim, na którym,
zgodnie z legendą, miał urodzić się Kim Ir Sen.
Nagły zwrot w relacjach Traavika z władzami Korei Północnej nastąpił jesienią 2017
roku, na co wpływ z pewnością miało zaostrzenie relacji międzynarodowych między tym
krajem a Stanami Zjednoczonymi, próby nuklearne, a w konsekwencji bezpośrednia, real-

22

Slavoj Žižek introducing: Laibach in North Korea, https://www.youtube.com/watch?v=NRfgKrmI9Po [4.05.2019].

23

M. Zdenkowska, Korea Północna. Obraz życia społecznego oraz jego rys kulturowy (praca licencjacka napisana pod kierunkiem dr Edyty Koncewicz-Dziduch), Akademia Ignatianum w Krakowie, Kraków 2016, s. 23.

24

Art in North Korea…
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Traavik.info, http://traavik.info/ [4.05.2019].

26

Przykładem jego działań jest zaproszenie do Norwegii grupy młodych koreańskich akordeonistów i nagranie ich wersji
utworu norweskiej grupy a-ha, czy też plany realizacji we współpracy z Henrikiem Plachtem (inicjatorem międzynarodowej
akademii sztuki IAAP w Ramallah na Zachodnim Brzegu) przestrzeni spotkania artystów północnokoreańskich z zachodnimi w strefie zdemilitaryzowanej. Zob. The DMZ ACADEMY, http://traavik.info/works/the-dmz-academy [4.05.2019].
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na groźba śmierci wystosowana w stosunku do Norwega ze strony państwa koreańskiego27.
Analizując wystąpienie i recepcję prezentacji grupy Laibach w Korei Północnej, narzuca się kilka tropów interpretacyjnych związanych z relacją sztuki i polityki. Przede wszystkim pojawia się wątpliwość, czy wystąpienie to może zostać odczytane przez północnokoreańską publiczność niezaznajomioną z europejskim awangardowym paradygmatem
artystycznym, w którym zanurzona jest grupa Laibach, zgodnie z intencją twórców.
Innym zagadnieniem są kwestie etyczne związane z zaangażowaniem w działania na rzecz
wspierania reżimu w Korei Północnej przez Mortena Traavika oraz zgoda na udział grupy
Laibach w trasie koncertowej. Wprowadzenie aspektu etycznego zakłada pozbawienie
rzeczywistości artystycznej immunitetu bezpieczeństwa i poddanie jej takiemu samemu
osądowi, jaki obowiązuje w rzeczywistości pozaartystycznej.
Problem relacji sztuki i polityki, czy też – jak powiedzieliby awangardyści – przekraczania granicy między sztuką a życiem, zawsze jest zależny od kontekstu czasoprzestrzennego. Laibach, ze swoją postawą artystyczną wyrażającą się w haśle „Po Ticie – Tito”,
stanowi prawdziwy fenomen, bo od ponad trzech dekad konsekwentnie ją realizuje bez
względu na charakter kolejnych, zmieniających się kontekstów kulturowych, społecznych
i politycznych. Nie brak opinii, iż działalność awangardowych grup takich jak Laibach28
w dużym stopniu przyczyniła się do upadku systemu komunistycznego nie tylko w Jugosławii, lecz także w innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej29. Czy można założyć,
że koncert Laibach w Korei Północnej jest jednym z przełomowych w historii kultury wydarzeń, którego konsekwencją może być osłabienie i upadek jednego z ostatnich reżimów
komunistycznych?
Analiza aktualnych zjawisk zawsze narażona jest na brak bezpiecznego dystansu.
Obserwując jednak zachodzące w różnych częściach świata zmiany, na które wpływ ma
niewątpliwie globalizacja, można stwierdzić, że to być może ostatni moment, by przyjrzeć
się Korei Północnej takiej, jaką od wielu dekad kreuje reżim w Pjongjangu. A może raczej
takiej, jaką „Zachód” zwykł sobie wyobrażać, interpretując literaturę wspomnieniową
tworzoną przez byłych obywateli, filmy dokumentalne, publikacje naukowe czy doniesienia medialne, oczywiście deklarujące obiektywność.
Przygotowanie do podjęcia tego tematu związane jest z wieloletnią pracą badawczą
nad fenomenem Neue Slowenische Kunst. Wizyta badawcza w Słowenii w 2013 roku pozwoliła zapoznać się z dotyczącymi Neue Slowenische Kunst opracowaniami i artykułami
prasowymi dostępnymi w Modernej Galeriji w Lublanie, jak również przeprowadzić serię
wywiadów z Ivanem Novakiem i innymi członkami NSK. Efektem tej pracy była publi27

W 2018 roku ukazała się publikacja będąca podsumowaniem północnokoreańskich doświadczeń: Traitor’s Guide to NorthKorea, Aschehoug, Oslo 2018.

28

P. Gzyl, Jak Laibach obalił komunizm, http://www.nowamuzyka.pl/2014/06/05/jak-laibach-obalil-komunizm/ [4.05.2019].
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Na przykład litewska grupa Antis założona w 1984 roku.
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kacja z 2014 roku poświęcona działalności kolektywu i jej poszczególnych grup członkowskich w perspektywie geografii artystycznej, zatytułowana Geografia artystyczna Neue
Slowenische Kunst. Wieloaspektowość i kolektywizm30. Geografia artystyczna postrzegana
była dwojako: z jednej strony jako geografia jednostkowa, określana przez Irit Rogoff
mianem przestrzeni odzwierciedlającej relacje społeczne, dynamiczna, zależna od stanów
psychicznych, nie neutralna31, z drugiej, w ujęciu horyzontalnym proponowanym przez
Piotra Piotrowskiego, oddająca głos peryferiom, przyczyniająca się do stworzenia bardziej
kompleksowej wizji niż ta proponowana przez „uniwersalną” historię sztuki32. Analizie
poddane zostały między innymi relacje grupy Laibach z jej środowiskiem społecznym,
politycznym i kulturowym, jej subwersywność oraz ideologiczna i estetyczna inspiracja
totalitaryzmami.
Niniejszy artykuł stanowi kontynuację tych badań i próbę aktualizacji interpretacji
fenomenu grupy Laibach zarówno w kontekście koncertu w Korei Północnej, „najważniejszego (jak do tej pory) wydarzenia kulturalnego, politycznego i ideologicznego XXI
wieku”, jak określił je Slavoj Žižek33, jak i ponowne, wzbogacone o tę analizę spojrzenie
na współczesną relację sztuki i polityki. Artykuł powstał na podstawie analiz publikacji
poświęconych Korei Północnej, a także artykułów prasowych, stron internetowych34
i mediów społecznościowych. Inspirujący okazał się także udział autorki w polskiej premierze filmu Liberation Day i spotkaniu z Mortenem Traavikiem35. Kryteria przeszukiwania materiałów źródłowych zakładały koncentrację na treściach prezentujących szerszy niż jedynie muzyczny kontekst przedsięwzięcia słoweńskiego kolektywu: kulturowy
oraz przedstawiający założenia estetyczne reżimu i interpretujący jego związki z kulturą
zachodnią.
Z powodów, o których wspomniał Dziak, artykuł w niewielkim stopniu ukazuje perspektywę reprezentantów tego kraju. W obszarze domysłów pozostają powody decyzji
reżimu w kwestii zaproszenia grupy Laibach na okoliczność obchodów 70. rocznicy wyzwolenia spod japońskiej okupacji. Mimo to analiza zgromadzonych materiałów pozwala przypuszczać, że sam fakt takiego wyboru jest zapowiedzią istotnych zmian, jednym
z punktów zwrotnych, nie tylko w Korei Północnej, lecz także szerzej, w porządku świata,
jaki obserwujemy w ostatnich dekadach.
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J. Szczepanik, Geografia artystyczna Neue Slowenische Kunst. Wieloaspektowość i kolektywizm, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2014. To również tytuł grantu „Preludium” NCN (2011–2013), który umożliwił wizyty badawcze, oraz rozprawy
doktorskiej obronionej w SWPS w Warszawie w 2014 roku.
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I. Rogoff, Terra infirma. Geography’s visual culture, Routledge, London – New York 2000, s. 24.
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P. Piotrowski, O horyzontalnej historii sztuki, „Artium Quaestiones” XX/2009, s. 60.

33

Slavoj Žižek introducing…

34

Oficjalna strona DPR w Korei, Laibach.org, Traavik.info, Korean Friendship Association.
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Międzynarodowy Festiwal Filmowy T-Mobile Nowe Horyzonty, 3–13.08.2017, Wrocław.

47

48

J oanna  S zczepanik

Aby to przedsięwzięcie mogło się udać, zespół zgodził się na daleko idące ustępstwa.
Zabrakło typowej promocji, informacji o koncercie, plakatów, transmisji na żywo, a sam
występ w Teatrze Phongwa w Pjongjangu trwał czterdzieści pięć minut36. Jak pokazuje
dokument Liberation Day, z odmową spotkała się propozycja wykonania dwóch z trzech
tradycyjnych pieśni koreańskich. Problematyczne okazały się tłumaczenia utworów wykonywanych przez Laibach w dialektach południowokoreańskich. Cenzurze poddane zostały również wyświetlane na wielkim ekranie wizualizacje z podobizną wokalisty, Milana
Frasa37.
Już sam tytuł trasy koncertowej, Sound of Music, można interpretować dwojako.
Z jednej strony jako ukłon w stronę Korei Północnej, odwołanie się do tego elementu zachodniej kultury, który jest doskonale znany w tym kraju. Amerykański musical Dźwięki
muzyki Roberta Wise’a z 1965 roku stanowił dla północnych Koreańczyków materiał
edukacyjny do nauki języka angielskiego, postrzeganego jako język wroga38. Dodatkowo
fabuła opowiadająca o rodzinie uciekającej przed nazistowskim najeźdźcą nawiązywała
tematyką do obchodów uroczystości, której występ uświetnił Laibach. Z drugiej strony
wybór takiego materiału muzycznego można interpretować jako próbę przemycenia treści
kulturowych mitycznie znienawidzonego Zachodu w postaci ścieżki do kultowego filmu
amerykańskiego.
Mimo zmieniających się realiów kulturowych i politycznych Laibach nie traci swojej
siły artystycznej, a fascynacja członków grupy Koreą wydaje się autentyczna i znakomicie
wpisuje się w artystyczną linię grupy i hasło z początku lat 80.: „Po Ticie – Tito”. W niezwykle interesujących i istotnych jako źródło informacji wywiadach udzielonych przez
członka grupy Laibach i jej rzecznika, Ivana Novaka, wielokrotnie podkreśla on krytyczny
stosunek do skutków globalizacji, szacunek dla tradycji lokalnej i dbałość o tożsamość
narodową. Mimo iż kontrowersyjne, również jako zrozumiałe i konsekwentne jawią się
zachwyty Novaka nad krajem tak otwarcie krytykującym świat zachodni, z racji swojej
izolacji nieskażony neoliberalną rzeczywistością, którego mieszkańcy dzięki temu zachowali „mądrość, której my nie mamy”39. Z zachwytem wypowiada się o Pjongjangu, który
„jest dziś pięknym, czystym, dobrze utrzymanym i pełnym kolorów miastem z imponującą architekturą i parkami”40 oraz o zaobserwowanych w stolicy relacjach międzyludzkich:
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http://wyborcza.pl/1,75410,18602657,laibach-pierwszym-zachodnim-zespolem-ktory-zagral-w-korei-pln.html [4.05.2019].
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braku sarkazmu, ironii, wulgarności i innych zachodnich cech, wybija się tam szczera
skromność, uprzejmość, duma i szacunek41:
To jest utopia, która funkcjonuje. […] Mężczyźni i kobiety zachowują się naturalnie. Ich
stosunki są harmonijne, nie ma męskiej dominacji. Żadnej pornografii. Przez tydzień nie
spotkaliśmy się z niczym wulgarnym. Wszystko jest fascynująco piękne42.

Novak podkreśla również, iż wbrew opinii Zachodu na temat Korei jako państwa
przede wszystkim silnie militaryzowanego z okazji święta niepodległości nie było parady
wojskowej, a jedynie tańczący na ulicach ludzie43.
Z pewnością owe pełne uznania wypowiedzi członka grupy należy interpretować,
mając na uwadze zarówno ich zwyczajowo performatywny charakter, jak i deklarację
złożoną w innym miejscu i czasie, iż Laibach „nie chce prowokować władz Korei Północnej, ale raczej zamierza sprowokować wszystkich spoza Korei”44. Trudno bowiem bez
zastrzeżeń przyjąć fakt, iż Słoweńcy, udając się do Korei, nie mieli świadomości, iż Pjongjang jest rodzajem reprezentacyjnej fasady, wieloelementowej instalacji performatywnej
o wyjątkowym charakterze na tle całego kraju. Zarzuty, jakoby decydując się na występ
Korei Północnej, wspierali rząd Kima, na którym ciąży oskarżenie45 o zbrodnie przeciwko
ludzkości, Laibach uważa za absurdalne.
Podobne stanowisko zajął dyrektor artystyczny trasy, Morten Traavik, którego działania, do 2017 roku ściśle związane z północnokoreańską dyktaturą, miały na celu stworzenie przestrzeni i okoliczności do rozpoczęcia „procesu zmiany w sercach i umysłach północnych Koreańczyków”46. Przekonywał on o mocy sprawczej sztuki w przełamywaniu
barier politycznych i ideologicznych, a w swoich działaniach stawiał na współpracę, mimo
trudności i ograniczeń, twierdząc iż „nie wszystkie relacje z Koreą Północną powinny być
wykładami na temat praw człowieka”47. Mianem szowinizmu określał kolonialne narzucanie treści kulturowych przez Zachód:
Historia wykazała, że bojkoty są daremne. Totalitarny reżim nadal tu jest, ale nasi artyści nie
zmieniają Korei Północnej. Sztuka nie powinna być instrumentem jasnych komunikatów
politycznych. […] Można przeciwstawiać się ideologii, która stoi za północnokoreańską
sztuką, a zarazem doceniać, że wygląda fantastycznie48.
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Szeroko komentowane w świecie zachodnim wystąpienie słoweńskiego zespołu
w Korei Północnej w 2015 roku i kampania promocyjna płyty Sound of Music w 2018
i 2019 roku, będącej pokłosiem tego wystąpienia, doskonale wpisuje się w postawę artystyczną grupy. Fascynację widać już na poziomie estetycznym: monumentalizm, którym
przesiąknięta jest choćby wspomniana architektura Pjongjangu, jest jedną z głównych
wartości artystycznych grupy, a totalitaryzm zawsze należał do jej najważniejszych inspiracji. Najlepszymi przykładami tej fascynacji są seria zdjęć w przekazach medialnych
z trasy koncertowej oraz identyfikacja wizualna płyty utrzymane w stylistyce nawiązującej
do socrealizmu panującego w Korei Północnej.
Należy jednak podkreślić, iż mimo reprezentowania pozornie dwóch odrębnych rzeczywistości geopolitycznych inspiracje ideologiczne w twórczości Laibach mają to samo
źródło, co stylistyka obowiązująca w państwie Kimów. I mowa tu nie o stuleciach światowej dominacji europejskich imperiów, która ominęła tereny obecnej Korei Północnej,
lecz o komunizmie, który próbował zaszczepić tam Stalin po drugiej wojnie światowej,
w konsekwencji oddania byłej kolonii japońskiego agresora pod opiekę Związkowi Radzieckiemu. W tym samym czasie w Europie Środkowej, w Jugosławii pod rządami komunisty Josefa Broza Tity, obowiązywała doktryna socrealizmu, zainicjowana w sztuce
radzieckiej w latach 30. Choć po 1948 roku Jugosławia uniezależniła się od Moskwy,
a socrealizm przestał tam być obowiązującym stylem artystycznym, ideologia komunistyczna w wersji Tity oficjalnie funkcjonowała w tym kraju do rozpadu federacji w 1991
roku i do niej nawiązywał powołany w 1980 roku Laibach49. Drugą silną inspiracją ideologiczną był dla Słoweńców hitlerowski faszyzm i nacjonalizm, które w przypadku Korei
Północnej – zdaniem B.R. Myersa – szybko zdominowały na tym obszarze komunizm,
podkreślając czystość rasy koreańskiej i bezwzględne uwielbienie dla Kim Dżong Ila, przyćmiewające kult Stalina50.
Na podobieństwo historii Korei Północnej i Jugosławii zwraca uwagę Ivan Novak:
Nasza ojczyzna, Jugosławia, rozpadła się w najbardziej tragiczny i drastyczny sposób, znamy
więc dobrze znaczenie walki między bratem a bratem. Nasze pojawienie się w Korei Północnej dopasowuje się do przesłania tej rocznicy, ponieważ jesteśmy świadomi jej wagi
i słychać to w naszej muzyce51.

Poszukując paraleli między działaniami słoweńskiego kolektywu i północnokoreańskiego reżimu, w obu przypadkach można zauważyć oskarżenia o faszyzm, co Ivan Novak
uznaje za nieporozumienie. Również w obu przypadkach wykorzystywane są symbole
49
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propagandy, choć o ile reżim używa ich w sposób prosty, bezpośredni, w przypadku grupy
Laibach są one efektem postawy artystycznej, wywrotowym elementem gry z publicznością.
Wystąpienie Laibach w Pjongjangu stanowi ukoronowanie trzydziestopięcioletniego
okresu balansowania na granicy porządku artystycznego i politycznego, a może nawet tej
granicy całkowite zatarcie. Samo przedsięwzięcie, jakim była trasa koncertowa Laibach
w Korei Północnej, należy niewątpliwie rozpatrywać jako działanie performatywne. I choć
z upływem lat charakter performatywny wywiadów udzielanych przez Laibach znacznie
słabnie, a jego metaforyczny wydźwięk zanika, w rozmowie z 2018 roku Ivan Novak
w odniesieniu do koncertu w obu Koreach w 2015 i 2017 roku jasno deklaruje: „w obydwu
krajach wystąpiliśmy z bardzo podobnym programem, który odbywał się pod hasłem poparcia ponownego zjednoczenia Korei”52.
Otwarte pozostaje pytanie o rzeczywisty odbiór propozycji muzycznej i szerzej, artystycznej, grupy, przez sprawiającą wrażenie maskującej konsternację zdystansowaniem
publiczność w Pjongjangu. Czy przypadek działalności artystycznej Laibach jest dowodem na uniwersalność, czy też – jak pisze Piotrowski – na globalność sztuki53 i możliwość jej funkcjonowania ponad podziałami politycznymi, kulturowymi, społecznymi?
Czy należałoby ją raczej rozpatrywać w kategoriach europejskiego, czy też zachodniego,
paradygmatu artystycznego, szczególnie w kontekście działalności twórców kierujących
się założeniami awangardy? Z pewnością brak kompetencji odczytywania europejskich
metafor artystycznych jest jedną z głównych przeszkód we właściwym odbiorze propozycji grupy Laibach przez publiczność Korei Północnej. Czy jednak istnieje jakiś jeden
właściwy odbiór twórczości Laibach i czy w dobie społeczeństwa zsieciowanego można
jeszcze mówić o europejskim paradygmacie artystycznym?
Na nasuwającą się wątpliwość, czy widzowie zrozumieli ironię, Žižek odpowiedział już
w latach 90., pisząc, że Laibach nie funkcjonuje jako odpowiedź, lecz jako pytanie54. W komentarzu na temat występu w Korei Północnej przywołuje własną interpretację twórczości Słoweńców, iż błędem jest postrzeganie ich propozycji stereotypowo, jako ironicznego
spektaklu opatrzonego obawą o to, „co, jeśli” publiczność nie zrozumie zamaskowanej
ironii. Jego zdaniem to błędna interpretacja. Laibach wyciąga bowiem na światło dzienne autorytaryzm, który jest cechą nawet najbardziej demokratycznych społeczeństw, tyle
tylko, że w przeciwieństwie do reżimu północnokoreańskiego jest w nich ukryty. Grupa
jest zafascynowana tym fenomenem i to właśnie pokazuje na scenie, co nie mieści się
w normach typowego zachodniego myślenia w kategoriach humanizmu. Kontrowersje nie
dotyczą zatem samego performance’u zespołu w kraju reżimu, lecz oczekiwań zachodniej
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publiczności i krytyków i zestawienia przez nich na zasadzie kontrastu dwóch światów:
Korei Północnej i Laibach, które odbijają się nawzajem niczym w lustrze55.
Tożsamość słoweńskiego kolektywu jest skomplikowana, gdyż grupa z jednej strony
reprezentuje Zachód („pierwszy zachodni zespół, który zagrał w Korei”), z drugiej, w kontrze do niego od początku swojego istnienia, jako jugosłowiański, a później słoweński
„towar eksportowy”, stanowiła dla tego Zachodu „innego”, czy, jak precyzuje Piotrowski,
„bliskiego Innego”56. Nawet więcej, demokratyczny Zachód utożsamiany przez Laibach
z kapitalizmem, neoliberalizmem i globalizacją, krytykowany jest przezeń równie bezkompromisowo, jak faszyzm czy komunizm57. Globalizacja oznacza tu bowiem nie tylko
utworzenie „homogenicznego świata, ze światowym społeczeństwem i brakiem kategorii państwa narodowego, bez nacjonalizmów”58, lecz również prymat Zachodu. W tym
kontekście zrozumiała staje się fascynacja Słoweńców dążeniem reżimu Korei Północnej
do zachowania czystości tradycji (czego konsekwencją z pewnością było odrzucenie
interpretacji pieśni ludowych przez Laibach), a tym samym do wymknięcia się normom
narzuconym przez Zachód, uznawanym przez większość świata za uniwersalne.
O zasadności znanego w obszarze estetyki poglądu Wolfganga Welscha o myśleniu
estetycznym rozciągającym się na całą rzeczywistość i postrzeganiu sztuki jako modelu do
jej opisywania być może najdobitniej świadczy nazwanie przez Karla Stokhausena ataku
na World Trade Center w 2001 roku mianem największego dzieła sztuki wszech czasów.
Wypowiedź ta stanowi dobry punkt wyjścia do refleksji na temat awangardowej koncepcji
zrównania sztuki z życiem i do pytania o kwestie etyczne w sztuce. Czy twórca realizujący
koncepcję artystyczną powinien być wolny od odpowiedzialności tylko dlatego, że działa
w innym, pozaartystycznym porządku, jak w przypadku grupy Laibach? Czy wiara w moc
sprawczą sztuki usprawiedliwia współpracę (nawet) kulturalną z reżimem, jak w przypadku Mortena Traavika, która, nawiasem mówiąc, zakończyła się brutalnie, groźbą śmierci,
kiedy Liberation Day odbywał kolejne podróże promocyjne?
Czy zatem sztuka może działać jako bufor, obszar dialogu ponad podziałami politycznymi? I czy ów dialog może jednocześnie dokonać tak skutecznej krytyki systemu,
by doprowadzić do przeobrażenia świadomości, a w konsekwencji do rewolucji społecznej, jak w przypadku działań Guya Deborda i Międzynarodówki Letrystycznej w latach 50.
XX wieku?59 Ocena wpływu zjawisk artystycznych i kulturowych na rzeczywistość
społeczną i polityczną jest niewątpliwa, ale jej zakres pozostaje kwestią interpretacji
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i zapewne wśród badaczy nie będzie zgody co do tego, czy „Laibach obalił komunizm”,
czy też jak wpłynął na przemiany na Kubie koncert The Rolling Stones w 2016 roku, który
odbył się trzy dni po pierwszej od 88 lat wizycie w tym kraju amerykańskiego prezydenta.
Być może właściwą drogą byłoby tu zawężenie refleksji na temat relacji sztuki i polityki do
muzyki rockowej, bowiem – jak wskazuje Marcin Rychlewski – szeroko rozumiany rock,
kojarzony z kontrkulturą, któremu przypisuje się ludowo-proletariackie konotacje, bywał
„wyrazem buntu społecznego, pokoleniowego i obyczajowego”60.
Bez względu na to, jaki cel chciały osiągnąć władze Korei Północnej, zapraszając słoweński kolektyw (czy rzeczywiście atrakcyjna okazała się totalizująca estetyka grupy?),
Laibach swój cel, którym było sprowokowanie Zachodu, osiągnął. Może nawet niespodziewane to właśnie przeciąg wywołany w Pjongjangu przez europejską awangardę
wywiał życzliwość reżimu wobec Mortena Traavika. Nagłe ochłodzenie relacji i groźba
śmierci byłyby dowodem na to, iż twarda rzeczywistość polityczna jest dojmująca, a pojednanie poprzez sztukę pozostaje w sferze życzeń. Jednak – jak deklaruje Artur Żmijewski w klasycznym już manifeście Stosowane sztuki społeczne61 – artysta będący integralną
część społeczeństwa może podejmować próbę zmiany rzeczywistości jako artysta lub/i
jako obywatel. I choć może ukryć się przed odpowiedzialnością za immunitetem sztuki,
osłabiając tym samym jej działanie, w procesie tym zawsze następuje produkcja wiedzy,
nieuporządkowanej, zaskakującej, trudnej do skategoryzowania. Wiedzy, która może doprowadzić do zadawania pytań i poszukiwania odpowiedzi.
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Od Aten do Kassel.
Podróż artystyczna jako działanie
performatywne i proces badawczy

Podróże artystyczne podejmowane przez twórców szukających inspiracji, dążących
do odkryć bądź wyznaczających sobie indywidualny badawczy cel mają swój początek
w peregrynacjach romantycznych. W Europie, odkąd ponownie „wynaleziono” grecko-rzymski antyk, kierowano się zwłaszcza w stronę idealizowanego Południa. Gdy w wieku
XIX swobodną wędrówkę w poszukiwaniu wrażeń zastąpiła ściślej wytyczona marszruta
z baedekerem w ręku, także podróże artystów zmieniły swój charakter1. W XX wieku, wraz
z wyłonieniem się w sztuce za sprawą awangardy postaw performatywnych, a następnie
podejścia konceptualnego, realizowana na różne sposoby podróż stała się pełnoprawnym
działaniem artystycznym. Artyści odbywali swoje podróże według indywidualnych kryteriów, a niekiedy nawet celowo przyjętych ograniczeń. Przykładem może być chociażby
ostatni wspólny projekt Mariny Abramović i Ulaya pt. The Lovers: The Great Wall Walk
(1988). Podróże o charakterze performatywnym, polegające na kreowaniu spektaklu operującego kliszami heroicznego odkrywcy, realizują współcześnie Abraham Poincheval
i Laurent Tixador2.
Celem niniejszego tekstu jest omówienie zjawiska, jakim było czasowe zaistnienie
konceptualnie rozumianej, relacyjnej przestrzeni sztuki między Atenami a Kassel podczas
documenta 14 w 2017 roku. Za metaforę może posłużyć wyznaczona na mapie Europy
diagonalna, lecz nieregularna linia, łącząca obie lokalizacje wystawy, dla której kurator
Adam Szymczyk przyjął hasło „Ucząc się od Aten”. Studiów przypadku dostarczają performatywne podróże z Aten do Kassel zrealizowane poprzez projekty artystyczne polegające
na przemieszczaniu się podmiotów (ludzi i zwierząt) oraz przedmiotów (dzieł sztuki bądź
ich materialnych składowych). Projekty te powstawały zarówno w ramach oficjalnego
1

Pisząc o artystach, mam na myśli także artystki.

2

Więcej na ten temat pisałam w artykule: E. Wójtowicz, Obcym okiem. Podróż artystyczna jako produkcja obrazów, „Sztuka
i Dokumentacja” 11/2014.
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programu documenta (Roger Bernat, Ross Birrell, Nikhil Chopra, Hiwa K), jak i niezależnie (Marinka Limat), a także niekiedy przy udziale uczestników spoza świata sztuki.
Dzięki temu ostatniemu czynnikowi, umożliwiającemu wykraczanie poza pierwotnie zaplanowane scenariusze, niektóre z omawianych prac zyskały wielowymiarowe znaczenie.
W każdym jednak przypadku podjęta przez artystki i artystów podróż miała wymiar
performatywny, co można rozpatrywać w dwóch znaczeniach: jako performance w sensie
działań realizowanych w polu sztuki oraz w odniesieniu do wypowiedzi performatywnych w rozumieniu teorii aktów mowy Johna Langshawa Austina3. Znaczenia te jawią
się jako splecione, mimo że odautorskie komentarze artystów wydają się dystansować od
teatralności sztuki performance, a nawet odmawiać przedmiotowym pracom mocy lokucyjnej. Nie można także pominąć hermeneutycznej roli podróży, nie tylko w dosłownym
znaczeniu odnoszącym się do cech greckiego boga Hermesa, ale także w kontekście przebiegu procesu poznawczego wedle schematu koła hermeneutycznego. Wreszcie, kierunek
Ateny – Kassel obrany przez planujących podróż artystów odnosi się zarówno do migracji
idei (nauka płynąca z Aten jako antycznej kolebki kultury europejskiej), jak i ludzi (wciąż
aktualny problem kryzysu migracyjnego). Splot tych zagadnień dodatkowo komplikują
złożone relacje grecko-niemieckie, w których przemieszczanie się idei nie tylko ufundowało XIX-wieczne neoklasycyzmy, ale oznaczało także grabieże dzieł sztuki, najazdy
zbrojne czy kolonizację ekonomiczną4. Komentarz do problematyki migracji widzieć też
można w wypowiedziach Arjuna Appaduraia (mediaobrazy), Zygmunta Baumana (turysta a włóczęga) oraz wykładni pojęcia wrogościnności (hostipitalité) Jacques’a Derridy5.
Można również sięgnąć do rozważań teoretyczek i teoretyków reprezentujących bardziej
„horyzontalne” (by posłużyć się tu pojęciem wprowadzonym przez Piotra Piotrowskiego
w jego koncepcji horyzontalnej historii sztuki)6, a więc transwersalne podejście do kwestii
podziału na to, co europejskie i to, co Inne (także „bliskie Inne”). Mowa tu o poglądach
Mariny Gržinić, wyrażonych we wstępie do książki poświęconej sztuce, teorii i aktywizmowi Europy Wschodniej7. Słoweńska autorka, powołując się na Slavoja Žižka, pisała
o konieczności uwzględnienia chronotopicznych znaczeń miejsca, z którego się mówi,
a także o produkcji przestrzeni Inności (Other space). Na tym przykładzie widać, że jeszcze
w pierwszej dekadzie XXI wieku dostrzegano potrzebę przepracowania postkomunistycznej traumy, związanej z zanikiem jednych granic (opozycja między zniewolonym Wschodem a wolnym Zachodem), ale wyznaczeniem drugich (skutki wojny w Jugosławii). Toteż
3

J.L. Austin, Mówienie i poznawanie, tłum. B. Chwedeńczuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.

4

Por. D. Roelstraete, An Eight-Point Program for Fathcoming German-Greek Relations. Documenta 14: the View from Kassel,
„Mousse Contemporary Art Magazine” 58/2017.

5

J. Derrida, Hostipitality, „Angelaki” 3/2000.

6

P. Piotrowski, O horyzontalnej historii sztuki, „Artium Quaestiones” XX/2009.

7

M. Gržinić, Situated Contemporary Art Practices. Art, Theory and Activism from (the East of) Europe, Založba ZRC/Revolver,
Ljubljana – Frankfurt am Main 2004, s. 9.
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jeszcze piętnaście lat temu ważkim problemem były kulturowe linie podziału w Europie,
które wiodły wzdłuż granic wyznaczonych niegdyś przez żelazną kurtynę. Dziś jej przebieg wyznaczają jedynie nieliczne muzea i stanowiska w pewnym sensie archeologiczne,
w których pozostawiono elementy granicznej infrastruktury (zasieki z drutu kolczastego,
wieże obserwacyjne, nieczynne terminale graniczne)8. Granice natomiast wyrosły już nie
na osi wschód – zachód, lecz raczej północ – południe, nie tylko budując zręby „fortecy
Europa”, ale także przypominając o „nowej normalności” wciąż splatających się ze sobą
kryzysów: ekonomicznego i humanitarnego9.
Dla idei documenta 14 kryzysy te miały jednak moc formatywną; pozwalały przemówić artystkom i artystom, w których postawie istotne jest „Południe jako stan umysłu”, by
odwołać się tu do tytułu magazynu „South as a State of Mind” redagowanego w Atenach
przez Marinę Fokidis, a na czas documenta 14 przekazanego pod redakcję jego kuratorów:
Adama Szymczyka i amerykańskiej pisarki Quinn Latimer. Kryzysy te wyzwalały także
możliwość wyjścia poza statyczny format ekspozycji na rzecz działania artystycznego
o charakterze chronotopicznym – powiązanego z przemieszczaniem się w przestrzeni oraz
nawiedzaniem miejsc, które są obciążone historią, jako szczególną formą czasu ulegającego przemianie z teraźniejszości w przeszłość10. Dlatego będące tematem tego tekstu artystyczne „nomadyczne rezydencje”11 rozpościerały się na przestrzeni około dwóch tysięcy
kilometrów między Atenami a Kassel oraz w czasie tradycyjnie przyjętych dla documenta
stu dni trwania wystawy.
Przedsięwzięcie o charakterze rezydencji nomadycznej zrealizował Nikhil Chopra,
który w ramach projektu Drawing a Line through Landscape 13 maja 2017 roku wyruszył
z Aten w stronę Kassel12. Jego marszruta rozpisana była na dziesięć postojów, zaplanowanych zarówno w miastach, jak i w plenerach Grecji, Bułgarii, Rumunii, Węgier i Słowacji.
Artysta na kilka dni rozbijał w tych miejscach namiot przypominający jurtę, na którego wewnętrznych, płóciennych ścianach rysował. Powstawały między innymi pejzaże
o charakterze panoramy, odsyłające do otaczającego go świata zewnętrznego, ale także
do zinternalizowanych wrażeń i wspomnień. Natomiast sam namiot służył nie tylko jako
mobilne studio i miejsce pracy w plenerze, ale także jako otwarte miejsce spotkań z miejscową ludnością.

8

Przykładem jest Muzeum Żelaznej Kurtyny w czeskich Valticach, na przejściu granicznym z Austrią, Valtice – Schrattenberg.

9

Kurator documenta 14 Adam Szymczyk twierdzi, że pojęcie kryzysu migracyjnego jest jedynie eufemizmem dla rzeczywistego wymiaru kryzysu humanitarnego. Por. A. Szymczyk, 14: Iterability and Otherness – Learning and Working from Athens,
w: Q. Latimer, A. Szymczyk (red.) The documenta 14 Reader, Prestel Verlag, Munich – London – New York 2017, s. 31.

10

Pojęcie chronotopu, zaczerpnięte z myśli Michaiła Bachtina, rozumiem tu szerzej, w kontekście przestrzeni kształtowanych
za sprawą czasu – zarówno powolnych procesów, jak i nagłych wydarzeń o charakterze cezury.

11

E. Gleeson, V. Mey, A. Samreth, An Itinerant Enquiry across the Kingdom of Cambodia, „South as a State of Mind” 4/2014.

12

N. Chopra, Mapping Drawing a Line through Landscape, https://www.documenta14.de/en/notes-and-works/20611/mappingdrawing-a-line-through-landscape [28.02.2019].
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Ideę projektu Nikhil Chopra zawarł w szkicu koncepcyjnym pracy opublikowanym na
stronie internetowej documenta 14: „Pragnienie wyobrażenia jednego pejzażu od Aten po
Kassel” oraz „Rysować to, co widzę otwartymi i zamkniętymi oczami”13. Równie istotną
częścią tej koncepcji jest ręcznie naszkicowana mapa oraz lista rzeczy przygotowanych
do zabrania w drogę. Na fotografii wykonanej w dniu wyruszenia z Aten Chopra pozuje
ubrany nieco ekscentrycznie, jakby sugerując, że jest to kostium sceniczny, niezbędny do
zrealizowania podróży jako spektaklu. Pochodzący z Indii artysta realizuje bowiem swoje
performatywne projekty z dbałością o wszelkie szczegóły, za każdym razem wcielając się
w postać stylizowaną zgodnie z zamysłem swej pracy. Dokumentuje swoje działania poprzez fotografie, za sprawą których przypomina o stygmacie orientalizacji i postkolonialnych napięciach.
Chopra opublikował także wybrane ujęcia z trasy swej podróży w formie pocztówek
dostępnych w Kassel podczas prezentacji dokumentacji projektu. Wybrana na miejsce tej
ekspozycji lokalizacja była nieprzypadkowa – pracę zainstalowano na nieczynnym dziś
podziemnym peronie dworca kolejowego, który służył mieszkańcom miasta w latach
1968–2005. Wideokronikę podróży można było obejrzeć w namiocie rozstawionym na
peronie, pozostałe zaś namioty zostały rozpięte na ścianach dworca. Zestawiono tym
samym przynajmniej dwie formy wystawiennicze: panoramę (tu: cykloramę) i konwencjonalny sposób zawieszenia wielkoformatowego płótna na ścianie. Nieczynny dworzec
przypominał o przemianach w zakresie mobilności ludzi i towarów, zapoczątkowanych
jeszcze w epoce przemysłowej, podobnie zresztą jak inna lokalizacja części wystawy
w Kassel – część ogromnego gmachu poczty, dziś już niewykorzystywana.
Ujęta w tytule projektu Chopry linia narysowana w pejzażu była kreowana nie tylko
podczas każdej sesji rysowania jako linia horyzontu wytyczana dla tworzonej panoramy,
lecz także powstawała konceptualnie, dzięki przemierzonej trasie. Trzeba przy tym pamiętać, że całe działanie artysty miało formę spektaklu – stylizowane na niemal samotną podróż o charakterze tyleż artystycznym, co eksploracyjnym, było realizowane przy
wsparciu niewidocznego w końcowym efekcie zespołu.
Analogiczny, także konceptualny i relacyjnie rozumiany, rysunek linii na mapie
Europy powstał w wyniku projektu The Athens-Kassel Ride: the Transit of Hermes szkockiego artysty Rossa Birrella14. Ma on już w swoim dorobku prace związane z przemierzaniem przestrzeni geograficznej obciążonej znaczeniami historycznymi. W pracy Port Bou:
18 Fragments for Walter Benjamin (2006), zrealizowanej wspólnie z Davidem Hardingiem,
Birrell przeszedł szlak pieszy w Pirenejach, który był ostatnią drogą Waltera Benjamina,
zamierzającego przedostać się z okupowanej Francji do Hiszpanii jesienią 1940 roku.

13

Ibidem, tłum. własne.

14

Tytuł tej pracy zmieniał się z dwuczłonowego (obejmującego także wątek Hermesa) na skrócony, tj. The Athens-Kassel Ride
i taki ostatecznie przyjęto dla potrzeb dokumentacji projektu: http://www.theathenskasselride.eu/ [28.02.2019].
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W zamierzeniu Birrella nie miała to być jednak typowa rekonstrukcja (re-enactment), lecz –
jak wyjaśnił artysta – forma ekspiacji. Birrell odcina się także od postrzegania sztuki jako
formy spędzania czasu wolnego, w tym wypadku poprzez spacery na szlaku pieszym.
Niezależnie jednak od intencji artysty w okolicach Port Bou działają firmy oferujące komercyjne doświadczenie powtórzenia szlaku pieszego, który przeszedł Benjamin15. Trasa
ostatniej wędrówki filozofa bywa też reklamowana jako regionalna atrakcja obok ciekawostek kulturowych i kulinariów16.
Jednak praca The Athens-Kassel Ride zrealizowana w ramach documenta 14 nie miała
na celu podjęcia heroicznego wysiłku podróży. Co więcej, jak podkreślał Birrell, przedstawiając wstępną koncepcję pracy i akcentując wątek greckiego boga Hermesa, patronującego miedzy innymi podróżom, „celem wiadomości, jaką ma do przekazania Hermes, nie jest
Kassel, podobnie jak Ateny nie są właściwie punktem wyjścia”17. Długodystansowi jeźdźcy,
zaproszeni przez Birrella do udziału w projekcie, nie byli też artystami. Otrzymali względną
swobodę w realizacji swojej podróży, której warunkiem było pokonanie wytyczonej trasy
w ciągu stu dni trwania documenta. Ponadto ważnym elementem koncepcji projektu było
nawiązanie do transkontynentalnej podróży konnej, jaką odbył w latach 1925–1928 Aimé
Félix Tschiffely. Przemierzył on obie Ameryki na koniu rasy Criollo, poruszając się z południa na północ. Jego książka, będąca opisem przebytej podróży, ukazała się drukiem w roku
193318. Podróż Tschiffely’ego była zatem dodatkową inspiracją, choć – jak zauważa
w wywiadzie z Birrellem Lisa Moravec – udział artysty w projekcie był czysto intelektualny: nie brał on udziału w podróży, a jego zaangażowanie ograniczało się do opracowania didaskaliów19. Zaplanowana przez Birrella podróż przebiegała „szlakiem wagabundów”, odpowiadającym mniej więcej linii przecinającej Europę ukośnie i łączącej stolicę
Grecji z Kassel.
Trasa dobrana została do wymogów podróży konnej, biegła więc często bezdrożami,
omijając w miarę możliwości nowoczesne „szlaki człowieka”20, by zapewnić wierzchowcom optymalne warunki. Jednocześnie szlak ten pokrywał się w niemałym stopniu z trasami marszruty współczesnych migrantów, poszukujących możliwości pieszego przedostania się do północno-zachodniej Europy. Barierami trudnymi do pokonania są dla nich

15

Koszt udziału to 65 euro od osoby: http://hikingandhistory.com/en/recordant-a-walter-benjamin/ [28.02.2019].

16

https://www.gotothepyrenees.com/portbou-and-walter-benjamins-freedom-trail/ [28.02.2019].

17

R. Birrell, The Transit of Hermes, documenta 14, https://www.documenta14.de/en/notes-and-works/12798/the-transit-of-hermes [28.02.2019].

18

F.A. Tschiffely, Wyprawa Tschiffely’ego. Konno przez dwa kontynenty, tłum. T.S. Gałązka, W.A.B., Warszawa 2015.

19

L. Moravec, Ross Birrell: „I saw a possible way to draw a relationship between art and emancipatory politics”, „Studio International” 20.09.2017, https://www.studiointernational.com/index.php/ross-birrell-interview-the-athens-kassel-ride-transit-of-hermes-criollo [28.02.2019].

20

Por. T. Conover, Szlaki człowieka. Podróże drogami świata, tłum. P. Schreiber, Czarne, Wołowiec 2011.
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między innymi strzeżone granice obszaru Schengen, co w przypadku jeźdźców Birrella
przyczyniło się także do utrudnień przy przekraczaniu niektórych granic państwowych21.
W diariuszu wyprawy z czerwca 2017 roku można przeczytać o słoweńsko-chorwackiej
granicy w Imeno: „Drut kolczasty bez końca... Twierdza Europa!”22. Biurokracja i nowe
granice, zasieki i brexit – to czynniki, o których Ross Birrell wspomina w rozmowie
przeprowadzonej na łamach „Studio International”23. Zapytany natomiast o charakter
tego przedsięwzięcia, odrzuca kategorię sztuki performance dla całości projektu, uznając, że w sztuce performance jest element scenicznej teatralności24. Treścią The Athens-Kassel Ride natomiast, pomimo pewnych epizodów, które można uznać za performance (wyjazd z Aten 9 kwietnia i triumfalny wjazd do Kassel 9 lipca 2017 roku), była
prawdziwa podróż, nie zaś rodzaj spektaklu przedstawianego widzom. Sam artysta, zaangażowany w tym czasie w swój drugi projekt na documenta (film Criollo), śledził jedynie przebieg podróży, czytając bloga prowadzonego przez jednego z jeźdźców, Davida
Wewetzera.
Dodatkowe sensy, które generuje ta praca, wyłaniają się zatem nie tyle w konkretnym
działaniu artysty, ile we wszystkim, czego Birrell sam nie zrobił: podróży, którą odbyli zań
inni ludzie wedle inspiracji rzekomo przypadkowo znalezioną lekturą. Sensy te są także
obecne w tle całego zdarzenia, bowiem grupa jeźdźców przemierzających współ-czesny,
często zurbanizowany europejski krajobraz przypomina o idei podróży typu slow, jako
niemożliwej już do zrealizowania utopii. Przypomina także o przeciwieństwie utopii (jako
dążenia do miejsca tyleż dobrego, co niemożliwego), obecnym w często dramatycznych
okolicznościach towarzyszących przemieszczaniu się podmiotów i przedmiotów próbujących pokonać granice – już nie naturalne, jak rzeki czy pasma górskie, lecz sztuczne,
wytyczone w wyniku międzynarodowych konwencji.
Widok grupy jeźdźców przywodzi także na myśl sceny z greckiej sztuki antycznej,
a zwłaszcza fragmenty reliefów Fidiasza, przedstawiające procesję panatenajską. Płaskorzeźby te, skute z fasady ateńskiego Partenonu, również odbyły podróż z południa na
północ Europy, zostały bowiem zawłaszczone przez Brytyjczyków za zgodą władz Imperium Ottomańskiego, któremu podlegała wówczas Grecja. Dzieła te nie tylko zmieniły
krąg kulturowy, ale także przyczyniły się do swoistej semantycznej przemiany w marmury
Elgina, będące od dwustu lat eksponatami Muzeum Brytyjskiego w Londynie. Ten eufemizm nazewniczy oddziela dzieło Fidiasza od jego rdzennego kontekstu i niejako pomaga

21

Po dziewięciodniowym postoju na granicy jeźdźcy zmuszeni zostali do przewozu koni przyczepami, aby nadrobić stracony
czas.

22

http://www.theathenskasselride.eu/home/slowenien-wir-sind-begeistert [28.02.2019].

23

L. Moravec, Ross Birrell…

24

Ibidem.
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stronie brytyjskiej w stanowczym oddaleniu greckich roszczeń do zwrotu tych i innych
dzieł wywiezionych z Akropolu25.
Drogę spod Akropolu do Kassel miał przebyć także inny znaczący artefakt, będący
tematem projektu The Place of the Thing katalońskiego artysty Rogera Bernata, zrealizowanego we współpracy z Robertem Fratinim. Tytułowy Thing nawiązuje do nazwy spotkań przedstawicieli plemion germańskich i skandynawskich, przypominających zjazdy
parlamentarne. Termin ten (Thing/Ting) został zawłaszczony w latach 30. XX wieku
przez niemieckich nazistów na potrzeby nazewnictwa miejsc służących do zwoływania
zgromadzeń służących propagandzie politycznej. W III Rzeszy powstawały w tym celu
specjalnie zaaranżowane miejsca określone mianem Thingplätze, niekiedy zaprojektowane w formie amfiteatrów. Do czasów współczesnych większość z nich została zniszczona
bądź ich funkcję zmieniono. W pobliżu Kassel, w miejscowości Landau (Wolfhagen), taki
Thingplatz także się znajdował. Do tego miejsca Bernat i Fratini zamierzali przetransportować szczególny artefakt. Była to replika tzw. kamienia przysięgi, stojącego na ateńskiej
Agorze, przy którym miał się odbyć sąd nad Sokratesem. Dzięki współpracy nawiązanej
przez artystów z mieszkańcami stolicy Grecji imitacja tego kamienia miała odbyć swoistą
podróż po Atenach, a następnie zostać dostarczona do Niemiec i zakopana w Landau,
w miejscu po dawnym Thingplatz. Gest ten Bernat i Fratini określili mianem egzorcyzmu.
Również trasa podróży repliki kamienia była zaplanowana z uwzględnieniem miejsc obciążonych znaczeniami historii najnowszej (jak Mostar czy Srebrenica w Bośni).
Pierwsza część projektu przebiegła zgodnie ze scenariuszem. „Kamień” był sukcesywnie przekazywany w ręce osób, które realizowały z jego wykorzystaniem rozmaite działania
performatywne, dokumentowane fotograficznie i filmowo. Ochotnikom wypłacano honorarium26. Fotografie z partycypacyjnej części projektu ukazują prostopadłościenną bryłę,
przypominającą rzeczywisty megalit, wiezioną ateńskim metrem (przy akompaniamencie
zaintonowanego przez performerów hymnu państwowego Grecji), leżącą na płycie nowożytnej rekonstrukcji stadionu olimpijskiego czy znajdującą się w pustej sali wykładowej,
jakby w oczekiwaniu na słuchaczy. Replikę kamienia wniesiono także do gmachu EMST
(ateńskiego Narodowego Muzeum Sztuki Współczesnej), zadając pytanie, czy w instytucji
sztuki jest miejsce dla takiego obiektu. Większość tych mikroperformance’ów była jednak
oparta na spontaniczności, a jedynym założeniem miało być oddanie „kamienia” artystom
po zakończeniu działania.
Zwrot akcji nastąpił w połowie maja, gdy kopię kamienia przysięgi przejęła grupa
młodych ludzi reprezentująca kolektyw LGBTQI+ Refugees in Greece, działający na rzecz

25

Por. The Parthenon Sculptures, The British Museum, https://www.britishmuseum.org/about_us/news_and_press/statements/parthenon_sculptures.aspx [28.02.2019]; N. Trend, Why returning the Elgin Marbles to Greece would be madness, „The
Telegraph” 5.06.2018, https://www.telegraph.co.uk/travel/comment/why-returning-the-elgin-marbles-would-be-madness/
[28.02.2019].

26

Grupa LGBTQI+ Refugees in Greece przyznała, że za udział w projekcie przyjęła honorarium w wysokości 500 euro.
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praw osób nieheteronormatywnych ze środowiska zamieszkałych w Grecji uchodźców, głównie z krajów arabskich. Wykorzystali oni projekt Rogera Bernata, aby nagłośnić swoją sprawę poprzez działanie zatytułowane Between a rock and a hard place
i opatrzone hasztagiem #Rockumenta27. Wygłaszając dokamerowy krytyczny manifest
na tle budynków ateńskiej Politechniki28, aktywistki i aktywiści z tego stowarzyszenia zadeklarowali, że nie oddadzą repliki kamienia artyście. Przedstawili także krytykę wobec
polityki wystawienniczej documenta. Jak można było przeczytać w wygłoszonym przez
nich manifeście:
Ukradliśmy Twój kamień i nie oddamy go
Może został deportowany do Turcji mimo dwukrotnej apelacji
Może jest w drodze do Szwecji z fałszywym paszportem za 2000 euro
Może został doprowadzony do samobójstwa w obozie przejściowym w Moria
Może czeka w kolejce do urzędu w Katehaki na wciąż odraczaną wizytę, by wnieść o azyl
Może sprzedaje swoje ciało obcym w parku Pedion Tou Areos
Może został uznany za legalnego uchodźcę, ale nadal śpi na ulicy […]29.

Roger Bernat i Roberto Fratini podjęli polemikę z porywaczami ich dzieła, jednak
nie udało im się odzyskać repliki kamienia, którego ostatnia opublikowana fotografia
przedstawiała ten obiekt na anonimowym ateńskim podwórku w otoczeniu roślin
doniczkowych. Poprzez tak nieoczekiwaną zmianę wymowy projektu zyskał on rozgłos,
którego być może nie zapewniłby mu zaplanowany przez artystów przebieg. Bernat
i Fratini byli jednak w posiadaniu jeszcze jednej „kopii bezpieczeństwa” repliki kamienia, którą przewieziono do Kassel na potrzeby ekspozycji w ramach documenta.
Artyści zrezygnowali jednak z nieco pretensjonalnego gestu pochówku „kamienia”
w Landau. Roger Bernat próbował jeszcze przekuć porażkę w sukces; w wydanej przez
siebie trzystronicowej publikacji, zatytułowanej Failure as a State of Grace, udowadniał
swoje racje, a duplikat kamienia wystawił ostatecznie na sprzedaż za pośrednictwem platformy aukcyjnej30.
Za sprawą subwersywnej interwencji w projekt Bernata i Fratiniego członkinie
i członkowie kolektywu LGBTQI+ Refugees in Greece odmówili zatem odegrania
wyznaczonej dla nich roli „niewidzialnych, egzotyzowanych Innych”31. Przypomnieli także
o specyficznej roli Grecji jako swoistego bufora, zatrzymującego falę uchodźców na
27

C. Voon, LGBTQ Refugee Rights Group Steals Artwork from Documenta in Athens, „Hyperallergic” 1.06.2017, https://hyperallergic.com/382407/lgbtq-refugee-rights-group-steals-artwork-from-documenta-in-athens/ [28.02.2019].

28

Miejsce to naznaczone jest historią krwawego stłumienia studenckich protestów (1973) przez rządzącą w Grecji do początku lat 70. XX wieku juntę „czarnych pułkowników”. Protesty te przyczyniły się do obalenia dyktatury.

29

C. Voon, LGBTQ Refugee Rights Group..., tłum. własne.

30

Aukcja na platformie e-bay rozpoczęła się 18 września 2017 roku od ceny wywoławczej w wysokości 1 euro.

31

C. Voon, LGBTQ Refugee Rights Group...
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granicach „europejskiej twierdzy”. Bowiem – jak zauważa Yannis Almpanis, reprezentujący grupę badawczą Studio 14 – w Grecji uchodźcy zarówno są, jak i nie są w Europie32.
Podróż w kierunku północno-zachodnim, którą podjęło i wciąż podejmuje wielu
migrantów, odbył także Hiwa K, artysta pochodzący z irackiego Kurdystanu. W zaprezentowanej w ramach ateńskiej części documenta pracy Pre-Image (Blind as the Mother
Tongue), artysta odtworzył domniemany przebieg tej podróży w formie swoistego performance’u. Wykorzystując nieco cyrkowy rekwizyt z innej swojej pracy pt. Mirror, artysta
zbudował konstrukcję z lusterek motocyklowych zamocowanych na wysokiej lasce, którą
opierał na nasadzie nosa. Na filmie widać, jak Hiwa K mozolnie przemierza pieszo drogę,
o której opowiada z offu jako o trasie swojej niegdysiejszej migracji. Przywołuje nie tylko
epizody z tej podróży: głód, zmęczenie, napięcie związane z ukrywaniem się czy wreszcie
tytułową ślepotę za sprawą ciemności we wnętrzu promu płynącego z Grecji do Włoch,
na którego pokład miał się dostać nielegalnie w podwoziu ciężarówki. Artysta dokonuje
reminiscencji autobiograficznych związanych z zamkniętym już etapem swojego życia, od
krotochwilnych anegdot po niewesołe wyznania. Lustrzane akcesorium utrudnia artyście
poruszanie się, ale stanowi zarazem jedyną możliwość kontroli położenia ciała w przestrzeni, aby można było kontynuować wędrówkę. Ta ekwilibrystyka – jak zauważa sam
Hiwa K – jest przedłużeniem zmysłów, przy jednoczesnym fragmentarycznym oglądzie
otoczenia33. Z drugiej strony, jego własne odbicie w lusterkach przypomina o spojrzeniu
hegemonicznym, jakie jest nań kierowane z góry, i o podporządkowanej roli ciała poddawanego tej polityce widzenia. Zatem – jak pisałam w recenzji ateńskiej części documenta–
za sprawą tej pracy
Hiwa K formułuje refleksję na temat własnego, zmienionego już statusu. Oto przemierza ten
dystans jako artysta wystawiający w prestiżowych zachodnich ośrodkach sztuki, potrzebny
zachodniemu światu sztuki dla legitymizowania równościowej polityki. Dlatego jego odbicie w lusterkach jest odbiciem – by posłużyć się tu baumanowską metaforą – dawnego
włóczęgi, któremu udało się zostać turystą34.

Wątek ślepoty w podróży przywodzi na myśl diariusz Jonasa Mekasa I had nowhere
to go, który został także zaprezentowany na documenta 14, lecz w części kasselskiej.
W zapiskach z 1945 roku litewski artysta przebywający w obozie dla tzw. dipisów (displaced
persons) odnotował: „Ta ślepa podróż nie jest moim wyborem […]. Rzucam się w najgłębsze nieznane”35.
32

Y. Almpanis, Studio 14: Greece: a (non-) European Country, http://www.documenta14.de/en/notes-and-works/20544/studio-14-greece-a-non-european-country-by-yannis-almpanis [28.02.2019].
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A. Szyłak, Hiwa K, Mirror, http://www.hiwak.net/projects/mirror/ [28.02.2019].

34

E. Wójtowicz, Documenta 14. Ateńska lekcja, „Magazyn O.pl” 26.07.2017, http://magazyn.o.pl/2017/ewa-wojtowicz-documenta-14-atenska-lekcja/#/ [28.02.2019].
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J. Mekas, I Had Nowhere to Go, 1945–48, https://www.documenta14.de/en/south/39_i_had_nowhere_to_go [28.02.2019].
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Podróże podejmowane przez artystów w ramach documenta przypominały także
o realnej, geograficznej przestrzeni między Atenami a Kassel, którą zapewne niewielu
z widzów wystawy zdecydowało się przemierzyć drogą lądową36. Co więcej, widzom,
którzy ten wysiłek podjęli, można było zarzucić uprawianie „kryzysowej turystyki”37. Za
przykład działania alternatywnego, podjętego niezależnie od oficjalnego patronatu documenta, można uznać performatywną podróż szwajcarskiej artystki Marinki Limat. Przeprowadzona przez nią Kunstpilgerreise 3 była trzecią z serii „artystycznych pielgrzymek”,
w które artystka wyrusza regularnie, obierając sobie cel – tyleż geograficzny, co badawczy38. Porusza się pieszo, niekiedy w specjalnie dobranym kostiumie, a po drodze odwiedza ludzi sztuki i różne instytucje kultury, zwłaszcza te działające w skali lokalnej. Przy tej
okazji realizuje działania o charakterze performatywnym, zarówno w placówkach sztuki,
jak i w przestrzeniach publicznych. Niekiedy nocuje w namiocie, który – rozbity na przykład na ulicy przed zaprzyjaźnioną galerią w macedońskim Skopje – staje się tymczasową,
mobilną mikroprzestrzenią sztuki.
Limat zebrała środki na swoją podróż za pomocą serwisu crowdfundingowego, a następnie w ciągu 163 dni przeszła liczącą 2500 km trasę, zatrzymując się po drodze w lokalnych instytucjach kultury i u przychylnych jej przedsięwzięciu ludzi z kręgu sztuki. Obrała
kierunek przeciwny do tego, który przyjęli artyści związani bezpośrednio z documenta,
bowiem 8 kwietnia 2017 roku wyruszyła z Kassel do Aten, dokąd dotarła 17 września.
Odwiedzała miasta, które na mapie europejskiej kultury nie odgrywają pierwszorzędnej
roli, jak Nisz w Serbii. Zdążała jednak do europejskiej „mekki sztuki”, po drodze prosząc
artystów i przedstawicieli odwiedzanych instytucji kultury o stemple i wpisy w specjalnie
przygotowanym na ten cel paszporcie. W odautorskim komentarzu wyjaśniała, że wykorzystuje format pielgrzymki, lecz dokonuje jego transferu z kontekstu religijnego do artystycznego39. Podróż Marinki Limat była jej prywatnym przedsięwzięciem, zrealizowanym
jako swoisty przypis do obszernego tekstu kultury, jaki stanowią documenta. Podobnie
jak w przypadku wyżej podanych przykładów autoryzowanych przez ateńsko-kasselską
wystawę prac, w doświadczeniu szwajcarskiej artystki istotna była produkcja obrazów na
potrzeby zaplanowanego przez nią działania performatywnego, którym stała się cała jej
podróż.
Już Alexander von Humboldt miał uznać drogi za jeden z najważniejszych wynalazków cywilizacji. Paradoksalnie jednak wraz z upowszechnieniem się dostępności podróży
jako dawnego przywileju elit, ukształtowały się także, opisane przez Zygmunta Baumana,
36

Na czas trwania wystawy uruchomiono połączenie lotnicze między tymi miastami.
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K. Bell, Learning from Athens?, „Mousse Contemporary Art Magazine” 58/2017, s. 50.

38

Pierwsza trasa pielgrzymki prowadziła z Fryburga w Szwajcarii do Berlina (2013), licząc 1100 km. Po drodze Limat odwiedziła 50 instytucji (m.in. galerie, uczelnie, atelier artystów), prosząc o „błogosławieństwo w imię sztuki”. Dwa lata później przeszła z Murten w Szwajcarii do Wenecji, gdzie odbywało się Biennale Sztuki Współczesnej. Odwiedziła wówczas
80 instytucji sztuki, zadając pytania o kwestię kapitału.
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M. Limat, Kunstpilgerreise, 2017, http://kunstpilgerreise.ch/en/3/ [28.02.2019].
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zasady „światowej hierarchii mobilności”40. Współczesne drogi to przecież nie tylko stricte
komunikacyjna infrastruktura lądowa. To także szerzej rozumiane „szlaki człowieka”, do
których dostęp bywa luksusem i powoduje podział na tych, którzy mogą swobodnie się
przemieszczać (tu: artyści, widzowie wystawy) i tych, których rola zredukowana jest do
lokalnego sztafażu (tu: mieszkańcy, których odwiedza w podróży „artysta jako etnograf ”,
by przypomnieć określenie ukute przez Hala Fostera). Przemieszczanie się podmiotów
w przestrzeni geograficznej, będące od czasów transformacji ustrojowych 1989 roku powiązane ze złagodzeniem politycznych napięć w Europie, zostało ponownie ograniczone
w wyniku obaw przed skutkami masowych migracji. Problem migracji nie jest jednak –
mimo medialnego szumu – zagadnieniem ostatnich lat. Już w 2006 roku przedstawiciele
kolektywu The Frassanito Network pisali:
Nikt przy zdrowych zmysłach nie będzie utrzymywał, że migracja zachodzi w sytuacji
pokoju i wolności. Nikt nie wyobraża sobie migranta oszacowującego stopień eksploatacji
na globalnym rynku pracy o poranku i decydującego o kraju imigracji po południu, a następnie cieszącego się owocami mobilności41.

Niecałą dekadę wcześniej Zygmunt Bauman w Globalizacji zwracał uwagę na problem
„stopnia mobilności, czyli swobody wyboru miejsca, w którym się znajdują” ludzie przemieszczający się z różnych pobudek, często wynikających z czynników od nich samych
niezależnych42. Jak zauważał:
[…] nawet jeśli się nie przenoszą, często ziemia, na której żyją, usuwa im się spod stóp
i tak czy inaczej są jakby w ruchu. Jeżeli ruszają w drogę, to najczęściej kto inny określa ich
miejsce przeznaczenia […]. Zamieszkują miejsca nieprzyjemne i niegościnne, które chętnie
by porzucili, ale nie mają dokąd pójść, bo nigdzie indziej ich nie przyjmą i nie pozwolą
rozbić namiotu43.

Słowa Baumana wydają się także trafnie odnosić do wielu projektów zaprezentowanych w ramach documenta 14, nie tylko powyżej opisanych przedsięwzięć z zakresu artystycznego turyzmu44.
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Z. Bauman, Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika, tłum. E. Klekot, PIW, Warszawa 2000, s. 83.
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Kolektyw tworzą: Serhat Karakayli, Sandro Mezzadra, Vassilis Tsianos, Manuela Bojadzijev i Thomas Atzert. Nazwa grupy
wywodzi się od małej miejscowości Frassanito w Apulii, gdzie latem 2003 roku aktywiści wdarli się do obozu dla deportowanych i umożliwili ucieczkę niektórym z migrantów tam osadzonych. Por. The Frassanito Network, A Europe of Migration,
w: M. Gržinić, G. Heeg, V. Darian (red.), Mind the Map! History is Not Given, Revolver, Frankfurt am Main 2006, s. 185, tłum.
własne.
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Z. Bauman, Globalizacja, s. 102.
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Ibidem, s. 103.
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Można wymienić m.in. pracę Rebekki Belmore Biinjiya’iing Onji (From Inside) – obiekt rzeźbiarski w formie namiotu wykonany z marmuru i ustawiony na ateńskim wzgórzu Filopappou z widokiem na Akropol.
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Podsumowując, warto przypomnieć to, co ponad dwadzieścia lat temu zauważył już
Arjun Appadurai:
[z] ruchliwością przestrzenną jest jak z przekazem. Zjawisko masowych migracji (dobrowolnych i wymuszonych) nie jest bynajmniej czymś nowym w dziejach ludzkich. Zestawione jednak z faktem gwałtownych przepływów medialnych obrazów, scenariuszy i sensacji
składa się na obraz nowego ładu, w ramach którego wytwarzane są niestabilne nowoczesne
formy podmiotowości45.

Projekty realizowane w ramach documenta 14 zaistniały w świecie przepełnionym
owymi medialnymi obrazami, a słowa Appaduraia wydają się dobrym podsumowaniem
także współczesnej sytuacji. Jednocześnie artyści celnie diagnozują owe „niestabilne formy
podmiotowości” poprzez eksperymentowanie z nimi. Niekiedy czynią to na zasadach opisanych przez Nicolasa Bourriauda, który pisał o „zamieszkiwaniu form”, używając terminu inhabit, który oznacza przede wszystkim: zamieszkiwać, ale też: koczować, przebywać
pewien dystans46. Omówione prace nie są jedynymi, które dotyczą performatywnych
i badawczych aspektów podróży artystycznej bądź kryzysu migracyjnego. Jednak w kontekście szczególnego Zeitgeistu, jaki zaistniał za sprawą documenta 14 i równolegle do
tego wydarzenia, wydają się dobrze wzajemnie dopełniać i komentować relacje między
światem sztuki a codziennością.

45

A. Appadurai, Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji, tłum. Z. Pucek, Universitas, Kraków 2005, s. 11.

46

N. Bourriaud, Postproduction. Culture as Screenplay: How Art Reprograms the World, tłum. J. Herman, Lukas & Sternberg,
New York 2007, s. 14.
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Technosfera jako idiom współczesnej kultury.
Drogi sztuki do technologii (i z powrotem)

Stephen Wilson uznał sztukę i naukę za dwa najistotniejsze napędy kultury – jako źródła
kreatywności, miejsca aspiracji i znaczniki tożsamości1. Jednak ostatnią bodaj postacią
konsekwentnie „spinającą” te dwa silniki był Leonardo da Vinci. Podczas słynnego już
wystąpienia w 1959 roku Charles Percy Snow ubolewał nad pogłębiającą się przepaścią
między światami humanistów i naukowców2. Wprawdzie dziś rzecz może wydawać się
nieco anachroniczna, jednak przez całe dekady zastanawiano się nad możliwościami zaistnienia tzw. trzeciej kultury, która przywróciłaby łączność filozofii i sztuki z naukami
ścisłymi, utraconą mniej więcej w renesansie. Czy ów ambitny plan nie przeczy logice
dziejów cywilizacji? Specyfiką jej dynamicznego rozwoju jest właśnie coraz większa specjalizacja w ramach rozmaitych pól, dziedzin, dyscyplin, subdyscyplin itd., i to zarówno
w zakresie wiedzy technicznej, jak i szeroko pojętej humanistyki. Zamiast więc hołdować
złudzeniom, że da się stworzyć fundament pod jakąś wspólną dla nich matrycę trzeciej
kultury, lepiej przystać na pewne taktyczne, nawet tymczasowe alianse, pomosty czy hybrydyczne układy. Takie spotkania ad hoc, na przykład pomiędzy artystami i inżynierami,
są bowiem pozbawione jakiegokolwiek doktrynalnego zadęcia, pretensji czy słusznościowych roszczeń.
Technologia niejako z definicji operuje w domenie racjonalności, wydawałoby się więc,
że nie ma sensu kwestionowanie jej reguł i prawd. Tymczasem rewolucja industrialna
oprócz wielu wymiernych korzyści przyniosła również oczywiste dehumanizujące efekty
uboczne. Wyrazistą ich metaforą stał się obraz Dzisiejsze czasy (1936) Charlesa Chaplina,
który pomimo swej arcylewicowej wymowy trafił na sporządzoną przez Watykan listę
czterdziestu pięciu najważniejszych filmów ogłoszoną z okazji stulecia kina3. Jak zapewne
1

S. Wilson, Information Arts. Intersections of Arst, Science and Technology, The MIT Press, Cambridge, Mass. – London 2002,
s. 5.

2

C.P. Snow, Dwie kultury, tłum. T. Baszniak, Prószyński i S-ka, Warszawa 1999; J. Brockman (red.), Trzecia kultura, tłum.
P. Amsterdamski i in., CIS, Warszawa 1996.
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Na ową listę trafiły filmy uznane za wartościowe pod względem religijnym, moralnym i artystycznym, http://www.decentfilms.com/articles/vaticanfilmlist [18.11.2018].
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pamiętamy, bohater nie wytrzymuje presji związanej z pracą przy linii produkcyjnej i odchodząc od zmysłów, powoduje chaos w fabryce. Później, całkiem niechcący, staje na czele
ulicznej rewolty proletariackiej, wywołując kolejną lawinę zagmatwanych slapstickowych
perypetii. Gorzki humor Chaplina miał być zastępczym remedium na ówczesne troski
Wielkiego Kryzysu.

Kadr z f ilmu Dzisiejsze czasy (1936), reż. Charles Chaplin
Ź ró dło: http://w w w.janusf ilms.com/f ilms/1342 [18.11.2018].

Pół wieku później nieco bardziej kafkowsko-orwellowskie lęki związane z technologią
jako niebezpiecznym narzędziem władzy wyraził Terry Gilliam. Bohater jego dystopijnej
wizji pt. Brazil (1985) odkrywa błąd maszyny, w wyniku której aresztowano niewłaściwą
osobę. Szukając sprawiedliwości, przypadkiem znajduje miłość, lecz przy okazji zostaje
uznany za groźny element wywrotowy. Z lojalnego urzędnika państwowego przeistacza
się w terrorystę zagrażającego systemowi, który paradoksalnie uosabia ideał pozytywnego
komiksowego superbohatera.

Kadr z f ilmu Brazil (1985), reż. Ter r y Gilliam
Ź ró dło: http://s econds cene.co/tit les/7935/brazil [18.11.2018].

Na ironię dziejów zakrawa tu fakt, że w tym samym czasie na terenie USA z antytechnologicznych pobudek działał aktywnie Unabomber. Kampania drewnianych bomb
tworzonych i rozsyłanych przez Teda Kaczyńskiego trwała kilkanaście lat, tj. aż do 1995
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roku, kiedy to na łamach „New York Timesa” i „The Washington Post” ukazał się jego esej
pt. Społeczeństwo przemysłowe i jego przyszłość4. Opublikowanie tego manifestu było
właśnie warunkiem odstąpienia od działalności terrorystycznej. W tekście tym wylicza
negatywne skutki, jakie przyniosła społeczeństwu zachodniemu rewolucja przemysłowa,
wskazując głównie na erozję wolności, bezsensowny konsumpcjonizm i zgubne dla ludzkości efekty technologicznego rozwoju (etyczne, ekologiczne etc.).
Chaplin i Gilliam pokazali technologię „wybebeszoną” i jako taką ewidentnie zagrażającą, dehumanizującą. W ostatnim stuleciu sfera techniczna wypracowała jednak mechanizmy mimikry. W myśl postulatów z gatunku user-friendly ukryła się skutecznie za interfejsem, czyli – przeważnie – ekranem. Ten ekran nie jest już dziś monitorem Wielkiego
Brata, lecz oswojonym i niezbędnym gadżetem (smartfony, tablety itp.). W tym względzie
obrazowe reprezentacje zyskały funkcję eufemizmu, parawanu przesłaniającego problemy
mogące niepokoić użytkownika (jak np. ludzkie koszty przemysłowo-ekonomicznych paradygmatów maksymalizacji korzyści, skuteczności, wydajności). Jak się zatem okazuje,
realna władza ponownie odnajduje się w Foucaultowskim modelu panoptykonu. W dobie
big data chodzi jednak o władzę wynikającą z kontroli nad wizualizacją danych. Warunki
dyktuje nie tyle ten, kto gromadzi i przechowuje dane, ile ten, kto potrafi je zoperacjonalizować, taktycznie wykorzystać – a zatem jedne fakty uwypuklić, inne zmarginalizować.
Widzialność/niewidzialność jest tu stawką, by przywołać choćby algorytmy pozycjonowania wyników wyszukiwarek. Tyle że sytuacja jest odwrotna – to ci widzialni są głównymi
beneficjentami. Ci zaś, którzy nie chcą być widzialni (choćby jako obiekty profilowania
pod kątem konsumenckim), mają na to znikomy wpływ.
Nie o to jednak współcześnie chodzi, aby ogłaszać kolejne kryzysy reprezentacji i siać
zwątpienie tam, gdzie pewności już dawno nie ma. Dlatego między innymi przywołani
dalej artyści zamiast dostarczać odbiorcom kolejnych obrazów, postanowili eksplorować
świat technologii, konstruując najróżniejsze urządzenia, jednak bez nadmiernego respektu do wspomnianych wcześniej paradygmatów. Tym samym najpierw wchodzą w uniwersum maszyn na ich zasadach, by po chwili uczynić dyskusyjną całą logikę rządzącą
tą sferą. Wzajemne wpływy technologii i sztuki mają oczywiście bardzo bogatą historię –
konstruktorzy urządzeń zawsze potrzebowali designerów, zaś artyści skwapliwie korzystali
z wynalazków takich jak aparat fotograficzny, kamery filmowe i wideo, transmisja danych
na odległość, wirtualna rzeczywistość etc. W przypadku sztuki każdorazowo musiał
jednak upłynąć czas fascynacji nowym medium, co wprawdzie skutkowało efektownymi
realizacjami, lecz niestety w wielu wypadkach grzeszących przerostem formy nad treścią –
swoistym „techno-populizmem”. Natomiast po fazie fascynacji nie zawsze wystarczało
czasu na fazę krytyczną, bo oto pojawiały się kolejne techniczne nowinki. Dlatego aby coś
ciekawego powiedzieć na temat współczesności, warto niekiedy zatrzymać się (lub nawet
4

W języku polskim dostępne jest wydanie książkowe: T. Kaczyński, Społeczeństwo przemysłowe i jego przyszłość. Manifest
wojownika, Inny Świat, Mielec 2003.
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cofnąć o krok), rozejrzeć na boki i przyjrzeć na przykład społecznym czy kulturowym
skutkom tej technologicznej progresji. Wszak na co dzień towarzyszą nam rozmaite lęki
i emocje z nią związane: technofobie, technofrustracje, technoignoracje, technouzależnienia, technokompulsje itp. Postawą deficytową okazuje się natomiast zdystansowana
technoironia, czemu na szczęście niektórzy artyści usiłują jakoś zaradzić.

Gdzie silne blaski, tam wyraźne cienie
W 2008 roku podczas festiwalu Ars Electronica w austriackim Linzu nagrodę Golden
Nica w kategorii sztuk interaktywnych zdobył Image Fulgurator5 Juliusa von Bismarcka.
Niemiecki artysta skonstruował genialne w swej prostocie urządzenie, przekształcając
klasyczną, analogową lustrzankę w projektor. Aparat miał lampę błyskową zamontowaną
nietypowo na tylnej ściance korpusu, a dozbrojony w stosowną kolbę i oparty na fotoceli
spust był gotowym orężem do drobnych miejskich interwencji. Semiologiczna partyzantka, o której pisał Umberto Eco6, zyskała tym samym skuteczne narzędzie do uprawiania
rozmaitych subwersywnych akcji.

Julius von Bismarck, Image Fulg urator (2007–2011)
Ź ró dło: http://juliusvonbismarck.com/bank/index.php?/projec ts/image-f ulgurator/2/ [18.11.2018].

Do bardziej brawurowych przedsięwzięć należałoby zaliczyć wizytę artysty na placu Tiananmen, gdzie dyskretnie zakłócił spokój oblicza Mao. Bismarck załadował swój aparat
kliszą z wizerunkiem gołębia z obrazu René Magritte’a Mężczyzna w meloniku (1964),
wycelował obiektyw w portret przywódcy i czekał, aż któryś z dziesiątek turystów wykona
zdjęcie z użyciem flesza. Ten błysk wyzwalał na ułamek sekundy lampę Fulguratora,

5

Fulguracja na gruncie medycyny oznacza wypalanie tkanek iskrą elektryczną, zaś w znaczeniu potocznym to po prostu
błysk.

6

U. Eco, Partyzantka semiologiczna, w: idem, Semiologia życia codziennego, tłum. J. Ugniewska, Czytelnik, Warszawa 1998,
s. 157.
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w wyniku czego turysta utrwalał „nadprzyrodzony” efekt gołębicy przesłaniającej twarz
Mao. Autor takiego zdjęcia był przeważnie tyleż zdezorientowany, co zalękniony – wszak
chrześcijańska symbolika na obliczu komunistycznego wodza to cud, którym ryzykownie
jest się chwalić. Przy innych okazjach dla religijnej symetrii na mównicy Baracka Obamy
artysta wyświetlał krzyż, a nad papieżem Benedyktem XVI – dość duży napis NO.
Tworzenie zakłóceń semiotycznych to w sztuce oswojona norma, natomiast kontrolowanie katastrof naturalnych bywa znacznie większym wyzwaniem. W sierpniu 2016 roku na
południu Norwegii gwałtowna burza uśmierciła stado około trzystu reniferów. Poruszony
tym okrucieństwem natury na naturze Bismarck udał się tam następnego dnia i pozbierał
poroża martwych zwierząt, których użył do instalacji Talking to Thunder (2017). Jej swoistym przedłużeniem była praca Good Weather (2017), na potrzeby której artysta wybrał
się do Ameryki Łacińskiej. Zrealizował tam wideo dokumentujące zmagania z burzą: aby
skutecznie kontrolować wyładowania atmosferyczne, wystrzeliwał w chmury niewielkie
aluminiowe rakiety ciągnące za sobą uziemiający drut.
W dużo subtelniejszy sposób wpływ na ziemskie środowisko wywierał Przemysław
Jasielski, między innymi w instalacjach takich jak Earthquake Control Unit (2004), Global
Warming Control Unit (2010). Pierwsza z niech powstała w San Jose, czyli najbardziej
aktywnym sejsmicznie obszarze Kalifornii. Poznański artysta postanowił nie czekać na
trzęsienie ziemi, ale sam je wywołać. Zbudował w tym celu urządzenie, które za pomocą
dźwięków o bardzo niskiej częstotliwości i dużym natężeniu wprawiało budynek galerii
w drżenie. Widzowie mogli go doświadczać, obserwując nie tyle wyszukane sejsmografy,
ile zwyczajne kuchenne utensylia, takie jak talerze, sztućce czy kieliszki. Kolejną z cyklu
prac „geologicznego niepokoju” była maszyna do kontroli poziomu efektu cieplarnianego.
Jej zadaniem było wytwarzanie chmur, które stanowiąc naturalny filtr, zmniejszają ekspozycję słoneczną. Trudno tu było jednak mówić o natychmiastowo uchwytnym efekcie
wizualnym czy termicznym – odbiorca został tym samym odesłany do samodzielnych
poszukiwań wiedzy naukowej na ten temat. Tymczasem zamiast faktów znajdujemy mgławicę dyskursów wokół globalnego ocieplenia, które rozciągają się pomiędzy nauką, zaangażowanym ekologizmem a ich politycznymi instrumentalizacjami. Trafiamy tym sposobem w drażliwe punkty przecięcia problematyki społecznej, ekonomicznej i politycznej
oraz stojącymi za nimi reżimami produkcji wiedzy. Wprawdzie chmury istotnie izolują
nas od Słońca, jednak sama para wodna jest również gazem cieplarnianym. Czy zatem
środowisku bardziej zagraża człowiek i przemysł, czy też natura sama zwraca się przeciw
sobie? Co do zasady więc nauka unika aporii, natomiast sztuka uparcie je znajduje.
Szczególnie wyraźnie paradoks ten widoczny jest w technologiach wykorzystywanych
przez przemysł militarny. Od najdawniejszych czasów uprzywilejowanym na polach bitew
był ten, kto lepiej znał topografię terenu. Toteż od kiedy człowiek opanował przestworza,
najpierw tradycyjne lotnictwo, a później bezzałogowe drony zaczęły przesądzać o losach
wojen. Jednak w dobie tzw. konfliktów asymetrycznych kluczowymi taktykami są party-
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zantka lub terroryzm (różnice semantyczne zależą głównie od tego, po której stronie lufy
akurat się stoi).

Przemysław Jasielski, Ear thquake Control Unit (2004),
Global War ming Control Unit (2010)
Fot. archiwum ar tysty.

Tym sposobem tzw. bojownicy ukrywają się pomiędzy cywilami, więc ich eliminacja (wojskowy eufemizm) za pomocą dronów często pociąga za sobą również niewinne ofiary.
Angielski artysta i publicysta James Bridle postanowił przybliżyć ów problem zachodniemu odbiorcy w dwojaki sposób. Pierwszy z nich jest całkowicie „analogowy”: korzystając
ze stylistyk wypracowanych na gruncie street artu odmalowywał on cienie taktycznych
bezzałogowców w skali 1:1. I choć jednostki te w rzeczywistości operują zbyt wysoko, by
rzucać jakiekolwiek cienie – artysta naniósł ich obrysy w bardzo różnych przestrzeniach –
na ulicach, w galeriach, a nawet w londyńskim Imperial War Museum (gdzie przypuszczalnie wzbudziło to najmniej niepokojących asocjacji). Drugim sposobem było założenie
na Instagramie profilu o nazwie Dronestagram (2012–2015).

James Br idle, Drone Shadow (2012–2017), Dronestag ram (2012)
Ź ró dło: https://le amington-camo.co.uk/e vent/james-br idles-drone-shadow/ [18.11.2018];
https://w w w.t he at lantic.com/technolog y/archive/2012/11/t he-places-w here-amer icas-drones-arestr iking-now-on-inst agram/265112/ [18.11.2018].
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Bridle umieszczał tam satelitarne ujęcia miejsc zaatakowanych przez drony, głównie na
terenie Afganistanu, Pakistanu i Jemenu. Informacje na ten temat pochodzą jednak nie
z mainstreamowych mediów, lecz z londyńskiego Biura Dziennikarstwa Śledczego7. Dzięki
temu obserwatorzy Dronestagrama niejako przy okazji zostają odesłani do wiedzy z kręgu
tzw. mediów taktycznych, o których istnieniu być może nie mieli nawet pojęcia. Użycie
popularnego portalu oprócz dostępności czy zasięgu ma również inną zaletę – potencjał
społecznego rezonowania. Przy kolejnych postach toczą się bowiem żywiołowe dyskusje,
w których nierzadko mają okazję skonfrontować się przedstawiciele narodów wysyłających drony z tymi, którzy sami mogą wkrótce stać się celami takich ataków. W jednym
z opisów przedsięwzięcia artysta wyjaśnia, że współczesne technologie służą nie tylko
do organizowania informacji, ale także do ich ujawniania, do opowiadania nam czegoś
nowego o otaczającym nas świecie, do czynienia go bardziej transparentnym8.

Generacja selfie – egocentryzm czy narcyzm?
Pośród wielu egzystencjalnych problemów współczesnego człowieka sztuka pochyla się
również nad dylematem, czy koncentrujemy się dziś bardziej na kreacji podmiotowości,
czy raczej na wizerunku? Za pomocą jakiego instrumentarium to mierzyć?
Na potrzeby wystawy Art Basel Unlimited Julius von Bismarck zbudował rodzaj ludzkiej centryfugi, w której spędził cały tydzień. Instalacja Egocentric system (2015) to kilkumetrowej średnicy betonowa paraboloida wirująca wokół własnej osi z prędkością piętnastu obrotów na minutę, wewnątrz której znajduje się kilka podstawowych przedmiotów:
biurko, prymitywne posłanie, książki, lampka do czytania. Artysta wykonywał zatem
równie proste czynności – jadł, spał, czytał, przy czym widzowie widzieli go wyraźnie,
zaś on postrzegał ich jako rozmazaną masę. Percepcja nie była zresztą jedynym egocentrycznym wymiarem – tylko Bismarck w swoim inercyjnym układzie doświadczał balansowania pomiędzy siłami grawitacji i odśrodkową, zmagając się przy okazji z własnym
błędnikiem. Przecięły się tu więc wektory kosmiczny, inżynieryjny i (psycho)somatyczny.
Artysta dokonał swoiście antykopernikańskiego przewrótu: subiektywnie sam stanowił
centrum, a świat orbitował wokół. Ta quasi-metaforyczna karuzela i gabinet osobliwości
w jednym uwidaczniają, że podmiotowość wprawdzie rodzi się w relacji z innymi, ale
często poprzez ostentacyjne odcięcie się i stworzenie osobnego układu odniesienia.
Na odizolowaniu i skierowaniu do wewnątrz jaźni bazuje również jedna z nowszych
instalacji Przemysława Jasielskiego pt. Oracle (2017)9. Jednak w tym przypadku to odbior7

Zob. https://www.thebureauinvestigates.com/about-us [18.11.2018].

8

Zob. blog artysty: http://booktwo.org/notebook/dronestagram-drones-eye-view/ [18.11.2018].

9

Premiera tej pracy miała miejsce podczas wspólnej z Rainerem Prohaską wystawy Nonsense technologies w krakowskim
MOCAKu (2017/2018).
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ca musi wykazać inicjatywę. Chcąc poznać swoją przyszłość, trzeba dosłownie pogrążyć
się w mroku pomieszczenia wyroczni, samodzielnie zeskanować swą dłoń i oczekiwać
przepowiedni na ekranie.

Julius von Bismarck, Egocentr ic system (2015)
Ź ró dło: https://stefan-pangr itz.de/projec ts/st age/ar tbas el/ [18.11.2018].

Zaawansowana technologia pozyskiwania danych biometrycznych zostaje tu skonfrontowana z tradycyjnymi zabobonami. Owo osobliwe pomieszczenie jest bowiem fuzją maszyny, architektury przemysłowej i antycznego greckiego manteionu. Stwarza tym samym
nastrój swoistego osaczenia. Oto wpadamy w pułapkę: chcąc kontrolować swoje przyszłe
losy, nagle sami stajemy się obiektem kontroli. Nieuchronnie udziela się nam dystopijna
atmosfera mrocznego checkpointu. Cokolwiek orzeknie Wyrocznia, zostanie odczytane
przez pryzmat trudnego do określenia niepokoju. Na dodatek nasza biometria może nie
spodobać się maszynie do tego stopnia, że zamiast przepowiedni otrzymamy od niej wyraz
osobistej niechęci bądź jakiś inny rodzaj personalnej „zaczepki”.

Przemysław Jasielski, Oracle (2017)
Ź ró dło: http://jasielski.com/ [18.11.2018].

To dziwne i pełne sprzeczności doświadczenie, gdyż w takiej hybrydycznej świątyni o inżynieryjnym entourage’u raczej przyjmujemy pokorną i nabożną postawę w oczekiwaniu
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scjentystycznej wizji. Tymczasem mamy do czynienia z kolejną aporią racjonalności –
żądamy od maszyny naukowego uprawomocnienia odwiecznego ludzkiego zabobonu10.
Kiedy z kolei odbiorca sztuki nie ma najmniejszej ochoty na podmiotowy, acz pogłębiony przez maszyny wgląd w siebie, zawsze może skoncentrować się na swym powierzchownym wizerunku. Poniekąd w tym właśnie celu Jasielski dwa lata wcześniej skonstruował
urządzenie o nazwie Photo-robotoid (2016). Przypomina ono aparaturę medyczno-diagnostyczną, jednak przy bliższym poznaniu okazuje się mobilną i nieco „obnażoną” wersją
budki fotograficznej. Robot jest jednak o wiele żywszy, aktywnie responsywny, a jego na
dążne serwomechanizmy mogą nieco przypominać systemy ulicznego monitoringu. Instalacja wprawdzie zachęca do wejścia w interakcję, jednak nieprzeniknione są jej reguły.
Urządzenie wprawdzie funkcjonuje, ale niekoniecznie chce się podporządkować i samo
wybiera moment wart uwiecznienia. Robot wprawia w zakłopotanie tym, że jest autonomiczny, a jego preferencje estetyczne nie pokrywają się z naszymi – wykonany przezeń
portret bywa nieostry, dziwnie skadrowany. Ta „ukrzywdzona” estetyka oczywiście stoi
w totalnej opozycji do trendów narcystycznej doby selfie. W tej popularnej konwencji autoportretu chodzi bowiem właśnie o maksymalną kontrolę nad własnym wizerunkiem.
Powieściopisarz Stephen Marche ujmuje to następująco: „Selfie to masturbacja wizerunku – mówię to jako komplement. Selfie pozwala na kontrolę. Przynosi ulgę”11. Właściwie
zdaje się to wyczerpywać, choć nieco pokrętnie, definicję narcyzmu, gdzie chodzi nie tyle
o celebrowanie siebie, ile swego obrazu właśnie. Photo-robotoid Jasielskiego nie dokonuje więc zamachu na naszą tożsamość, nie kradnie naszego wizerunku, robi natomiast
coś groźniejszego – obnaża iluzję tego, że nasze aktorstwo społeczne jest permanentne
i doskonałe12.

Aram B ar t holl, Pan, Tilt and Zoom (2018)
Ź ró dło: https://arambar t holl.com/pan-tilt-and-zo om/ [18.11.2018].
10

Szerzej pisałem na ten temat w katalogu wystawy: J. Zydorowicz, Sztuka w obszarze technologicznego nieposłuszeństwa,
w: A. Sachar, M. Sobczyk (red.), Przemysław Jasielski, Rainer Prohaska. Nonsensowne technologie/Nonsense Technologies,
MOCAK. Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie, Kraków 2018, ss. 16–42.

11

S. Marche, Sorry, Your Selfie Isn’t Art, „Esquire” 24.07.2013, www.esquire.com/entertainment/a23557/selfies-arent-art/
[18.11.2018].

12

J. Zydorowicz, Sztuka w obszarze…, s. 26.
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Odbiorców cierpiących na przewlekły „autoportretyzm” nie uzdrowią również instalacje Arama Bartholla, który jedynie nieznacznie (acz przebiegle) przerabia między innymi
gotowe rozwiązania oferowane przez systemy monitoringu CCTV. W Pan, Tilt and Zoom
(2018) artysta porozkładał na galeryjnej podłodze charakterystyczne kuliste kamery,
znane nam doskonale z parkingów czy supermarketów. Są one wyposażone w detektory ruchu z opcją aktywnego śledzenia obiektów. Poruszający się widz galeryjny sprawia
zatem, iż system samoistnie „ożywa”. Obrotowy obiektyw usiłujący nadążyć za wykrytym
obiektem zmienia punkt ciężkości w kamerze, która niczym nieprzymocowana zaczyna
się zwyczajnie toczyć. To z kolei powoduje konieczność szybkiej korekty, by śledzony widz
nie zniknął z pola widzenia. Wzbudzają się zatem kolejne kamery, zaczynają w siebie chaotycznie uderzać i obserwować się nawzajem. W dodatku – jak mogłoby się wydawać –
z wyrzutem, gdyż swoim zachowaniem zaczynają przypominać krotochwilne roboty
rodem ze Star Wars. Odbiorca będzie więc raczej rozbawiony niż zaniepokojony faktem,
że w zasięgu wzroku nie ma monitorów, podobnie jak brakiem wiedzy na temat docelowego miejsca i przeznaczenia tych chaotycznie zarejestrowanych obrazów. Rosnąca w lawinowym tempie liczba aktywnych kamer CCTV w naszym otoczeniu u jednych wywołuje
bowiem reakcję alergiczną, u innych zaś – całkowite znieczulenie. Natomiast jeszcze inni
widzą w nich komfort i ukojenie wynikające z poczucia bezpieczeństwa.

Kultura sekurytyzacji
Sekurytyzacja jako termin opisujący kondycję kultury i społeczeństwa zachodniego jest
dziś wypadkową wielu narracji: ryzyka, bezpieczeństwa, kontroli oraz ich technologicznego zaplecza13. Głównym zaś pretekstem do nich stały się terroryzm i masowe migracje
ludności – oba zjawiska niezwykle podatne na polityczne instrumentalizacje. W działaniach prewencyjnych znalazł się więc cały wachlarz taktyk, między innymi uszczelnianie
granic czy doskonalenie systemów identyfikacji tożsamości (biometria, algorytmy rozpoznawania twarzy, samochodowych numerów rejestracyjnych). Natomiast dyskusjom
na temat systemów monitoringu sekunduje od zawsze pytanie o priorytety – prawo do
wolności i prywatności versus bezpieczeństwo. Kłopot w tym, że pośród zwolenników
pierwszej z opcji znajdują się zarówno bandyci, jak i niegroźni miejscy aktywiści. Tak czy
inaczej, przejawiają oni rozmaite inicjatywy zakłócające. Kolejna, tym razem bardziej interwencyjna instalacja Bartholla Is this you in the video? (2018) ma właśnie udawać efekt
takich destrukcyjnych działań. Oto na jednej z ulic Strasburga zdumieni przechodnie

13

Por. Z. Bauman, Płynna nowoczesność, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2007; U. Beck, Społeczeństwo ryzyka. W drodze
do innej rzeczywistości, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004; S. Pickering, L. Weber (red.), Borders, Mobility
and Technologies of Control, Springer Science & Business Media, Dordrecht 2006.
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mieli okazję zaobserwować (z wzajemnością) przewrócony słup z kamerą CCTV. Zestaw,
choć wyglądał na gwałtownie wyrwany z chodnika, sprawiał wrażenie wciąż działającego.
Co więcej, ewidentnie nie prowadziły doń żadne kable, a mimo to kamera żywo reagowała
na ludzi, wodząc za nimi szklanym okiem ruchomego obiektywu. Jedni mijali ją obojętnie,
inni przyjaźnie kiwali, jeszcze inni fotografowali.
Systemy monitoringu niewątpliwie wytworzyły nową jakość w kulturze komunikacyjnej, stały się ostentacyjną aporią – zalegalizowaną formą voyeuryzmu. Jest to więc
komunikacja jednostronna, której jesteśmy pasywnymi nadawcami jako dawcy wizerunków. Przypuszczamy jedynie, że po drugiej stronie przewodu może znajdować się monitor i funkcjonariusz. Czy aby na pewno? A może to się jedynie automatycznie rejestruje
i równie automatycznie kasuje? Po jakim czasie? Kto ma dostęp do tych nagrań? Mieszkająca w Londynie austriacka artystka Manu Luksch postanowiła nieco upodmiotowić
urzędników „z drugiej strony” kamer CCTV. Zaczęła pisywać do nich pisma, w których
na mocy ustawy o bezpieczeństwie i jawności danych domagała się udostępnienia swego
wizerunku z danego dnia, kiedy to na przykład korzystała z bankomatu będącego w polu
widzenia kamer. Za opłatą 10 funtów uzyskiwała materiał, na którym jednak wszyscy
oprócz niej mieli twarze zamaskowane monochromatycznymi owalami. Zmontowała
z tego pięćdziesięciominutowe wideo pt. Faceless (2007) z narracją Tildy Swinton. Głos
aktorki wraz z mroczno-ambientowym podkładem muzycznym sprawiały, iż właściwie banalne, codzienne sceny, w których Luksch spacerowała po peronie czy wysiadała
z windy, zdawały się zwiastować jakieś nadchodzące nieszczęście. Tym bardziej że otaczały ją pozbawione tożsamości tłumy. Na ów suspens ma również wpływ skonwencjonalizowany przez media kontekst pokazywania takich nagrań – niekiedy czyichś ostatnich
chwil życia, kiedy indziej wizerunek gwałciciela lub terrorysty. Wszystko to obserwujemy
w charakterystycznej estetyce – widoczne na ekranie kody czasowe, niska rozdzielczość,
nienaturalnie poklatkowy ruch. Na marginesie tego projektu artystka ogłosiła Manifesto
for CCTV Filmmakers. W związku z tym, że dawną rolę wykształconych w szkołach filmowych dokumentalistów zastąpili dziś policjanci i agenci ochrony, Luksch postanowiła
ustalić pewne nowe zasady i odnieść się do prawnych regulacji już istniejących w tym
obszarze14.
Kolejnym znakiem czasów stał się telefon komórkowy. Dla wielu stanowi on niezbędną protezę ontologicznego bezpieczeństwa, dla innych – jest dużo skuteczniejszym od
kamer CCTV narzędziem kontroli. Ciekawe, jak zareagowałby Michel Foucault, gdyby
dożył tego momentu w dziejach, kiedy to obywatele tak chętnie sami wyposażają się
w technologie dyscyplinujące, co więcej, traktują je jako lifestyle’owy gadżet… W duchu
podobnych dylematów podczas pobytu w Cleveland (USA) Przemysław Jasielski zrealizował Analog immigration (2013). Instalacja ta miała stworzyć quasi-nostalgiczną wyprawę
14

M. Luksch, Manifesto for CCTV Filmmakers, http://www.mascontext.com/issues/22-surveillance-summer-14/manifesto-for-cctv-filmmakers/ [18.11.2018].
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w analogową przeszłość bez internetu i telefonów komórkowych. Tymczasem ewokowała
u odbiorców emocje łączące ciekawość z podskórnym niepokojem. Przed wejściem zorganizowano checkpoint, przy którym ochrona odbierała telefony komórkowe i wszelkie
inne urządzenia elektroniczne. Dopiero wtedy można było wkroczyć do tzw. klatki Faradaya, całkowicie odcinającej dostęp fal elektromagnetycznych. Wewnątrz czekało jedynie
biurko, przy którym można było zasiąść i obserwować na oscyloskopie widmo sygnałów
tłumionych przez siatkę. Ekran starego oscyloskopu to specyficzny typ komunikowania,
dla laika dość enigmatyczny – nie odczytamy na nim SMS-ów ani e-maili, które być może
miały właśnie do nas trafić. Czar technostalgii ustępuje na rzecz dyskomfortu i mieszaniny
klaustrofobicznych odczuć. Doznania te na poziomie symbolicznym odsyłają również do
problemu izolacji, będącej udziałem każdego imigranta, który zostaje odcięty od swoich
kulturowych korzeni. I choć praca Analog immigration prowokuje do pytań o naturę izolacji komunikacyjnej, to zarówno na poziomie indywidualnym, jak i społecznym kieruje nas
ku doświadczeniu granic, ograniczania, deprywacji i przymuszania do nieswoich reguł15.

Przemysław Jasielski, Analog immig ration (2013)
Fot. archiwum ar tysty.

Bardzo zbliżone afekty u użytkowników smartfonów wywoływała instalacja performatywna WannaCry pokazana na Venice Biennale 2017. Z tym że Aram Bartholl przedmiotem troski uczynił zawarte w telefonach dane. Tytuł pracy nawiązuje do złośliwego wirusa,
który w tymże czasie na dość dużą skalę szyfrował osobiste pliki użytkowników komputerów, po czym żądał okupu za klucz odkodowujący. Powszechna panika z tym związana
stworzyła idealne psychologiczne tło dla tego projektu – przed wejściem funkcjonariusze
w strojach taktycznych prosili zwiedzających o wyjęcie i pokazanie telefonu, na który
trafiała naklejka z kodem, skanowanym dalej przez innego ochroniarza. Natomiast samo
pomieszczenie usłane było sporym dywanem z nadrukowanymi logotypami trzech
15

Szerzej o tej pracy: J. Zydorowicz, K. Przerwa-Zydorowicz, Technostalgia, kontrola i ironia. Nonsense technologies w sztuce
Przemysława Jasielskiego, „Kultura Popularna” 2(48)/2016, ss. 140–149; por. K. Machtyl, Semiotyki obrazu. Reprezentacje
i przedmioty, Wydawnictwo Naukowe WNS UAM, Poznań 2017, ss. 172–173.
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tysięcy firm zajmujących się zbieraniem danych personalnych z internetu. Na dywanie stał
policyjny transporter opancerzony oraz kolejnych dwóch funkcjonariuszy wyposażonych
w tarcze do ulicznych zamieszek. Zarówno pojazd, jak i tarcze zostały staranie oklejone
lustrami. Z podłogi wystawał również stalowy słupek, z którego zwisały przewody z wtyczkami do telefonów. W zwykłych okolicznościach można by go potraktować jak publiczną
ładowarkę, jednak artysta odsyła nas do nowych reguł wprowadzanych w urzędach azylowych i obozach uchodźczych. Okazuje się bowiem, że o wiele trudniej dziś sfałszować profil
na Facebooku czy Instagramie niż paszport. Trudno na przykład utrzymywać, że ucieka
się z ogarniętej wojną Syrii, skoro większość wpisów i zdjęć w mediach społecznościowych
wskazuje na Libię (uznawaną przez urzędników imigracyjnych za kraj bezpieczny). A gdy
ktoś nie ma konta na Facebooku? Czy automatycznie jest bardziej podejrzany? Nie jest
tajemnicą, że istnieje techniczna możliwość łatwego skopiowania zawartości smartfona.
Ktokolwiek takie dane przechwyci, zyskuje wiedzę na temat haseł, korespondencji, zdjęć,
kontaktów, historii połączeń, konsumenckich upodobań itp.

Aram B ar t holl, WannaCr y (Weeping Angels)
Ź ró dło: https://arambar t holl.com/wannacr y-weeping-angels/ [18.11.2018].

Kilka lat wcześniej, kiedy świat żył sprawami wycieków tajnych danych strategicznych
(Wikileaks), Julian Oliver stworzył koncept dużo bardziej radykalny. Wykorzystując
design radzieckiego granatu ręcznego F1, skonstruował Transparency Grenade (2012).
Urządzenie miało za zadanie przechwytywać i dekodować sygnały sieciowe z najbliższego
otoczenia (smsy, e-maile, rozmowy, zdjęcia, numery IP) i wysyłać je na serwer, na którym
były mapowane i wyświetlane. Oczywiście nie ma do niego publicznego dostępu, ale zawartość wyświetlana na ścianach galeryjnych wystarczająco niszczy naszą iluzję co do
sieciowego bezpieczeństwa, a zarazem transparentności sfery informacyjnej.
W rzeczywistości służb strzegących bezpieczeństwa tej mnogości przechwyconych
danych nie muszą analizować agenci, gdyż preselekcji podejrzanych aktywności czy
kontaktów dokonują specjalne algorytmy. Wspomniany wcześniej James Bridle zauważa, że wprawdzie doskonalą się one szybko i nieustannie, jednak wciąż pozostają jedynie softwarem podatnym na pomyłki czy nadużycia. Podaje tu przykład wdrożonego
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już systemu identyfikacji tablic rejestracyjnych ANPR. W 2005 roku z podejrzeniem
o terroryzm został zatrzymany 80-letni John Catt z córką Lindą (lat 45). Dopiero skargi
i upór aresztowanych pozwoliły wykazać, że ich samochód został wpisany na „listę
alertową”, gdyż wcześniej brali udział w pokojowych demonstracjach przeciwko firmie
produkującej i eksportującej broń (EDO Corporation). To w zupełności wystarczyło, aby
w systemie ANPR zostać otagowanym jako wewnętrzni ekstremiści (domestic extremists).
Innym razem system wprawdzie przyczynił się do schwytania prawdziwych terrorystów,
ale niejako przypadkiem – wracali oni bowiem z nieudanego zamachu samochodem bez
ważnego ubezpieczenia. Zgodnie z procedurami początkowo zatrzymano jedynie pojazd,
a pasażerów odstawiono na dworzec kolejowy. Ścigać zaczęto ich dopiero po wykryciu
arsenału broni w bagażniku samochodu16.

Julian Oliver, Transparenc y Grenade (2012)
Ź ró dło: https://julianoliver.com/galler y/index.php?/categor y/6 [18.11.2018].

Poskramianie logiki technopolis
Permanentna obserwacja obywateli nie musi sygnalizować jedynie mrocznych orwellowskich dystopii. Jak się bowiem okazuje, systemy miejskiego monitoringu można wykorzystać również w sposób daleki od konwencjonalnego. Julius von Bismarck (we współpracy
z Benjaminem Mausem i Richardem Wilhelmerem) w projekcie Public Face II (2010) sygnał
z rozlokowanych po ulicach kamer CCTV postanowił przepuścić przez oprogramowanie,
które na podstawie mimiki badało nastroje mieszkańców. Uśredniony wynik był wizualizowany za pomocą neonowej emotikonki, prostej w formie, ale za to gargantuicznych
16

J. Bridle, New Dark Age: Technology and the End of the Future, Verso, London 2018.
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rozmiarów. Konstrukcja ta była na ogół montowana na jakichś eksponowanych, ważnych
budynkach, jak na przykład latarnia morska w Lindau.
Przy innej okazji Bismarck posunął się jeszcze dalej w „hackowaniu” miejskiego krajobrazu. Tym razem – bardziej w nawiązaniu do Folwarku zwierzęcego niż do Roku 1984 –
powstał projekt Some pigeons are more equal than others (2012). Jak wiadomo, gołębie
są dla miast tyleż turystyczną atrakcją, co frustrującym problemem (np. higieniczno-epidemiologicznym). Gdyby jednak zniknęły, londyński Trafalgar Square czy wenecki Plac
św. Marka niewątpliwie straciłyby tożsamość, a wraz z ptakami ulotniłby się ich genius
loci. Tym niemniej konserwatorzy zabytków niestrudzenie dozbrajają wszelkie gzymsy
i parapety w prewencyjne kolczugi. Tymczasem Bismarck postanowił właśnie gołębie
dopasować do ducha współczesnych miast, wciąż poddawanych urbanistycznemu tuningowi i face-liftingowi. W tym celu zbudował dziwne urządzenie w nieco steampunkowej
estetyce, będące sprytną pułapką, w której upierzenie schwytanego ptaka zostaje skutecznie przefarbowane. Jak wspominał artysta, głównym problemem było zaprojektowanie
maszyny tak, aby budziła jak najmniejsze kontrowersje u obrońców praw zwierząt. Nie
chodziło bowiem o masowe przerabianie gołębi na papugi czy zachwianie tożsamości
wizualnej dużych populacji, tylko o drobną interwencję, minimalny eksces – coś jakby
odwrotność albinizmu w naturze. Podobno kilka z tych „upiększonych” stworzeń wciąż
fruwa, nie podzieliły więc powieściowego losu Malowanego ptaka Jerzego Kosińskiego.

Julius von Bismarck, S ome pigeons are more equal than others (2012)
Ź ró dło: juliusvonbismarck.com [18.11.2018].

***
Technologia od zawsze traktowana była jak wasal ludzkości, toteż na marginesie wywoływała pewne społeczne lęki. Niegdyś były one artykułowane głównie przez pisarzy gatunku
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science fiction i innych cyberpunkowych wizjonerów, a dotyczyły głównie buntu maszyn
bądź zemsty ze strony sztucznej inteligencji. Dziś wydaje się, że obawy te wyparły nasze
różne kompulsje doskonałości, którym inżynierowie mają natychmiast sprostać. Od buntu
maszyn bardziej niepokojący wydaje nam się ich outdating – komórka ze zbyt małym
ekranem czy niemodny notebook. Szybkie moralne starzenie się urządzeń i techno-gadżetów daje nam w zamian pozory spowalniania własnej przemijalności. Stąd właśnie
w najnowszej sztuce obserwujemy rodzaj ironicznego reakcjonizmu na gruncie technologii: perfekcyjnie zmajstrowana nieakuratność, metodyczna logika nonsensu, programowy
ERROR – by odwołać się do hasła przewodniego ostatniej edycji festiwalu Ars Electronica.
W 2011 roku w Berlinie zawiązała się formacja The Critical Engineering Working
Group. Julian Oliver wraz z Gordanem Savičiciem i Danją Vasilievem napisali nawet zaangażowany manifest (The Critical Engineering Manifesto17), z którego dowiadujemy się,
że inżynieria jest najbardziej wpływowym językiem współczesności, który kształtuje sposoby, w jakie się poruszamy, komunikujemy i myślimy. Natomiast do zadań „krytycznego
inżyniera” należy właśnie badanie wszelkich obszarów wpływu technologii na człowieka,
zarówno w zakresie wyzwań, jak i zagrożeń. W tych eksploracjach artyści dopuszczają
bardzo różne taktyki działań – od stricte aktywistycznych, po realizacje (post)konceptualne, zarówno w przestrzeniach galeryjnych, miejskich, jak i w środowisku online.
W dotychczasowej sztuce eksplorującej zdobycze techniki można było zaobserwować
dwa podejścia: „chłodne”, czyli czysto analityczne, oraz bardziej „gorące”, zaangażowane
(co oczywiście nie oznacza, że ich drogi się nie krzyżowały). Do pierwszej grupy można
zaliczyć skupionych na metadyskursach eksperymentatorów z tzw. kina strukturalnego czy
pewnych konceptualnych nurtów sztuki nowych mediów, do drugiej zaś – wszelkie tradycje bazujące na dada, sytuacjonizmie, sztuce krytycznej, aktywizmie, culture jammingu,
tactical media itp. Jednak omawiane w tym tekście przypadki wydają się swoistą trzecią
drogą, usytuowaną gdzieś in-between. Czy oprócz culture jammingu nie warto wspomnieć
niekiedy o taktykach techno-jammingu? A może lepiej mówić o technologicznym nieposłuszeństwie? Postawy wspomnianych artystów nie jawią się jednak jako stricte oporowe
czy krytyczne. Są raczej negocjacyjne, a przy tym mają niezwykłą umiejętność pozostawiania wyboru postawy odbiorcy, który w zależności od własnych poglądów, potrzeb
i upodobań da albo i nie da się sprowokować do myślenia. Dzisiejsza sztuka jest technospekulatywna: konceptualnie flirtuje z dystopiami, analizuje kulturowe ślady nanoszone przez
technologię oraz dekonstruuje same logiki technokratycznego porządku świata. Bardzo
często narzędziem tych dekonstrukcji jest nie tyle namaszczony dydaktyzm, ile humor
i ironia, choć niekiedy dobrze zamaskowane pod warstwą bardziej lub mniej zaawansowanego technologicznie instrumentarium.

17

Pełen tekst manifestu: https://criticalengineering.org/.

Joanna Ostrowska
UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
I N S T Y T U T K U LT U R O Z N AW S T W A

Performans władzy:
margrabia Wielopolski, wrocławski
Teatr Polski i Stary Teatr w Krakowie.
„Bo ma pecha, kto tutaj się rodzi”

Rebecca Solnit – amerykańska działaczka, eseistka zajmująca się historią kultury –
w książce zatytułowanej Mężczyźni objaśniają mi świat, naświetlając sprawę związku
władzy i przemocy, przedstawia, być może zaskakującą w tym kontekście, konstatację:
„Kultura ma znaczenie”1. Zdanie to odwołuje się do analizowania problemu, jak wydawać
by się mogło, czysto biologicznego, fizykalnego, czyli chorób psychicznych dotykających
jednostki ludzkie. Wychodząc od masakry na Uniwersytecie Isla Vista w Kalifornii, Solnit
przygląda się temu, jak traktowane są w zachodniej kulturze zachowania wynikające z zaburzeń psychicznych. Relacjonując dyskusję, jaka przetoczyła się przez Stany Zjednoczone
po masakrze dokonanej przez jednego ze studentów na swoich kolegach, zauważyła:
[…] chóry głównego nurtu wyśpiewywały jak zawsze, że sprawca był chory psychicznie –
tak jak gdyby stanowiło to rozstrzygający argument, jak gdyby na świecie istniały dwa kraje
Zdrowie i Szaleństwo, dwie osobne kultury, oddzielone nieprzekraczalną granicą. A przecież choroba psychiczna jest najczęściej kwestią stopnia, nie rodzaju. Większość chorych nie
traci zdolności współodczuwania. Ponadto, jeśli weźmiemy pod uwagę niesprawiedliwość,
nienasyconą chciwość i zniszczenie środowiska, okaże się, że szaleństwo, podobnie jak
nędza, nie stanowi bynajmniej marginesu naszego społeczeństwa, lecz mieści się w samym
jego centrum2.

Co wspólnego z tym wszystkim ma kultura i jakie jest jej znaczenie w kontekście ludzkich zachowań wynikających z zaburzeń chorobowych? Solnit, wyjaśniając to, odwołuje
się do komentarza prasowego do strzelaniny na uniwersytecie autorstwa T.M. Lurman.
„Kiedy schizofrenicy w Indiach słyszą głosy, te prawdopodobnie każą im posprzątać
1

R. Solnit, Mężczyźni objaśniają mi świat, Karakter, Kraków 2017, s. 136.

2

Ibidem.
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w domu, Amerykanów natomiast pchną raczej w stronę przemocy”3. Opinię tę uzasadnia,
odwołując się do rozpoznań pewnego śledczego pracującego przy procesach kryminalnych, który dzięki temu „doskonale poznał kwestie przemocy i szaleństwa: Kiedy ktoś
zaczyna tracić kontakt z rzeczywistością, chory, pełen urojeń mózg obsesyjnie fiksuje się
na tym, w czym jest zanurzony – na chorobach otaczającej go kultury”4. Solnit odnosi więc
zdanie: „Kultura ma znaczenie” do tego, co pod wpływem rozmaitych jej chorób (właściwych dla różnych modeli kultury) robią ludzie, nie tylko jak się zachowują, ale także jakie
decyzje świadomie/nieświadomie podejmują. Nigdzie nieobjaśnione w jej zbiorze esejów
pojęcie „kultura” wydaje mi się bliskie temu, jak kulturę definiował w swojej, stworzonej
co prawda już dawno, lecz moim zdaniem najskuteczniejszej w wyjaśnianiu zjawisk kulturowych, społeczno-regulacyjnej teorii kultury Jerzy Kmita. Kultura, mówiąc w dużym
skrócie, jest tym, co determinuje ludzkie działania będące realizacją wartości uznanych
przez społeczność za istotne, dzięki czemu staje się ona regulatorem społecznych zachowań. Takie rozumienie „kultury, która ma znaczenie” jest także bliskie temu używanemu w kontekście performance studies. W czasach, w których Kmita tworzył swoją
teorię, Richard Schechner, próbując określić, czym jest działanie nazwane przez niego
„performansem”, pisał, iż nie jest ono: „biernym zwierciadłem tych społecznych przemian,
ale częścią złożonego procesu sprzężeń zwrotnych, powodujących przemiany”5. Wiele lat
później pozwoliło mu to postawić tezę, iż „źródła ludzkiej kultury są performatywne”6.
Można oczywiście przyjąć, że rozpoznania prezentowane przez Solnit są mało naukowe: oparte wyłącznie na obserwacji amerykańskiej rzeczywistości i intuicjach poszczególnych osób przyglądających się aktom przemocy, a nie na systematycznych badaniach
dotyczących tego, jaki wpływ mają „choroby otaczającej kultury” na zachowania jednostek. Mnie jednak owe intuicje Solnit wydają się na tyle inspirujące, by wykorzystać je jako
wskazówkę we własnej analizie sytuacji, w jakiej znalazły się dwie do niedawna wiodące
sceny teatralne w Polsce. Jeśli by przyjąć, że rzeczywiście „kultura ma znaczenie” ponieważ jest regulatorem ludzkich zachowań, a także wyborów, to czy można by, analizując
pewne przekazywane pokoleniom wzory kultury, wpływać na kształt rzeczywistości w jej
najbardziej praktycznych i wymiernych obszarach? Stąd pojawienie się w tytule mojego
tekstu postaci tak odległej czasowo i nieco zapomnianej – margrabiego Aleksandra Wielopolskiego, naczelnika Rządu Cywilnego, wiceprezesa Rady Stanu Królestwa Kongresowego, który wsparł swoimi działaniami powstanie listopadowe, a później stworzył ustawę
o zbiegowiskach, pozwalającą na użycie przemocy wobec ludności cywilnej, co pośrednio
doprowadziło do wybuchu powstania styczniowego.
3

Ibidem.

4

Ibidem.

5

R. Schechner, Essays on Performance Theory: 1970–1976, Drama Book Specialists, New York 1977, s. 76.

6

R. Schechner, Punkty kontaktu ponownie odwiedzone, w: J. Tyszka (red.), Performance Studies: Sources and Perspectives /
Performatyka: źródła i perspektywy, Kontekst, Poznań 2014, s. 198.
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Na pierwszy rzut oka nic nie łączy polskiego polityka z XIX wieku z dwiema współczesnymi instytucjami kultury, które przechodzą kryzys: narodową sceną w Krakowie,
czyli Starym Teatrem, oraz Teatrem Polskim we Wrocławiu. Tym natomiast, co łączy obie
instytucje, jest to, iż organem prowadzącym, lub współprowadzącym je, jest Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Postanowiłam jednak odwołać się do postaci Aleksandra Wielopolskiego, jednej z najbardziej kontrowersyjnych z polskiej historii, gdyż
bardzo interesująco rysuje ona pewną – jak się zdaje, wykluczającą się – dwubiegunowość
rozumienia rozwiązywania konfliktów w warunkach opresji w Polsce, co stanowi wzór
zachowań przenoszonych w czasie. Oczywiście sytuacja, w jakiej znalazła się wspólnota
narodowa w Polsce w XIX wieku, różni się od tej, w jakiej znalazły się Stary Teatr i wrocławski Teatr Polski, jednak tym, co pozwala mi ukazać paralelę między nimi, jest właśnie owa sytuacja opresji stworzona przez władzę, która nie licząc się z konsekwencjami,
w sposób bezwzględny (i brutalny) realizuje swoje plany. Naprzeciw tej władzy stają
obywatele uzbrojeni (do pewnego momentu) głównie w swoje prawa i usiłujący poprzez
własną aktywność przeciwstawić się konsekwencjom decyzji władz. Przez aktywność obywatelską rozumiem każde działanie w przestrzeni publicznej, którego celem jest tak czy
inaczej pojmowane dobro wspólne, a dochodzeniu do tego celu służą prawa przysługujące
jednostce w jej relacji z instytucjami państwa oraz innymi jednostkami. Szczególnie ważne
jest dla mnie właśnie owo „dobro”, tak czy inaczej rozumiane, pewnej mechanicznej wspólnoty, jaką może być zarówno naród/społeczeństwo, jak i pracownicy instytucji publicznej
(np. teatru). Aktywność obywatelska jest dla mnie więc konstruktywnym działaniem,
które – nawet jeśli jest działalnością opartą na subwersji (bunt, protest, obywatelska niesubordynacja) istniejącego porządku – to swój ostateczny cel zawsze odnajduje w budowaniu, a nie wyłącznie burzeniu. Konkludując wyjściowe założenia: obywatele, którzy
korzystają z przysługujących im praw (także tych wynikających z klasycznej koncepcji
„obywatelskiego nieposłuszeństwa” Henry’ego Davida Thoreau), nawet jeśli burzą, to
budują, ich propozycja nie może kończyć się na negacji tego, co zastane, zakłada odpowiedzialność za podejmowane działania, których celem jest to, co zostało uznane za dobro
wspólne, wartość istotną dla zdrowego życia zbiorowości.
Pierwszy problem pojawia się już na poziomie określenia tego, co „jest dobre” dla
wspólnoty. Czy na przykład istotniejsze jest zachowanie jej biologicznej substancji, czy też
praktykowanie pewnych wartości poprzez performanse kulturowe, nawet jeśli jest to potencjalnym zagrożeniem dla życia jednostek? Ten dylemat dotyczy oczywiście wspólnoty
narodowej w XIX wieku, ale można go również przenieść na dwie strategie działania, jakie
przyjęły zespoły obu tytułowych teatrów: czy w sytuacji opresji próbować zachować, co się
da, z dotychczasowego kształtu wspólnoty, czy raczej ponieść śmierć dla idei, choć będzie
to oznaczać eskalację konfliktu i prawdopodobne zniszczenie dotychczasowego dorobku.
Przy czym cały czas trzeba pamiętać, że każda decyzja dotycząca działania w tym przypadku podejmowana jest w warunkach braku pewności, a więc nie ma tu zastosowania prosta
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zasada wynikania. Na jakiej więc podstawie można podejmować decyzję, kiedy nie jest
się pewnym ich konsekwencji? Tomasz Kubikowski w książce badającej teatr w kontekście nauk o świadomości przywołuje badania amerykańskiego filozofa Daniela Dennetta,
w kontekście których sugeruje, co może pozwolić nam przewidzieć konsekwencje naszych
działań, odwołując się – podobnie jak Solnit – do ludzkiej fizyczności: „Mózg rzeczywiście
jest chyba maszyną antycypacyjną”7. Kubikowski, tłumacząc długie trwanie aktywności,
jaką jest teatr, przywołuje za Dennettem rozmaite wypracowane przez myśl ludzką schematy rozpoznawania rzeczywistości. „Istoty darwinowskie, skinnerowskie, popperowskie
i gregoriańskie – tak przedstawia się Dennettowska drabina coraz to lepiej antycypujących
jestestw”8. Dla owego procesu antycypacji w kontekście kultury szczególnie interesująca
jest „istota popperowska”, bo to Popper powiedział, że „usprawnienie konstrukcyjne »pozwala, by nasze hipotezy umierały za nas« […]”9. Kubikowski widzi więc w teatrze środek
tworzenia takich „usprawnień konstrukcyjnych”, gdzie rozmaite schematy fabularne tworzone w bezpiecznych (bo pozbawionych praktycznych skutków), „laboratoryjnych” niejako warunkach, pozwalają ludziom testować konsekwencje podejmowanych decyzji. Konkludując rozważania Dennetta, Kubikowski pisze: „Zdolność tworzenia kultury, zdolność
językowa, która do tej kultury prowadzi, łączy się z najlepszą zdolnością antycypacji”10.
Kultura ma więc znaczenie między innymi dlatego, że jest miejscem, w którym można
kształtować ową zdolność antycypacji. Powrócę tu do porzuconego pytania o to, co jest
postrzegane jako „dobre” w kontekście rozważań dotyczących sytuacji konfliktu i opresji.
W polskiej rzeczywistości kulturowej takim realizowanym, analizowanym, postulowanym
dobrem, szczególnie w kontekście niedawnej okrągłej rocznicy, była/jest sprawa niepodległości we wszystkich jej wspólnotowych oraz indywidualnych aspektach. I tu pojawia się
postać margrabiego Aleksandra Wielopolskiego, człowieka, który stał się przeciwnikiem
walki o niepodległość, naraził się społeczeństwu polskiemu, próbując legalnymi, politycznymi środkami powiększyć obszar swobód Polaków, wchodząc w pertraktacje z caratem.
Jak w książce Od Mochnackiego do Piłsudskiego: sylwetki polityczne XIX wieku pisali Wojciech Karpiński i Marcin Król:
Wielopolski przeprowadził ważne reformy. Rozbudował szkolnictwo z językiem polskim.
Doprowadził do powstania Szkoły Głównej w Warszawie. Oczynszował chłopów, chociaż
nie zdecydował się na uwłaszczenie. Nadał prawa Żydom. Organizował ustrój administracyjny. Powołał organa rządowe i sądownicze. Reformy, które wywalczył miały ogromne
znaczenie dla społeczeństwa, a jednak społeczeństwo nie przyjmowało ich11.
7

T. Kubikowski, Reguła Nibelunga. Teatr w świecie nowych badań świadomości, Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, Warszawa 2004, s. 93.
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Można by więc zapytać: dlaczego, skoro tyle dobrego zrobił? Wytłumaczenie, jakie
podają Król i Karpiński, jest następujące: „Mniemał, że można z zewnątrz narzucić społeczeństwu nowe sposoby zachowania, nowe reakcje uczuciowe i nowe obyczaje”12. Jeśli
to, co proponował Wielopolski, pochodziło z zewnątrz, to jakie „reakcje uczuciowe” były
wewnętrzne, polskie? Odpowiedzi można szukać w książkach Marii Janion, które odsyłają
nas do epoki, w jakiej żył Wielopolski, ale której synem był raczej wyrodnym. Romantyzm
ze swoim kultem radykalnego buntu przeciw rzeczywistości, jaka jest (a nawet przeciw
stwórcy), mesjanizmem, martyrologią, określił jej zdaniem kulturę polską na cały XIX
i XX wiek, a nawet początek wieku XXI, skoro postulowała, by iść „do Europy tak, ale
razem z naszymi zmarłymi”. Zamiast jednak odwoływać się do naukowych rozważań
Janion, przywołam bardziej popularną, a przez to i docierającą do większej liczby uczestników kultury artystyczną analizę konfliktu postawy Wielopolskiego z polskim romantyzmem autorstwa Jerzego Czecha ze znanej piosenki Przemysława Gintrowskiego, ponieważ w sposób skrótowy, poetycki tłumaczy ona „reakcje uczuciowe” uznawane za „nasze”,
przenosząc równocześnie refleksję na grunt związany z działaniami artystów.
Postrzeganie postaci Wielopolskiego w piosence Czecha wcale nie wydaje się jednoznaczne:
Jak pan robi to, Wasza Ekscelencjo
Że po każdej nienawidzą Cię stronie?
Pan, margrabio, nie myślisz na rozkaz
Więc u cara toś już podejrzany
Nie uwierzy Petersburg ani Moskwa
Polakowi, co własne ma plany.

I choć ten indywidualizm i samodzielność myślenia powinny sytuować margrabiego
po „właściwej”, romantycznej stronie, to autor jasno przedstawia, co kształconego w Wiedniu Wielopolskiego odróżniało od tych, o których dobro chciał się troszczyć:
Myśmy ciemni, zapalni i łzawi
A tyś dumny, tyś z nami nie raczył
W narodowym barszczu się pławić
Po co w twarze logiką nam chlustasz?
Nie czytaliśmy Hegla jaśnie panie
Dla nas Szopen – groch i kapusta
I od czasu do czasu powstanie.

Końcem Wielopolskiego stało się właśnie zbrojne wystąpienie, któremu chciał zapobiec nie dlatego, że był wiernym poddanym cara, ale dlatego, że chciał powstrzymać
rozlew krwi. Ogłaszając brankę do carskiego wojska, przyśpieszył tylko wybuch powstania
styczniowego, czego już mu nie zapomniano:
12

Ibidem.
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Tyle pracy, panie hrabio, i na nic.
Nadaremna ta branka w rekruty
Będzie to, co ma być – my zwyczajni
Bój bez broni, katorga i knuty
Pan narodu, margrabio, nie zmienisz
Tu rozsądku rzadko się używa
A jedno, co naprawdę umiemy
To najpiękniej na świecie przegrywać.

W piosence nakreślony jest konflikt między dwoma modelami działalności, których
celem jest „wspólne dobro”. Nazwę je na użytek tego tekstu niewartościująco: „buntowniczym” oraz „kolaboracyjnym/współpracującym”. Niewartościująco, choć zgodnie z romantyczną tradycją kultury polskiej to właśnie bunt jest postrzegany jako wartość pozytywna, a słowo „kolaboracja” ma w sobie jakiś posmak zdrady. Jak podaje Słownik języka
polskiego, jest to „współpraca z obcą narzuconą władzą, zwłaszcza z władzami okupacyjnymi”. A przecież pierwotnie w łacinie, z której poprzez francuski słowo to przeniknęło
do polszczyzny, oznaczało po prostu „wspólną pracę”, i to też rozumienie z dopiskiem
„dawniej” podaje słownik. Swoją drogą warto się zastanowić nad konsekwencjami utożsamienia we współczesnej polszczyźnie jakiejkolwiek współpracy z kolaborowaniem
z narzuconą władzą.
Problem narzuconych władz i współpracy z nimi prowadzi nas ku zasadniczej kwestii tego tekstu – sytuacji dwóch do niedawna najlepszych polskich zespołów teatralnych,
w których w ostatnich dwóch latach wbrew zespołom oraz środowisku teatralnemu zmieniono dyrektorów. Mowa oczywiście o wrocławskim Teatrze Polskim i objęciu dyrekcji
przez Cezarego Morawskiego oraz o Starym Teatrze po przegranej w konkursie ministerialnym Jana Klaty, dotychczasowego dyrektora, który narodową scenę uczynił na powrót
najważniejszym teatrem polskim. Sposób, w jaki zespoły tych teatrów chciały zadbać
o owo „dobro wspólne” (nie tylko zespołów, ale szerzej: teatrów publicznych, narodowych
należących do większej wspólnoty), jest dla mnie przykładem aktywności obywatelskiej
wynikającej z wykorzystania przekazanych „wzorów kultury”. Jeszcze raz podkreślę, że nie
wartościuję żadnego z nich, bo – jak mawiał trener piłkarski Kazimierz Górski – „gra się
tak, jak przeciwnik pozwala”. W obu przypadkach przeciwnikiem jest „narzucona władza”
dyrektorska. Narzucona, bo choć wybrana w drodze otwartego konkursu, to równocześnie wybrana bez uwzględniania opinii zespołu, związków twórczych oraz ekspertów.
A konkretniej: wbrew nim, a dzięki manipulacjom składem komisji, w której przedstawiciele władzy „organu prowadzącego” mieli większość. Choć więc dyrektorzy są de facto
„władzą” w teatrze, to faktycznym „przeciwnikiem” zespołów jest władza, która tych dyrektorów wybrała. Nie miejsce tu, by szczegółowo zrelacjonować przebieg kryzysu w obu

Per formans władzy: margrabia Wielopolski...

teatrach oraz podejmowane próby wyjścia z niego13. Chciałabym tylko zwrócić uwagę na
ich performatywną naturę, którą można podsumować zarówno zdaniem Górskiego, jak
i definicją Kubikowskiego, wedle której performans jest tym obszarem działania, który
rozciąga się między instrukcją („wzorem kultury”) a selekcją14.
Jako pierwszy wybuchł konflikt w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Dyrektor tego teatru,
jak przystało na bohatera romantycznego, artystę, na wieść o tym, że władza samorządowa
chce rozpisać konkurs na jego stanowisko, zagroził strajkiem w teatrze. Jego groźba, mimo
ogromnego wsparcia zespołu, nie zrobiła najmniejszego wrażenia na tych, którzy chcieli
obsadzić na tym stanowisku jednego, konkretnego kandydata. Kiedy w konkursie, który
z całą mocą ujawnił jego fasadowość, wygrała osoba, o której z góry było wiadomo, że ma
wygrać, a która poza byciem znanym serialowym aktorem nie miała żadnych doświadczeń
w zarządzaniu (jeśli już, to złe, jako że miała wyrok za niegospodarność) ani artystycznym
prowadzeniu teatru, bunt przerodził się w otwarty konflikt. Aktorzy w akcjach bliskich
performansom artystycznym postanowili wyrazić swoją dezaprobatę dla nowego dyrektora. Najbardziej znaną i medialną z nich było wręczenie biletu powrotnego do Warszawy
dyrektorowi, który właśnie wysiadł z pociągu na dworcu we Wrocławiu. Dalej konflikt
tylko się zaostrzał, zespół przeprowadził okupację budynku, potem dyrektor przestał
wpuszczać aktorów do teatru, nakazał zniszczyć scenografie z wielu granych w poprzednich sezonach i bardzo dobrze ocenianych spektakli, by na koniec zwolnić niepokornych
aktorów. W ten sposób w ciągu niecałego sezonu udało mu się unicestwić jeden z najlepszych teatrów publicznych w Polsce. Zwolnieni aktorzy powołali do życia alternatywną
instytucję, nazwaną Teatr Polski w Podziemiu, która regularnie daje premiery15.
Dokładnie rok później zapowiadało się na powtórkę tego samego scenariusza w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie. Tu też wygrali konkurs „Panowie nikt”: były recenzent
teatralny oraz mało znany brytyjski reżyser operowy o polskich korzeniach. W zasadzie
też z góry było wiadomo, że to oni są faworytami organu założycielskiego, czyli Ministerstwa Kultury. Zespół, który był rozczarowany zakończeniem pracy z wybitnym reżyserem
Janem Klatą, zamiast otwartego buntu rozpoczął jednak strajk włoski. Natomiast Gildia
Reżyserów Polskich podjęła decyzję o bojkocie pracy w Starym Teatrze. Był on, o dziwo,
13

Szczegóły owych konfliktów można prześledzić na internetowym wortalu teatralnym e-teatr.pl zajmującym się przedrukami
z ogólnopolskiej prasy. Wątek Kontrowersyjna zmiana na stanowisku dyrektora Narodowego Starego Teatru w Krakowie:
http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/341,watek.html, oraz wątki: Konkurs na dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu: http://
www.e-teatr.pl/pl/artykuly/320,watek.html; Próba odwołania dyrektora Cezarego Morawskiego: http://www.e-teatr.pl/pl/
artykuly/340,watek.html [27.04.2017].

14

„Performatywny kij ma zawsze dwa końce. Na jednym końcu jest zawsze selekcja, na drugim zaś instrukcja. Performans
zachodzi wtedy, kiedy procesy instrukcyjne zderzają się z selekcyjnymi, kiedy sprzężenia zwrotne krzyżują się ze zwrotnymi
połączeniami i interferują z nimi, gdy według kryteriów waży się rzeczywistość; one zaś zmieniają się, utwardzają lub walą
pod jej naporem. W performansie selekcja ściera się z instrukcją; to dynamiczny rdzeń ich konfrontacji”. Zob. T. Kubikowski,
Reguła Nibelunga…, s. 352.

15

Informacje o działalności Teatru Polskiego w Podziemiu: http://www.e-teatr.pl/pl/repertuar/3411,teatr.html [30.03.2019]
oraz www.facebook.com/Teatr-Polski-w-podziemiu-Polski-Theatre-in-the-underground-597785070408506/ [30.03.2019].
Dyrektora Cezarego Morawskiego udało się usunąć z jego funkcji dopiero wtedy, gdy doprowadził nie tylko do zapaści
artystycznej, ale i finansowej (teatrowi odcięto prąd) w listopadzie 2018 roku.
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skuteczny, a jedyni reżyserzy, którzy pracowali w Teatrze Starym przez pierwszy sezon
dyrekcji Marka Mikosa, pochodzili z zagranicy. Dyrektor Starego, w przeciwieństwie do
Morawskiego, nie rozpoczął jednak czystki w teatrze. Generalnie niczego nie rozpoczął,
ponieważ przez pół roku nie było w Starym żadnej premiery. Nestorka zespołu, Anna
Dymna, w wywiadzie dla gazeta.pl mówiła:
Obecne zmiany już odcisnęły się na zespole – część młodszych aktorów rozstała się z nami,
bo oni muszą grać, nie mogą sobie pozwolić na dłuższą przerwę w pracy. Ale zostało wciąż
około 50 osób i niemal wszyscy jesteśmy jednomyślni, że musi nam się udać uratować
choćby część wartości, na którą pracowały pokolenia. To bardzo trudne zadanie16.

W ramach ratowania dorobku pokoleń w Starym powołano Radę Artystyczną, która
de facto, za zgodą dyrektora, przejęła kierowanie teatrem. Siedemnastego stycznia 2018
roku wydała ona oświadczenie:
My, członkowie Zespołu Artystycznego, po wielu wewnętrznych debatach i dyskusjach
uznaliśmy, że dalsza eskalacja konfliktu nie zbliży nas do rozwiązania problemu, a z pewnością doprowadzi do stopniowej degradacji statusu artystycznego, jaki przez lata wypracował Narodowy Stary Teatr. Zespół Aktorski Narodowego Starego Teatru jest organizmem
wielogłosowym, jest wspólnotą niezwykle zróżnicowanych charakterów i temperamentów,
wspólnotą, która kształtowała się przez dziesięciolecia, a jej bogactwo i jakość manifestują
się przede wszystkim na scenie. Uznaliśmy, że tej wartości chcemy i jej przede wszystkim
powinniśmy bronić.
Narodowy Stary Teatr przechodził w swej historii rozmaite okresy, ale zawsze był teatrem
patrzącym mądrze i stanowczo w przyszłość, i wielokrotnie stawał się punktem artystycznego odniesienia dla innych scen. Tradycja Narodowego Starego Teatru to tradycja teatru bogatego intelektualnie, jednocześnie teatru polemicznego, nie stroniącego od artystycznego
ryzyka, odważnego formalnie i estetycznie. Nie możemy z tego dziedzictwa zrezygnować,
dołożymy wszelkich starań, by w naszym Teatrze nie powstawały spektakle zachowawcze,
błahe, i przypadkowe.
Naszym drogowskazem jest postawa legendarnego Dyrektora Starego Teatru, Zygmunta
Hübnera, który uważał, że oddanie sceny bez podjęcia walki jest destrukcyjną formą bojkotu
rzeczywistości. Teatr musi grać, inaczej po zespole zostaną zgliszcza – apelował, odchodząc
ze Starego Teatru w proteście przeciwko cenzurze. Mamy nadzieję, że Artyści, którzy współtworzyli w ostatnich latach markę naszego Teatru, pomogą nam wypełnić Jego testament.
W tym celu Zespół Aktorski wyłonił ze swego grona siedmioosobową Radę Artystyczną,
która została zaakceptowana przez Dyrektora Marka Mikosa, w składzie: Anna Dymna,
Ewa Kaim, Anna Radwan, Dorota Segda, Roman Gancarczyk, Radosław Krzyżowski
i Krzysztof Zawadzki. Chcemy podjąć próbę kształtowania przyszłości oraz artystycznego
profilu Narodowego Starego Teatru. Głównym i najpilniejszym zadaniem Rady Artystycznej jest przedstawienie Dyrekcji propozycji repertuarowych na sezon 2018/201917.
16

http://weekend.gazeta.pl/weekend/1,152121,23109990,anna-dymna-jestem-naiwna-z-premedytacja.html [15.05.2018].

17

https://stary.pl/pl/oswiadczenie-rady-artystycznej-narodowego-starego-teatru-im-heleny-modrzejewskiej-krakowie/
[17.01.2018].

Per formans władzy: margrabia Wielopolski...

Marek Mikos zaakceptował istnienie i działania Rady Artystycznej. Z obecnej perspektywy czasowej wygląda na to, że w efekcie tej kolaboracji, a nie walki udało się uratować tę
najważniejszą polską scenę. Jak mówiła w przywołanym wywiadzie Dymna:
W naszym zespole od zawsze byli ludzie o różnych przekonaniach. Zawsze też uważałam,
że teatr, podobnie jak działania społeczne, powinien być płaszczyzną porozumienia, miejscem, w którym potrafimy ze sobą rozmawiać i pracować bez względu na wewnętrzne przekonania. Nie ma znaczenia, do jakiego kościoła chodzisz, na jaką partię głosujesz i co robisz
w domu w swoim prywatnym czasie. Na scenie to się po prostu nie liczy. Ważne jest tylko,
że tworzymy razem przeróżne światy. I cudownie, że sztuka daje możliwość spotkania osób
tak różnych18.

Wydaje się, że przyjmując odpowiedzialność za dalszy los teatru, Rada Artystyczna
postawiła na bardzo mało popularny w polskich wzorach kultury nie prometejski bunt,
ale próbę uratowania tego, co się da, w zastanej sytuacji, nawet jeśli oznaczać to miało
„kolaborację”, wraz z całą dwuznacznością zawartą w polu semantycznym tego słowa.
Można powiedzieć, iż znalazła się w butach margrabiego Wielopolskiego i można się spodziewać, że zostanie za to przez niektórych potępiona, właśnie za tę kunktatorską postawę.
Mnie jednak cieszy to, w jaką stronę zmierza sytuacja w Starym – pokazuje, że nawet tu
można wydobyć się z paradygmatu romantycznego w imię odpowiedzialności za dobro
wspólne. Chyba że cała sytuacja od początku była źle przez opinię publiczną odczytywana,
a Marek Mikos to współczesny Konrad Wallenrod. Czy w ten sposób udało się artystom
ze Starego Teatru stworzyć własny „performans władzy”, pokazując, iż fraza „kultura ma
znaczenie”, ma wiele wymiarów? Kultura jest bowiem jednocześnie przestrzenią antycypacji, testowania hipotez, a dzięki temu ma możliwość kształtowania tego, co nazywamy
rzeczywistością.

18

http://weekend.gazeta.pl/weekend/1,152121,23109990,anna-dymna-jestem-naiwna-z-premedytacja.html [15.05.2018].
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Semiotyczne migracje w czasie i przestrzeni,
czyli jaka kulturowa (auto)komunikacja
jest możliwa?1

W optyce tartusko-moskiewskiej szkoły semiotyki kultury, a zwłaszcza w koncepcji Jurija
Łotmana, kultura jawi się jako twór niezwykle dynamiczny, i to na wielu poziomach. Choć
badacz często używa terminu „kultura”, rozumiejąc ją, w skrócie, jako „niedziedziczną
pamięć zbiorowości”2, to w swej „semiotycznej teorii kultury” (podtytuł książki późnego
Łotmana Uniwersum umysłu) posługuje się przede wszystkim kategorią semiosfery. Oba
pojęcia są ściśle powiązane, semiosfera jest bowiem „niepodzielnym działającym mechanizmem”, jednostką semiozy, „całą właściwą danej kulturze przestrzenią semiotyczną”,
która jest „zarówno rezultatem, jak i warunkiem rozwoju kultury”3.
Nie jest to wyłącznie suma składających się na nią czy budujących ją języków, lecz niezbędny warunek ich istnienia i funkcjonowania. Semiosfera zatem w pewnym sensie owe
języki poprzedza i z nimi kooperuje. Między tymi „grudkami przestrzeni semiotycznej”
nie ma wyraźnych granic (mimo konkretnych językowych samoopisów w sensie gramatycznym), są one bowiem pełne form pośrednich czy przejściowych, bywają „rozmyte”
i elastyczne4. Poza semiosferą, zdaniem Łotmana, nie istnieje ani język, ani komunikacja –
przy czym chodzi tutaj zarówno o języki naturalne, jak i języki poszczególnych systemów
czy podsystemów semiotycznych (przykładowo język muzyki, architektury, rytuału).
1

Artykuł stanowi syntezę wybranych fragmentów książki Żywotność kanonu. Semiotyka współczesnej apokryficzności
(Poznań 2019).

2

J. Łotman, B. Uspienski, O semiotycznym mechanizmie kultury, tłum. J. Faryno, w: Semiotyka kultury, wybór i oprac.
E. Janus, M.R. Mayenowa, PIW, Warszawa 1975, s. 150. Do tego ujęcia odnosi się wielokrotnie Aleida Assmann (Por. m.in.
A. Assmann, Pamięć magazynująca i funkcjonalna, tłum. K. Sidowska, s. 60; Kanon i archiwum, tłum. A. Konarzewska,
s. 74 (wszystkie wspomniane teksty opublikowane zostały w tomie: A. Assmann, Między historią a pamięcią. Antologia,
tłum. zbiorowe, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013. Na wspomnianą definicję Łotmana
i Uspienskiego autorka powołuje się również we Wprowadzeniu do tego tomu: por. Wprowadzenie: o krytyce, popularności
i adekwatności terminu „pamięć”, tłum. A. Teperek, s. 11).

3

J. Łotman, Uniwersum umysłu. Semiotyczna teoria kultury, tłum. B. Żyłko, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk
2008, s. 199.

4

Ibidem, ss. 197–198.
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Łotman wymienia kilka podstawowych cech tak rozumianej semiosfery, na wstępie
wyróżniając dwie niezbywalne zasady, na których opiera się budowa każdego realnego
systemu semiotycznego – binarność i asymetrię. Ważnym dla tej koncepcji pojęciem jest
również dualizm, przez Łotmana postrzegany jako minimalna forma organizacji każdego aktywnego systemu semiotycznego (a zatem także jako podstawowa forma, w jakiej
manifestują się tzw. uniwersalia kulturowe), co istotne jednak, nie jest to pojęcie tożsame
z binarnością. Binarność, może nieco paradoksalnie, to w przypadku semiosfery coś
więcej niż dualizm – to mnogość, gdyż binarnemu podziałowi poddaje się każdy język,
a, jak wspomniano, semiosfera wypełniona jest tych języków wielością. Każda kultura
opiera się zatem na mechanizmie „mnożenia” języków, choć jednocześnie, co znowu wydawać się może paradoksem, wykazuje dążenie przeciwne – do ich unifikacji5. Jednak
w poszczególnych językach brakuje jednoznacznych odpowiedników pojęć, treści i znaczeń, zawartych w innych, co oznacza, że nie są one w stosunku do siebie „w pełni przystawalne” – to z kolei prowadzi nas w stronę wspomnianej już drugiej własności semiosfery,
czyli asymetrii. Z zasady tej wynika, że każdy przekład tekstu z jednego języka na drugi
(czyli próba przeprowadzenia unifikacji) ma charakter twórczy. W tak rozumianym akcie
translacji (zarówno z jednego języka naturalnego na drugi, jak i szerzej: z jednego systemu
semiotycznego na inny), następuje przyrost sensu, a tym samym dalsze rozrastanie się
semiosfery, wzbogacanej każdorazowo o nowe sieci znaczeń. Twórczy przekład jawi się
zatem jako generator informacji6.
To wewnętrzne zróżnicowanie poszczególnych systemów wchodzących w skład semiosfery sprawia, że cechuje ją niejednorodność, którą „określa się heterogenicznością
i heterofunkcjonalnością języków”7. W danym okresie jeden z języków wprawdzie dominuje, nie zmienia to jednak faktu, że do semiosfery nieustannie przedostają się i zadomawiają w niej inne języki, a wraz z nimi obce teksty, zderzając się z tymi, które dotychczas
funkcjonowały w centrum. Ponadto każda semiosfera opiera się na pokładach tradycji,
sięgających niejednokrotnie głębokiej archaiki, z którą styka się to, co nowe:
[…] ani jeden z etapów rozwojowych nie jest wolny od zderzenia z tekstami przychodzącymi z zewnątrz, z kultur, które przedtem znajdowały się poza horyzontem danej semiosfery.
Te wtargnięcia – czasem są to pojedyncze teksty, a czasem całe kulturowe bloki – wywierają
różnorodne destabilizujące oddziaływanie na wewnętrzną budowę „obrazu świata” danej
kultury. W ten sposób w dowolnym przekroju synchronicznym semiosfery zderzają się
rozmaite języki, rozmaite etapy ich rozwoju, niektóre teksty okazują się zanurzone w nieodpowiadające im języki, a deszyfrujących kodów może w ogóle nie być. Wyobraźmy sobie
w roli pewnego jednolitego świata, ujętego w przekroju synchronicznym, salę muzeum,

5

Ibidem, s. 198.

6

Ibidem, ss. 202–203.

7

Ibidem, s. 200.
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gdzie w różnych gablotach umieszczono eksponaty z różnych epok, napisy w nieznanych
językach, instrukcje do deszyfracji, ułożone przez metodyków komentarze do wystawy,
schematy marszrut wycieczek i reguły zachowania dla zwiedzających. Umieśćmy w tej sali
jeszcze przewodników oraz gości i przedstawmy sobie to wszystko jako jednolity mechanizm (czym w pewnym sensie wszystko to jest). Otrzymamy obraz semiosfery. Nie można
przy tym przeoczyć, że wszystkie te elementy semiosfery znajdują się nie w statycznej, lecz
mobilnej, dynamicznej korelacji, stale zmieniając formuły relacji wzajemnych8.

Choć semiosfera jest, jak wskazano, tworem dynamicznym, to zawiera również elementy stabilne, wpisane na stałe w jej przestrzeń. Związane są one na ogół ze strukturami
społecznymi, systemem kulturowym i sferą religii. W semiosferze można zatem znaleźć
zawsze określony zbiór tekstów źródłowych, z którymi każdorazowo stykają się nowe
przekazy – wchodząc z nimi w konflikt lub współpracując, czerpiąc z nich inspirację
lub całkowicie je odrzucając. Takie starcie „nowego” ze „starym” jest również podstawą
wspomnianego już twórczego przekładu (przy czym chodzi tu zarówno o przekładanie
tekstów źródłowych na „język współczesności”, język kolejnych systemów semiotycznych
lub po prostu nowy język naturalny, jak i o translację tekstów nowych na zrozumiałe, „tradycyjne” pojęcia czy języki), będąc ponadto źródłem procesów wzajemnej transformacji
spotykających się tekstów.
Mnogość tych spotykających się w przestrzeni semiotycznej tekstów, a zwłaszcza ich
zróżnicowanie, może jednak zagrażać spójności semiosfery, skutkując jej nadmierną
fragmentaryzacją czy „rozmyciem”. Dlatego każda kultura, stwierdza Łotman, osiągając
wysoki stopień złożoności, musi stworzyć język metaopisu:
Najwyższą formą strukturalnej organizacji systemu semiotycznego jest stadium samoopisu.
Sam proces opisu stanowi doprowadzenie organizacji strukturalnej do końca. […] Konieczność etapu samoopisu związana jest z groźbą zbytniego urozmaicenia wnętrza semiosfery:
system może utracić jedność oraz określoność i „rozpełznąć się”. Niezależnie od tego, czy
chodzi o aspekty lingwistyczne, polityczne, czy kulturalne, we wszystkich wypadkach zderzamy się z podobnymi mechanizmami: jakiś fragment semiosfery (z reguły stanowiący
jej jądrową strukturę) w procesie autodeskrypcji – realnej lub idealnej, to już zależy od
wewnętrznej orientacji opisu na teraźniejszość lub przyszłość – tworzy swoją gramatykę.
Następnie czyni się próby rozpowszechnienia tych form na całą semiosferę9.

Stadium metaopisu wiąże się, jak wskazuje Łotman, z taką unifikacją, która spycha na
margines czy unieważnia całe systemy semiotyczne. Poza obszar „kultury” wypychana jest
mnogość tekstów traktowanych po prostu jako „nieistniejące”, a „lista tego, co w danym
systemie »nie istnieje«, chociaż praktycznie się dzieje, zawsze jest istotną, typologiczną
charakterystyką przyjętego systemu semiotyki”10.
8

Ibidem, s. 201.

9

Ibidem, s. 203.

10

Ibidem, s. 204.
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W tym polu powstaje napięcie między statyką a dynamiką semiosfery/kultury. To napięcie jest nie tylko znaczące dla komunikacji wewnątrzkulturowej i międzykulturowej,
ale i – na pewnym poziomie, można rzec pragmatycznym dla życia społecznego – staje
się źródłem zróżnicowanych polityk kulturowych czy „tożsamościowych”, przy czym podstawowe rozgraniczenie między nimi opiera się na konflikcie między „tradycjonalizmem”
czy „konserwatyzmem” (z pewną konstruowaną „pamięcią” jako wspornikiem jasno
określonej „tożsamości zbiorowej” o stabilnych granicach) a nastawieniem na zmianę, globalność, wymianę międzykulturową, elastyczność, „nowoczesność”, mnogość tożsamości
i swobodę w ich konstruowaniu. W odniesieniu do pamięci zbiorowej, a raczej w stosunku
do pamięci i sposobów jej konstruowania oraz instrumentalizacji, można z kolei przeprowadzić rozróżnienie na strategię „kanonu” i „archiwum” (A. Assmann), gdzie „archiwum”
oznacza „zachowywanie przeszłości jako przeszłości właśnie” (preserving past as past),
„kanon” zaś rozumie się jako strategię zachowywania przeszłości jako teraźniejszości
(preserving past as present). Archiwum konotuje przechowywanie rzeczy, symboli, znaczeń
czy tekstów w stanie pewnego zawieszenia, a zarazem gotowości do ponownego użycia.
Nie są więc owe „archiwizowane” treści zapomniane, lecz nie stanowią też przedmiotu
zaangażowanych praktyk pamięciowych. Kanon z kolei utrzymuje treści w nieustannym
użyciu i aktualności. Można chyba uznać, że dla „tradycjonalistów” kanonizacja pamięci
byłaby niejako „podwójna”, oznaczałaby bowiem zarówno wspomnianą aktualizację przeszłości, jak i jej – zgodne z tradycyjnym rozumieniem pojęcia – „uświęcenie”, które z kolei
prowadzi do „nienaruszalności” i czci, wspierając zarazem jasno określoną „tożsamość”,
której należy „bronić” przed obcymi wpływami. Podobne, choć zawężające rozróżnienie
wprowadza Marcin Napiórkowski, analizując konflikt między toposem Pochodu a toposem Konduktu – pierwszy z nich oznacza „zamknięcie przeszłości” i dążenie naprzód,
drugi zaś właśnie nieustanną aktualizację i mitologizację przeszłości oraz taką kontrolę
nad narracjami historycznymi, która pozwala na budowanie możliwie najbardziej pozytywnego autowizerunku11. Z perspektywy „tradycjonalistów” zatem owa „tożsamość zbiorowa” czy kulturowa pozostaje w stanie nieustannego zagrożenia przez wpływy z zewnątrz,
z innych kultur (semiosfer), wpływy wspierane dodatkowo przez działających „wewnątrz”
zwolenników elastyczności, zmiany, „Pochodu”. Stadium samoopisu często zatem, jak
podkreśla sam Łotman, „zakłamuje” bardziej złożoną rzeczywistość kulturową, w której
ścierają się różne komunikaty, podsystemy i, z poziomu społecznego, różne tendencje do
autodeskrypcji – te nastawione bardziej „statycznie” i te nastawione na większą dynamikę. Ponadto na tym poziomie społecznym samoopis staje się narzędziem propagowania
konkretnych postaw wobec pamięci, tożsamości, zmiany, komunikacji między semiosferami oraz relacji między podsystemami danej semiosfery (istotną rolę odgrywa tu wizja
„właściwych” relacji między systemem religii a systemami polityki, tradycji, moralności).
11

Por. M. Napiórkowski, Powstanie umarłych. Historia pamięci 1944–2014, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2016,
s. 347.
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W takim przypadku samoopis jest mocno nacechowany aksjologicznie i może się stawać
przedmiotem walki politycznej w sensie źródłowym.
Samoopis, jak wskazuje Łotman, jest zatem zawsze pewną idealizacją, matrycą narzuconą na buzujący konglomerat elementów semiotycznych, pozostających w ruchu, w wymianie, w napięciu między centrum a peryferiami oraz w złożonych relacjach z elementami
„z zewnątrz”. Myśl ta zgadza się w pewnym stopniu z intuicjami niektórych antropologów.
Przykładowo Mary Douglas stwierdza, że każdy opis kultury musi uwzględniać to, co
przez nią odrzucone, to bowiem marginalia właśnie pozwalają zrekonstruować „centrum”,
w którym leżą kulturowe normy i wartości. Każda funkcjonująca w kulturze jednostka
nastawiona jest na procesy kategoryzacji – porządkuje swoje doświadczenie zgodnie
z obowiązującymi w danym systemie mechanizmami klasyfikacji12. Wypracowywany
przez kulturę porządek semiotyczny (a co za tym idzie – porządek normatywny, prawny,
etyczny, poznawczy, religijny), ma wykluczać istnienie „szarej strefy nieokreśloności”.
W systemie wszystko musi mieć swoje ustalone miejsce, bądź jako element akceptowany,
funkcjonujący w centrum, bądź jako wykluczony, czyli zepchnięty na peryferie „semiotyczny odpad”. Racji bytu nie mają „elementy z pogranicza” – status „niedookreślenia” czy
brak dopasowania dany język, tekst czy znak może przyjmować tylko na chwilę, następnie
zaś, za sprawą wspomnianych kategoryzacji, czyli przekładów i asymilacji bądź odrzucenia, zostaje wpisany w jeden z dwóch zbiorów, z których pierwszy zawiera to, co „własne”,
drugi zaś to, co „obce” (opcjonalnie – „nieistniejące”, bo nieznaczące lub niezrozumiałe).
Ten idealizacyjny model nie oddaje jednak złożoności systemów i relacji między nimi,
podobnie jak „strefy buforowe” nie muszą konotować wyłącznie krótkotrwałości, przejściowości i oczekiwania na „właściwe miejsce”, które przypisane zostanie przez system
rezydującym w owej strefie buforowej komunikatom czy całym blokom semiotycznym.
Z tego względu ważnym elementem każdej semiosfery, jak podkreśla Łotman, jest
granica, porównywana przez niego do błony komórkowej o określonej przepustowości.
Granica nie tylko bowiem oddziela i „blokuje”, ale i „przepuszcza” to, co przychodzi
„z zewnątrz”. Nie tylko zresztą punkty styku różnych semiosfer działają dynamizująco
i zapobiegają „petryfikacji” systemu – istotną rolę odgrywają również semiotyczne przepływy między centrum a peryferiami wewnątrz danej kultury. Łotman niuansuje zatem
refleksję nad napięciem między wewnątrzsystemową statyką i dynamiką, zauważając, że
relacje między tym, co „własne” czy „centralne”, a tym, co „cudze”, marginalizowane bądź
w danym momencie odrzucane, są znacznie bardziej skomplikowane.
12

„Postrzegając, z ogółu bodźców atakujących nasze zmysły wybieramy tylko te, które nas interesują, nasze zainteresowania
zaś poddane są wpływowi naszej tendencji do tworzenia wzorów, niekiedy zwanych schematami. W chaosie zmiennych
wrażeń każdy z nas konstruuje sobie stabilny świat, w którym przedmioty mają rozpoznawalne kształty, umieszczone są
w głębi i są trwałe. Postrzegając, budujemy, przy tym niektóre sugestie wykorzystujemy, inne odrzucamy. Najłatwiejsze do
przyjęcia są te sygnały, które najlepiej wpisują się w aktualnie tworzony wzór. Elementy dwuznaczne traktujemy na ogół
tak, jak gdyby harmonizowały z resztą wzoru. Elementy, które zdecydowanie do niego nie pasują, zwykle są odrzucane. Ich
przyjęcie wymaga modyfikacji struktury założeń”. Zob. M. Douglas, Czystość i zmaza. Analiza pojęć nieczystości i tabu, tłum.
M. Bucholc, PIW, Warszawa 2007, ss. 77–78.
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Jonathan Culler, analizując rozstrzygnięcia Douglas, zauważa, że reprezentowane
przez nią podejście semiotyczne wymaga rezygnacji z metody szczegółowych analiz
li tylko wybranych fragmentów kulturowej mozaiki na rzecz bardziej całościowego oglądu
kulturowego uniwersum, oglądu obejmującego także to, co odrzucone (te elementy
są bowiem znaczące dla rekonstrukcji jądra systemu)13. Łotman jednak podkreśla, że relacje między tym, co w jądrze semiosfery, a tym, co na jej peryferiach, są znacznie bardziej
złożone. Nawet narzucanie jakiejś metakulturowej normy na wspomniane marginalia
nie przekształca ich w całości, podobnie jak odrzucenie elementów nieprzystających czy
obcych nie wyklucza całkowicie ich wpływu na centrum:
Po pierwsze, jeśli w tej strukturze jądrowej, gdzie powstawał dany samoopis, on rzeczywiście stanowił idealizację pewnego realnego języka, to na peryferiach semiosfery idealna
norma przeczyła znajdującej się „pod nią” realności semiotycznej, a nie wypływała z niej.
Jeśli w centrum semiosfery opis tekstów rodził normy, to na peryferiach normy, aktywnie
wdzierając się do „nieprawidłowej” praktyki, wytwarzały odpowiadające im „prawidłowe”
teksty. Po drugie, całe warstwy marginalnych z punktu widzenia danej metastruktury zjawisk kultury w ogóle w żaden sposób nie wiązały się z jej wyidealizowanym portretem.
Ogłasza się je „za nieistniejące”. […] W ten sposób na metapoziomie powstaje obraz semiotycznej unifikacji, na poziomie zaś opisywanej przezeń semiotycznej „realności” kotłuje się
różnorodność tendencji. Jeśli mapa górnej warstwy jest pomalowana jednakowym równym
kolorem, to dolna mieni się kolorami i mnóstwem przecinających się granic14.

Zatem, choć analiza tego, co zostaje odrzucone jako „nienależące do kultury”, pozwala odtworzyć kulturowy samoopis, uchwycić elementy metajęzyka, odkryć, jak „kultura
widzi/chce widzieć” samą siebie, to samoopis ten również może ulegać zmianie, właśnie
poprzez włączanie doń tego, co uprzednio było wykluczone. Marginalia, „pogranicza”,
teksty nowe, obce, z innych semiosfer czy z peryferii wywierają wpływ na tzw. centrum,
a analizowanie wzajemnych relacji między tym, co „własne”, a tym, co „obce”, pozwala na
dostrzeżenie zachodzących w obrębie danej semiofery przemian kulturowych. Zdaniem
Łotmana peryferia to przestrzeń niezwykle dynamizująca semiosferę, źródło innowacji
i zmiany – między centrum a peryferiami dokonuje się nieustanna semiotyczna wymiana,
co wpływa na kształt całości. Poza tym to, co na peryferiach, może w procesie zmiany
kulturowej stać się centrum (i na odwrót). Samoopis jest więc również w efekcie wspomnianych procesów tworem dynamicznym.
Łotman twierdzi, że semiotyczna unifikacja działa pionowo, zarówno na metapoziomie (jako idealizacja), jak i w obszarze „realności semiotycznej”. Owa „pionowość”
13

„[Podejście semiotyczne] zakłada, że aby badać przedmioty i zdarzenia posiadające znaczenie, nie można czynić tego
w sposób fragmentaryczny, lecz jedynie poprzez rekonstrukcję tkwiącego u jego podstaw systemu norm i kategorii – systemu znaczeniowego – który czyni to znaczenie możliwym. Skoro zaś systemy klasyfikacji opierają się na wykluczeniu,
aby zrozumieć dany system, należy skupić się na tym, co w nim wyraźnie marginalne”. Zob. J. Culler, Teoria śmieci, tłum.
B. Brzozowska, „Kultura Współczesna” 4(54)/2007, s. 7.

14

J. Łotman, Uniwersum umysłu…, ss. 204–205.
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dotyczy i czasu, i przestrzeni, przy czym w odniesieniu do pierwszej kategorii można
mówić o procesie narracyjnego kształtowania się świadomości kulturowej, o spotkaniu
„starego” z „nowym”, o korespondencji tekstów i podtrzymywaniu żywotności przekazów
źródłowych, na których narastają nowe komunikaty (lub z którymi stykają się komunikaty wytworzone w innych semiosferach). W odniesieniu do przestrzeni można natomiast
mówić o pionowej unifikacji jako procesie obejmującym wszystkie warstwy kultury
i wszystkie jej obszary, zarówno poziom metaopisu, jak i realnie istniejącej rzeczywistości
kulturowej. Ponadto proces unifikacji dotyczy zarówno centrum, jak i peryferii. Semiotyk
zauważa jednak, że tym, co stanowi o jedności semiosfery, jest wspomniana granica, oddzielająca to, co wewnątrz przestrzeni semiotycznej, od tego, co na zewnątrz15.
Semiosfera zatem, by móc się „dookreślić” czy ukonstytuować, musi opierać się na
specyficznej strukturze czasoprzestrzennej. Każda kultura dysponuje pamięcią (aspekt
narracyjności, łączący przeszłość z teraźniejszością i przyszłością), lokując się jednocześnie w konkretnej przestrzeni (zarówno fizycznej, jak i semiotycznej).
Jednak relacje przestrzenne i czasowe, mimo wspomnianej „zdolności do dookreślania”, stanowią również o dynamice kultury/semiosfery. Jak pisze Łotman:
[…] przy całym zróżnicowaniu substruktur semiosfery są one zorganizowane w ogólnym systemie współrzędnych: na osi czasowej – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość; na
przestrzennej – przestrzeń wewnętrzna, przestrzeń zewnętrzna i granica pomiędzy nimi.
Według tego systemu współrzędnych przekodowuje się także pozasemiotyczną realność –
jej przestrzeń i czas – po to, żeby stała się „semiotykoidalną”, zdolną do bycia treścią tekstu
semiotycznego16.

W obszarze relacji przestrzennych mamy do czynienia z dwiema niejako skalami:
makro – nakierowaną na zewnątrz semiosfery i mikro – wewnętrzną. W obszarze tej
pierwszej można umieścić spotkanie odmiennych kultur czy semiosfer i zachodzącą
między nimi wymianę komunikatów. Znaczącą rolę w problematyzowaniu tych relacji
pełni idea granicy, nie tylko separującej to, co „własne”, „wewnętrzne” czy nawet „(w jedynym prawdziwym znaczeniu) kulturowe”, „bezpieczne”, „swoje”, „harmonijnie zorganizowane”, od tego, co „obce”, „zewnętrzne”, „poza kulturą”, „niebezpieczne” czy „wrogie”17,
lecz również za sprawą pewnej ograniczonej „przepustowości”, sprzyjającej absorbowaniu
nowych semiotycznych elementów (a także wysyłaniu komunikatów na zewnątrz, innymi

15

Ibidem, s. 206. I dalej: „Jednym z elementarnych mechanizmów semiotycznej indywidualności jest granica. Granicę
tę można określić jako linię, na której kończy się forma okresowa. Ta przestrzeń jest określana jako »nasza«, »swoja«, »kulturalna«, »bezpieczna«, »harmonijnie zorganizowana« i tak dalej. Przeciwstawia się jej »ich-przestrzeń«, »cudza«, »wroga«,
»niebezpieczna«, »chaotyczna«. Wszelka kultura zaczyna się od rozbicia świata na przestrzeń wewnętrzną (»swoją«)
i zewnętrzną (»ich«). Jak się to binarne rozbicie interpretuje – zależy już od typologii kultury. Jednakże samo takie rozbicie
należy do uniwersaliów kultury”. Zob. J. Łotman, Uniwersum umysłu…, s. 207.

16

Ibidem, s. 210.

17

Ibidem, s. 207.
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słowy, na poziomie idealizacyjno-opisowym organizującej komunikację międzykulturową). Jak pisze Łotman:
[…] wszelka kultura zaczyna się od rozbicia świata na przestrzeń wewnętrzną („swoją”)
i zewnętrzną („ich”). Jak się to binarne rozbicie interpretuje – zależy już od typologii kultury. Jednakże samo takie rozbicie należy do uniwersaliów kultury18.

Granica nie oddziela jednak jednego monolitu od drugiego – każda semiosfera poprzedzielana jest kolejnymi granicami: różnych poziomów, języków, nawet tekstów, a każda
z tych subsemiosfer ma swoje „ja” semiotyczne, „realizujące się jako stosunek do jakiegoś
języka, grupy tekstów, pojedynczego tekstu […] do pewnej opisującej je przestrzeni metastrukturalnej. Poprzecinanie semiosfery cząstkowymi granicami tworzy wielopoziomowy
system […]”19. Mamy tu do czynienia z wewnętrznymi kontaktami przestrzennymi, czyli
także z komunikacją wewnętrzną, autokomunikacją. W przestrzeni semiosfery zachodzą
też złożone relacje między centrum a peryferiami, przy czym te drugie stanowią rezerwuar
nowości, sferę szczególnie mocno dynamizującą całość. Przepływy komunikatów między
centrum i peryferiami można zatem postrzegać również jako akty autokomunikacji.
Podobnie widzieć można relacje czasowe, czyli wszelkie kulturowe mnemotechniki,
cały gmach pamięci kulturowej, relacje między przeszłością a teraźniejszością, aktualizowanie pokładów archaiki i historii, archiwizację, kanonizację i twórczą transformację
wcześniejszych przekazów. Relacje czasowe to również jednak forma komunikacji międzykulturowej, na co wskazywali chociażby historycy szkoły Annales. Dynamika kultury
ma zatem związek z migracjami tekstów, symboli i znaczeń – w czasie i w przestrzeni,
w formie zarówno klasycznego modelu komunikacyjnego, jak i modelu autokomunikacyjnego. Warto tu podkreślić rolę relacji między peryferiami i centrum oraz różnych
strategii i sposobów „absorbowania” i przetwarzania źródłowych, historycznych czy nawet
kanonicznych tekstów i symboli. Pozwala to dostrzec, w jaki sposób kultura zachowuje
równowagę między statyką a dynamiką, w jaki sposób zachodzi zmiana kulturowa i na ile
„elastyczność semiotyczna” stanowi warunek trwania danej formacji w czasie.
Rzeczywistości kulturowe (to, co wewnątrz, i to, co na zewnątrz) podlegają nieustannym procesom semiotyzacji, w których następuje rozdzielenie tego, co znaczące, sensowne i symboliczne, od tego, co „przedstawia wyłącznie samo siebie”, czyli jest semiotycznie
wypłukane, ubogie w kulturowe znaczenia. Funkcja granicy sprowadza się do
[…] ograniczania przeniknięcia, filtrowania i adaptującej przeróbki zewnętrznego w wewnętrzne. Na rozmaitych poziomach ta inwariantna funkcja realizuje się różnie. Na poziomie semiosfery oznacza ona oddzielenie swojego od cudzego, filtrację zewnętrznego,

18

Ibidem.

19

Ibidem, s. 215.
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któremu przypisuje się status tekstu w obcym języku i przekład tego tekstu na swój język.
W ten sposób odbywa się strukturalizacja przestrzeni zewnętrznej20.

W sytuacji napływu nowych komunikatów z zewnątrz, ruchu na granicach podsystemów oraz napięć między centrum a peryferiami semiosfera wchodzi w swoiste drgania,
uelastycznia się – choć nie może „uelastycznić się” całkowicie, gdyż grozi to „rozmyciem”
całości, dezintegracją. Rolę konsolidującą pełni w tej sytuacji autokomunikacja – pozwala
zachować „tożsamość systemu” w sytuacji zmian, a także umożliwia harmonijną komunikację z innymi systemami.
Łotman wyróżnia zatem dwa modele komunikacji. Pierwszy, klasyczny, opiera się na
osi „JA – ON”, gdzie „JA” jest podmiotem przekazu, posiadaczem informacji, natomiast
„ON” jest przedmiotem, adresatem. Informacja przemieszcza się w przestrzeni. W tym
systemie zmiennymi składnikami są obramowujące elementy modelu (nadawcę zastępuje
odbiorca), stałymi zaś – kod i komunikat. Zmienia się nosiciel informacji, nie zaś ona
sama. Drugi schemat to model autokomunikacyjny, oparty na osi „JA – JA”. W tym przypadku nosiciel informacji pozostaje ten sam, informacja zaś przemieszcza się w czasie,
podlegając zmianom, czyli obrastając w kolejne znaczenia. Wynika to stąd, że w procesie
komunikacji wprowadza się dodatkowy, drugi kod i wyjściowy komunikat „przekodowuje
się w jednostkach jego struktury”, nabierając tym samym właściwości nowego przekazu. To
z kolei, co istotne, prowadzi do transformacji samego „JA”21. Schemat autokomunikacyjny
zachodzi, zdaniem Łotmana, wówczas, gdy podnosi się ranga komunikatu. Komunikacja
przebiega wewnątrz semiosfery, pełniąc rolę rewitalizującą wobec tekstu wyjściowego,
a tym samym realizując zadania pamięci kulturowej.
Warto zastanowić się, z czego wynika wspomniane przez Łotmana „podniesienie rangi
przekazu” zachodzące w tym schemacie komunikacyjnym. Sądzę, że jest ono wypadkową
trzech funkcji. Pierwszą z nich jest wspomniana funkcja pamięci – tekst stanowi jej kondensator, jest nośnikiem tradycji, a tym samym jednym z filarów świadomości kulturowej,
a jako przekaziciel wszystkich poprzednich użyć i (re)interpretacji użytkowanych przezeń
znaków i symboli wspiera narracyjną ciągłość kultury. Drugą funkcją jest pełniona przez
tekst źródłowy funkcja kodu wyjściowego, który jako taki zaczyna odgrywać rolę „kulturowej gramatyki”, wspierając procesy tożsamościowotwórcze zachodzące w obrębie danej
formacji kulturowej, zorientowanej na owe „źródła”, na „pokłady archaiki” rezydujące,
zdaniem Łotmana, w każdym systemie. Trzecią funkcją jest funkcja sensotwórcza – na
skutek twórczego przekładu tekstu źródłowego na nowy komunikat następuje przyrost
treści i znaczeń, a co za tym idzie – wspomniana przez semiotyka „przebudowa samego
JA”. Kulturowe uniwersum znaczeń rozrasta się, kultura utrzymuje zatem konieczną dla
trwania i rozwoju dynamikę, zachowując przy tym kontakt z „pokładami tradycji”.
20

Ibidem, s. 218.

21

Ibidem, ss. 80–81.
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Łotman stwierdza, że w omawianym schemacie „JA – JA”:
Wzrost związków syntagmatycznych wewnątrz przekazu przygłusza pierwotne związki semantyczne i tekst na określonym poziomie odbioru może zachowywać się jako zbudowany
w sposób złożony asemantyczny komunikat. Ale syntagmatycznie wysoko zorganizowane
teksty asemantyczne mają tendencję do stawania się organizatorami naszych asocjacji. […]
Dlatego tekst w kanale „JA – JA” ma tendencję do obrastania w znaczenia indywidualne
i nabiera funkcji organizatora chaotycznych asocjacji, gromadzących się w świadomości
jednostki22.

Owa „asemantyczność” przekazu zasadza się na odejściu od tekstu rozumianego jako
komunikat w stronę pojmowania i użytkowania go właśnie jako asemantyczny kod.
Analizując dalej schematy komunikacyjne, Łotman stwierdza, że chociaż kultura
„może być […] rozpatrywana jako suma komunikatów, którymi wymieniają się rozmaici nadawcy (każdy z nich dla adresata to »inny«, »on«), i jako jeden komunikat, kierowany przez zbiorowe »ja« do samego siebie”, a tym samym „stanowi kolosalny przykład
autokomunikacji”23, i dalej, że chociaż dla egzystencji kultury konieczna jest obecność
obu schematów, zarówno „JA – ON”, jak i „JA – JA”, to jeden z nich na ogół przeważa,
określając tym samym charakter danego systemu kulturowego24. Według Łotmana przykładowo europejska kultura ery nowożytnej zorientowana była na komunikację głównie
w schemacie „JA – ON”. Sądzę, że zasadne jest uznanie, iż współczesna kultura Zachodu
„przeorientowała się” na drugi z systemów, przez co większą rolę odgrywa w niej autokomunikacja. Z czego to wynika?
Po pierwsze, z semiotycznej redundancji – przyrost nowych tekstów i sensów pochodzących zarówno „z wewnątrz”, jak i „z zewnątrz” wymusza ich zwiększoną cyrkulację,
adaptację, asymilację, a także swoistą „semiotyczną kanonizację”, dookreślanie tego, co
istotne, oraz tego, co może zostać zepchnięte na margines/zapomniane (a więc niekomunikowane), a także prowokuje do nieustannej aktualizacji systemowych kategoryzacji,
jak choćby rozdział na „własne” i „cudze”. Po drugie, jednym z elementów metaopisu jest
w obszarze tej semiosfery jej autorefleksyjność i samokrytyka, co z kolei wymusza komunikację w kanale JA – JA, sprzyjającą nie tylko powstawaniu całych nowych bloków
semiotycznych, unieważnianiu czy korygowaniu lub przekodowywaniu całych gmachów
tekstów, ale umożliwiającą również nowe ujęcia i podejścia nie tylko do całych systemów
kategoryzacji, lecz także ich zasadności (co znaczy „swoje”, co znaczy „cudze”, co jest
„normą”, co „odstępstwem”, jak tego typu mechanizmy klasyfikacji umocowane są w kulturze, w jej konkretnych historycznych przejawach, jak mają się one do zmieniającej się,
22

Ibidem, s. 89.

23

Ibidem, s. 94.

24

„Można wyodrębnić kultury, w których będzie dominować komunikat, przekazywany ogólnojęzykowym kanałem „JA – ON”
oraz kultury zorientowane na autokomunikację”. Zob. J. Łotman, Uniwersum umysłu…, s. 95.
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dynamicznej semiosfery, do kontaktów międzykulturowych i procesów globalizacyjnych,
jaką funkcję, zarówno w kulturze, jak i w globalnym ładzie, pełni podział na centrum
i peryferie etc.). Po trzecie, jak każda inna semiosfera, kultura Zachodu w obliczu intensywnych kontaktów z tym, co przychodzi „z zewnątrz”, musi dążyć do utrzymania spójności, zapobiegać, wspominanej wielokrotnie przez Łotmana, dezintegracji czy rozmyciu.
Ponadto jeśli za Łotmanem schemat „JA – ON”, dominujący w kulturze nowożytnej,
łączyć z uniwersalizmem, to autokomunikację kultury współczesnej można powiązać
z upadkiem tzw. wielkich narracji i niechęcią do uniwersalizmów postrzeganych jako
źródło przemocy.
Schemat „JA – ON” z kolei stanowi, zdaniem Łotmana, typową dominantę kultur
opartych na żywym micie. W modelu tym prawda przychodzi do poszczególnych członków społeczności niejako „z zewnątrz” (nie oni ją wytwarzają, lecz jawi się ona jako coś
zastanego), a następnie na owym źródłowym przekazie „narastają” kolejne warstwy tekstów i znaczeń. Schemat ten to zatem dominanta kultury dynamicznej, nastawionej na
szybki przyrost wiedzy, choć i w tym tkwi tej kultury „słabość”, promuje się bowiem w tym
modelu postawy bierne, typowe dla konsumentów przekazu, dla „wiecznych odbiorców”
komunikatów. Nastawienie na komunikowanie na zewnątrz może wiązać się również,
czego Łotman już wprost nie wyraża, z postrzeganiem przez kulturę samej siebie jako
jedynego dysponenta Prawdy, który zobligowany jest tym samym do komunikowania jej
(lub też narzucania) wszelkim „barbarzyńcom”, czyli tym wszystkim Innym, którzy dotychczas nie mieli do niej dostępu.
Zorientowanie na autokomunikację Łotman z kolei ilustruje przykładem kultur pierwotnych, porównując bierność czytelnika nowożytnej powieści czy widza w teatrze (czyli
wspomnianą bierność konsumenta przekazu) z zaangażowaniem słuchacza bajki magicznej. Sądzę, że warto spojrzeć na zagadnienie autokomunikacji szerzej i dostrzec, że wspomniana już praca autokrytyki, przynajmniej „postulowana” w samoopisie współczesnej
kultury Zachodu, prowadzi do dominacji w niej modelu „JA – JA”, że nie jest on zatem
czymś charakterystycznym wyłącznie dla wskazanych przez Łotmana kultur pierwotnych.
Co istotne, dynamika kultury bynajmniej na tej orientacji na autokomunikację nie cierpi
(jak to, zgodnie z optyką Łotmana, miałoby się właśnie dziać w takim przypadku), a to
z tego względu, że producenci wiedzy, specjaliści oraz polityczne i intelektualne elity wciąż
komunikują się z pozostałymi członkami wspólnoty w owym klasycznym, dynamizującym
schemacie „JA – ON”. Mechanizm ten działa również w obrębie podsystemów semiosfery,
jak w przypadku komunikacji z systemu nauki „na zewnątrz”, przy jednoczesnym obligatoryjnym obiegu autokomunikacyjnym wewnątrz tegoż podsystemu. Co istotne jednak,
system nauki jest również świetnym egzemplum komunikacji między semiosferami na
poziomie właśnie ich poszczególnych podsystemów. Można pokusić się nawet o stwierdzenie, że z pewnego punktu widzenia „nauka” stanowi globalną semiosferę z własnymi
podsystemami (przekroje czasowe, przestrzenne, dziedzinowe, polityki naukowe etc.),

105

106

M ałgorzata  J ankowska

z jasno zarysowanym podziałem na dominujące centrum i aspirujące peryferie, absorbujące „centralne” komunikaty.
Co istotne, w każdej kulturze funkcjonują nie tylko oba modele komunikacji, ale i sama
autokomunikacja spełnia dwie komplementarne wobec siebie funkcje: „Komunikacja
wewnętrzna może być: a) typu mnemonicznego (przekaz do siebie w celu przechowania
danej informacji); b) typu inwencyjnego (przekaz do siebie w celu uzyskania przyrostu
informacji)”25. Zatem nie tylko komunikacja międzykulturowa, ale i wewnętrzna stanowi
o dynamice całego systemu.
W kwestii samoopisu Łotman proponuje idealizacyjny model typologii kultur, rozróżniając „kultury tekstu” i „kultury gramatyk”. Te pierwsze mają być zorientowane na „pozwolenia”, na postrzeganie kultury przez samą siebie jako „sumę tekstów” i na obyczaj jako
jądro systemu, te drugie zaś mają oferować metateksty, zorientowane są na zakazy, a swą
podstawową zasadą czynią prawo26. Łotman stwierdza też, że zasady „bycia całokształtem
tekstów” lub „bycia całokształtem reguł” stają się programem kulturotwórczym – prawa
i normy albo zmieniają się w obyczaj i/lub precedens, albo zostają skodyfikowane w twórczym akcie wytwarzania autogramatyki27. Jak dalej stwierdza semiotyk, to zagadnienie jest
szczególnie istotne dla rozumienia procesów, w których kultura wprowadza samą siebie do
własnej pamięci i wytwarza pewien automodel, który jest narzędziem jej (samo)regulacji,
nadając jej „systemową jedność”. Co ważne, w koncepcji Łotmana automodel ów nie jest
bynajmniej czymś fikcyjnym czy nierealnym, lecz czymś funkcjonującym na poziomie
rzeczywistości semiotycznej, choć, jak podkreśla, jest to „realność odrębna od realności
tekstów”28. Co warte podkreślenia, automodel może mieć różny charakter – albo dążyć
do maksymalnego zbliżenia z realnie funkcjonującą kulturą, albo być „projektem normatywnym” zorientowanym na zmiany w obszarze praktyk kulturowych, albo też taką idealizacją, która pozostaje w konflikcie z tzw. rzeczywistością kulturową29. W innym miejscu
Łotman zauważa, że tendencja do binarnego myślenia o kulturze i binarnego samoopisu
może zakłamywać rzeczywistość kulturową i faktyczny poziom skomplikowania semiosfery oraz jej podsystemów, a to dlatego, że we wspomnianych układach czy przestrzeniach
funkcjonuje mnogość systemów ternarnych, które jednak „opisują siebie w języku [systemów] binarnych i odwrotnie”30.

25

J. Łotman, O dwóch modelach komunikacji i ich wzajemnej relacji w ogólnym systemie kultury, w: idem, Kultura, historia,
literatura, tłum. B. Żyłko, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2017, s. 38.

26

Por. J. Łotman, Problem „uczenia się kultury” jako charakterystyka typologiczna, w: idem, Kultura, historia…, s. 41.

27

Ibidem, s. 43.

28

Ibidem.

29

Ibidem, s. 44.

30

J. Łotman, Myśląca struktura, w: idem, Nieprzewidywalne mechanizmy kultury, tłum. B. Żyłko, Wydawnictwo Naukowe WNS
UAM, Poznań 2018, s. 63.
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Samoopis jest więc powiązany z relacjami przestrzennymi i czasowymi, dążąc do
unifikacji, ciągłości i wytworzenia lub podtrzymania „tożsamości” systemu (kultury).
Dlatego tkwi w nim niebezpieczeństwo (a zarazem swoista konieczność) uproszczenia,
a także (zre)konstruowania granic, zewnętrznych i wewnętrznych, oraz ustalenia porządku
normatywnego (relacji między „normą” a „odstępstwem”, „własnym” i „obcym”, „ortodoksją” a „herezją”, „naukowym” i „nienaukowym” etc.). W relacjach czasowych mechanizm
ten wiąże się z tendencją do narratywizacji historii i jej linearnego ujmowania (nierzadko
również teleologicznego), do jej pełnej racjonalizacji, marginalizowania całych bloków
zjawisk, w końcu do niedostrzegania momentów eksplozji, które – ujmowane z perspektywy czasu – interpretowane są jako oczywiste ogniwo łańcucha. Takie konstruowanie
historii w samoopisie nie tylko służy rozmaitym politykom historycznym, bezpośrednio
kształtującym teraźniejszość oraz stosunek do zmian kulturowych, ale i umniejsza rolę
nieprzewidywalności w kulturze:
Zabawa w przeszłość, właśnie dlatego, że nie oświetla prawdziwego zdarzenia historycznego, może na nie wywrzeć transformujący wpływ. W tym sensie można powiedzieć, że
w dziedzinie samoświadomości teraźniejszość nie tylko jest kreowana przez przeszłość, lecz
również aktywnie odtwarza „nową przeszłość”. W chwilach przełomów historycznych przeszłość staje się dziedziną, w której tworzą się nowe mity. W tym tkwi niebezpieczeństwo31.

Łotman, podobnie jak narratywiści, zwraca uwagę na problem wytwarzania historii,
podważając jednocześnie utartą dychotomię między historią a pamięcią32. Konstruowanie
owej dychotomii często sprowadza się do przypisywania tej pierwszej takich własności,
jak obiektywizm, naukowość, specjalistyczność, tej drugiej zaś – takich jak subiektywizm,
płynność, jednostkowość. Można jednak zauważyć, że to idealizacyjne i nacechowane
aksjologicznie podejście33. Z perspektywy narratywistów historia skupia się nie tyle na
31

J. Łotman, Laboratorium nieprzewidywalności, w: idem, Nieprzewidywalne mechanizmy…, s. 127.

32

Dychotomię taką proponuje Pierre Nora (widać zatem, że wciąż funkcjonuje na w pewnych dyskursach akademickich),
który w tekście Between Memory and History: Les Lieux de Mémoire („Representations” 26/1989, Special Issue: Memory
and Counter-Memory, ss. 7–24) przedstawia rozróżnienie na „kultury pamięci”, bliskie antropologicznemu pojęciu „kultur
tradycyjnych”, oraz „kultury historii”. Podczas gdy te pierwsze mają charakteryzować się spontanicznym, pozbawionym analitycznego namysłu stosunkiem do przeszłości, łączyć mają przeszłość z teraźniejszością w sposób tak płynny, że w istocie
wprowadzający wspólnotę w poczucie życia w „wiecznym teraz”, tak te drugie mają odróżniać zdecydowanie przeszłość,
czyli „historię”, od teraźniejszości, dodatkowo to, co minione, wartościując oraz poddając refleksji i specjalnym technikom
badania i upamiętniania.

33

Jak zauważa badaczka pamięci, Astrid Erll, trudno o ustanowienie wyraźnych granic. Badaczka słusznie zastanawia się
nad jakością wyróżniającą oba zjawiska – czy miałaby to być dychotomia między wybiórczą, pełną znaczenia pamięcią
a niezrozumiałą totalnością „wydarzeń historycznych”, czy raczej metodologicznie niezorganizowana pamięć w służbie
tożsamości przeciwstawiona być powinna naukowej, aksjologicznie neutralnej, obiektywnej historiografii? A może opozycja powstaje między pamięcią rozumianą jako obszar wspólnotowej autentyczności a historią widzianą jako narzędzie
władzy, instrument ideologizacji, mechanizm kontroli i manipulacji? Erll, uwypuklając wszystkie te społeczne, ideologiczne i aksjologiczne uwikłania obu pojęć, podkreśla niewielką, jej zdaniem, użyteczność abstrakcyjnych, akademickich
dychotomii. W zamian proponuje, by postrzegać zarówno historię, jak i pamięć kulturową jako dwa sposoby pamiętania,
ostatecznie bowiem nie istnieje żadna w pełni obiektywna metoda wglądu w przeszłość – każde mówienie o niej jest
w istocie opowiadaniem, rekonstrukcją, interpretacją, reprezentacją. Por. A. Erll, Cultural Memory Studies: An Introduction,
w: A. Erll, A. Nünning, S.B. Young (red.), Cultural Memory Studies: An International and Interdisciplinary Handbook, de Gruyter,
Berlin – New York 2008, ss. 1–18.
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opisie i wyjaśnianiu, ile na narracji i interpretacji34, te zaś – co zgadza się też z optyką
Łotmana – stanowią narzędzia samoopisu, służąc konstruowaniu tożsamości35. Łotman
dostrzega ponadto mitologizacyjny aspekt narracji historycznych, podkreślając zarazem
rolę eksplozji, czyli tego, co nieoczekiwane, indywidualne, często subwersywne w stosunku do danego systemu kultury, a co zostaje retrospektywnie w narracji historycznej
(czyli też w autonarracji, w samoopisie) „spacyfikowane”, wpisane w system, znaturalizowane. W ten sposób gwałtowne ruchy, wstrząsy, zmiany kulturowe, intersemiotyczne czy
interkulturowe przekłady zostają rozmyte na rzecz wizji ciągłości, spójności i utrwalania
koncepcji „stałej tożsamości”, co z kolei wpływa na teraźniejszość, na często negatywny
stosunek do zmian i dynamiki, przepływów i migracji – czy to komunikatów, czy całych
systemów tradycji i wierzeń, czy to ludzi. Niezależnie jednak od zawartego w samoopisie
zorientowania na „statykę” lub „dynamikę”, na komunikację wewnętrzną lub komunikację
z innymi semiosferami/kulturami, niezależnie od stopnia otwartości na zmianę, na to, co
przychodzi „z peryferii” czy „z zewnątrz”, żaden system nie może trwać w niezmienionym
kształcie.
Komunikacja i zmiana jest zatem nie tylko możliwa, ale i konieczna dla przetrwania
systemów kultury. Z tego punktu widzenia uspójniające narracje ujawniają swój rewers –
czytane z perspektywy teraźniejszości mogą być wprawdzie uznawane za narzędzia
„pacyfikacji” i ukrywania zmiany (i jako takie służyć rozmaitym konserwatywnym politykom tożsamościowym), ale także pokazują zdolność danego systemu, wytwarzającego
samoopis, do asymilacji nowości, do oswajania i twórczego wykorzystywania komunikatów przychodzących „z zewnątrz”. Każdy system kultury, każda semiosfera balansuje
zatem między statyką i dynamiką, między trwałością i zmianą, między autokonserwacją
a elastycznością. Semiotyczne przepływy i migracje zapobiegają petryfikacji systemów,
pobudzają semiozę, częstokroć inspirując reorganizację wewnątrz semiosfery, uaktualnienie samoopisów, autorefleksję. Semiosfera odbiorcza staje się następnie samiosferą
34

F. Ankersmit, Sześć tez o narratywistycznej filozofii historii, w: idem, Narracja, reprezentacja, doświadczenie. Studia z teorii
historiografii, Universitas, Kraków 2004, s. 55. Badacz stwierdza dalej, że najlepsza narracja to ta, która jest nie tylko najbardziej metaforyczna, ale i najbardziej ryzykowna, czyli ma największy zasięg i najodważniej porządkuje fakty, ujawniając
nowatorstwo i świeżość spojrzenia historiografa. Ankersmit stwierdza, że „historyczny wgląd rodzi się […] w przestrzeni
pomiędzy konkurencyjnymi narracyjnymi interpretacjami i nie może być definiowany przez żaden specyficzny (zbiór) interpretacji” (ibidem, s. 66), a debata historiograficzna ma na celu nie ujednolicenie poglądów, lecz, przeciwnie, mnożenie
interpretacji. Zarazem jednak, podkreśla badacz, jeśli dana interpretacja nie jest przez długi czas podważana, a zarazem
cieszy się pewną popularnością, to nabierać zaczyna, by tak rzec, „walorów prawdziwości”, staje się powszechnie akceptowana i zadomawia się w języku historii, a dalej i w języku potocznym, spychając w obszar zapomnienia konkurencyjne
reprezentacje.

35

Zwraca na to uwagę Hayden White, który stwierdza, że dyskursem historycznym rządzą nie prawa logiczne, lecz tropologiczne, stąd narracje historiograficzne należy łączyć raczej z entymematem niż z sylogizmem: „Związki pomiędzy figuratywnymi przedstawieniami (osób, zdarzeń, procesów) w dyskursie [także historycznym – M.J.] nie mają natury logicznych
czy dedukcyjnych powiązań, lecz są metaforyczne w sensie ogólnym, to znaczy opierają się na poetyckich technikach
kondensacji, przemieszania, symbolizacji i powtórnego przepracowania” (H. White, Proza historyczna, tłum. zbiorowe, red.
E. Domańska, Universitas, Kraków 2009, s. 112). Granice między historią a pamięcią są płynne, obie bowiem używają symbolu i stanowią interpretacje przeszłości nastawione na konstruowanie znaczeń. White stwierdza ponadto, że układ zdarzeń
jest na ogół w historiografii przedstawiany, następnie przekształcany (za sprawą fabularyzacji), a dalej ustanawiany właśnie
jako przedmiot pewnego rodzaju rozumowania, czyli jako coś, co ma znaczenie. Historia jest zatem konstruktem, który ma
znaczenie jako element budowania tożsamości zbiorowej, co znów przybliża ją do pamięci (ibidem, ss. 251–252).
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nadawczą, przez co przetworzone, przekodowane komunikaty (efekty twórczych przekładów) wędrują do kolejnych semiosfer, pobudzając ich dynamikę. A tym samym semioza
zyskuje bardziej globalny charakter.
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Niezbywalność innego.
O migracjach idei w ujęciu Jurija Łotmana

Kluczowym zagadnieniem tego tekstu jest kwestia migracji, przepływów bądź wtargnięć
elementów (znaczeń, języków) pochodzących z jednego obszaru kulturowego do innego,
a także kwestia generatywności, czyli zdolności do tworzenia nowych treści, zawartej
w spotkaniu świadomości własnej ze świadomością cudzą, obcą, inną, spotkaniu, które
dokonuje się na poziomie jednostkowym, interpersonalnym, ale również międzykulturowym (przy czym oba te poziomy zostaną ujęte jako analogiczne wobec siebie). Migrujące znaczenia, języki, osiadając w nowym kontekście kulturowym, wzbogacają się
i przekształcają, zmieniając jednocześnie treść ideową kultury, w której zostały ulokowane.
W ten sposób przepływ znaczeń okazuje się życiodajny zarówno dla nich samych, jak
również dla kultur, które rozwijają się pod ich wpływem. Zasygnalizowane tu zagadnienia
wiążą się bezpośrednio z problematyką dynamiki – statyczności jednostkowej świadomości/kultury oraz granic między poszczególnymi jednostkami/kulturami, ich przenikalności.
Podstawową tradycją myślenia, którą tu przyjmuję, jest tradycja semiotyczna. Obszar
jej zawężam tu potrójnie, po pierwsze, do tartusko-moskiewskiej szkoły semiotycznej, po
drugie, do twórczości jej czołowego reprezentanta, Jurija Łotmana, po trzecie, do późnego
etapu jego twórczości, gdzie pojmowanie kultury jako wiązki wtórnych systemów modelujących zostało zastąpione myśleniem o kulturze jako semiosferze. Będę się przy tym
opierała na jego trzech fundamentalnych pracach: Uniwersum umysłu, Kultura i eksplozja
oraz Nieprzewidywalne mechanizmy kultury.
W swojej pracy intelektualnej Łotman odnosił się do istniejącego już dorobku intelektualnego, tworzył w określonym kontekście historyczno-kulturowym, którego istotnym
elementem była ówczesna sytuacja polityczna, mająca wpływ zarówno na podejmowaną
problematykę, jak również na wybór metod badawczych. Wczesne inspiracje Łotmana
pochodziły przede wszystkim z obszaru badań lingwistycznych. Wyraźna przewaga lingwistyki w pierwszych pracach Łotmana, jak również pozostałych semiotyków szkoły tartusko-moskiewskiej, znajduje uzasadnienie w źródłowym usytuowaniu nauki o znakach
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w badaniach językoznawczych, w ramach których rodzi się fundamentalna koncepcja Ferdinanda de Saussure’a, z której terminologii korzystali semiotycy radzieccy. Istotny wpływ
na Łotmana miała również koncepcja Michaiła Bachtina, który wskazując na niedostatki
samej tylko lingwistyki, przyczynił się do radykalnej zmiany w ujmowaniu zjawisk kultury
w koncepcjach autora Kultury i eksplozji. Kolejnym elementem kontekstu intelektualnego, w ramach którego rozwijała się teoria Łotmana, są prace reprezentantów francuskiej
szkoły Annales. Twórczość samego Łotmana, ze względu na wielość odniesień intelektualnych, sama może stanowić obszar, na którym widać proces migracji idei. Prześledzę
tutaj jedynie mały jej fragment i skoncentruję się na koncepcji semiosfery, odnosząc ją do
ujęć rzeczywistości kulturowej formułowanych przez Bachtina czy Fernanda Braudela, do
którego prac Łotman odnosił się bezpośrednio.
Punktem wyjścia koncepcji semiosfery będzie odrzucenie możliwości formułowania
wniosków dotyczących natury złożonych procesów komunikacyjnych i semiotwórczych
na podstawie izolowanych aktów komunikacji. Niemożność tworzenia uogólnień bazujących na pojedynczym akcie komunikacji, którego składowymi są adresat, nadawca oraz
kanał wiążący, spowodowany jest jego każdorazowym zanurzeniem w przestrzeni semiotycznej, pierwotności owej przestrzeni wobec wszelkiego aktu semiotycznego. Przestrzeń
ta „nie jest sumą pojedynczych języków, lecz stanowi warunek ich istnienia i pracy, pod
pewnymi względami poprzedza je i stale współdziała”1. Cechą konstytutywną przestrzeni
semiotycznej pozostaje jej dynamika, przejawiająca się między innymi na poziomie ustawicznej zmiany liczby elementów ją tworzących, a także ich oceny aksjologicznej oraz
miejsca w hierarchii. Oddzielne języki współtworzące pole semiotyczne funkcjonują jedynie w jego ramach. W związku z tym zdaniem Łotmana „za niepodzielny działający
mechanizm – jednostkę semiozy – należy uważać nie pojedynczy język, lecz całą właściwą
danej kulturze przestrzeń semiotyczną”2. Owa „przestrzeń semiotyczna” dalej nazywana
jest przez Łotmana „semiosferą”, ze względu na jej analogię do „biosfery”.
Podobnie jak biosfera, będąca z jednej strony całokształtem i organiczną jednością żywej
substancji (według Władimira Wiernadskiego), z drugiej zaś – warunkiem przedłużenia
istnienia życia, semiosfera jest zarówno rezultatem, jak i warunkiem rozwoju kultury3.

Charakteryzując semiosferę, Łotman tworzy katalog jej podstawowych cech, wśród których jako pierwszą podaje n i e j e d n o r o d n o ś ć, przejawiającą się w odmienności natury i różnym stopniu przekładalności języków tworzących pole semiotyczne. Kolejną
z wymienionych przez Łotmana cech semiosfery jest a s y m e t r y c z n o ś ć j e j
s t r u k t u r y widoczna we wzajemnej nieprzekładalności języków. Asymetryczność
1

J. Łotman, Uniwersum umysłu. Semiotyczna teoria kultury, tłum. B. Żyłko, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk
2008, s. 198.

2

Ibidem, s. 199.

3

Ibidem.
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poszczególnych języków, niemożność wyrażenia określonej treści przy użyciu różnych
środków wyrazu, powoduje, że języki nie powielają sensów, ale tworzą nowe treści
w procesie przekładu, natomiast „semiosfera w całości może być rozpatrywana jako generator informacji”4. Asymetryczność sytuowana jest w relacji centrum – peryferia, gdzie
centrum cechuje się dużym stopniem organizacji języków je tworzących, na czele z jej
„rdzeniem organizującym”, jakim jest język naturalny, peryferia natomiast wypełniają
„języki cząstkowe, języki zdolne do obsługiwania jedynie pojedynczych funkcji kultury
oraz językopodobne, na pół organizowane twory, które mogą być nosicielami semiozy,
jeśli się je włączy do kontekstu semiotycznego”5. Wszelki przedmiot nabiera znaczenia
w związku z przypisywaną mu funkcją, stając się tym samym nosicielem określonej treści.
Szczytową formą organizacji struktur centralnych jest ich zdolność tworzenia samoopisu w postaci gramatyk bądź ścisłych kodyfikacji zwyczajów lub przepisów prawnych.
Ten stopień wewnętrznej organizacji, konieczny ze względu na wewnętrzną spójność systemu, wiąże się jednak z utratą nieokreśloności generującej dynamizm i rozwój. Tworzone
tak gramatyki i kodyfikacje, realnie odnoszące się jedynie do pewnego fragmentu semiosfery, przejawiają tendencję do uogólniania właściwych sobie norm na pozostałe obszary
przestrzeni semiotycznej.
Tworzone w ramach autodeskrypcji obrazy świata, o ściśle ustalonej strukturze wewnętrznej, doświadczane są przez uczestników danej kultury jako realność, a następnie
przyswajane przez przedstawicieli kolejnych pokoleń w postaci rekonstruowanego na
podstawie tekstów kultury wyobrażenia, „że i codzienna rzeczywistość była właśnie taka”6.
Generowany na metapoziomie obraz semiotycznej unifikacji pozostaje jednak sprzeczny
z podlegającą głębokiemu zróżnicowaniu semiotyczną „realnością”. „Jeśli mapa górnej
warstwy jest pomalowana jednakowym równym kolorem, to dolna mieni się kolorami
i mnóstwem przecinających się granic”7.
Podobny mechanizm wyodrębnienia samoopisu kultury i nieuprawnionej uniwersalizacji norm w nim zawartych na całość kultury opisuje Michaił Bachtin, ukazując relację
między „słowem własnym” a „słowem cudzym”. Według Bachtina u podstaw świadomości
człowieka sytuuje się „rozdwojenie całej zawartości słowa na wielki krąg słów własnych
(odczuwanych jako swoje) i ogromny bezgraniczny świat słów cudzych”8. Często jednak
„słowo cudze”, w całej swej różnorodności i ogromie, bywa redukowane do minimum,
spychane, niedostrzegane, przemilczane, zapomniane, natomiast krąg „słów odczuwanych
jako swoje” zyskuje status uniwersalnego i powszechnie obowiązującego, dążąc do zniesienia naturalnej polifonii rzeczywistości na rzecz homofonii ideologicznej. Zamknięcie
4

Ibidem, s. 202.

5

Ibidem, s. 203.
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Ibidem, s. 204.
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Ibidem, s. 205.
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M. Bachtin, Estetyka twórczości słownej, tłum. D. Ulicka, PIW, Warszawa 1986, s. 491.
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w kręgu „słowa własnego” pozwala uniknąć kontaktu ze „słowem cudzym”, prowadząc zarazem do redukcji świadomości jednostki, a także – przy przeniesieniu danych rozważań
z płaszczyzny antropologicznej na płaszczyznę kulturową – do zjawiska kultury zredukowanej. „Słowo własne”, obejmując i monopolizując całość przestrzeni kulturowej,
przekształca jej znaczenia w zgodzie ze stanowionymi przez siebie regułami bądź też maskuje pewne jej treści. Skrajnym przykładem tego typu procesu jest polityka historyczna
kształtowana przez systemy totalitarne, oparta na jednostronności poglądów normatywnych, dokonująca selekcji oraz przekształcenia faktów historycznych w zgodzie z tymi
poglądami.
Dynamizująca moc kultury lokuje się zarówno w rozważaniach Bachtina, jak i Łotmana
na jej peryferiach, pograniczu, podczas gdy centrum przejawia skłonność do zamrażania,
a dalej reifikacji rzeczywistości kulturowej. Eksces, wtargnięcie, transgresja, naruszenie
obowiązujących norm stanowią mechanizmy wzbogacające treść wewnętrzną kultury
i ją dynamizujące. Według Łotmana w kulturze współistnieją nieruchome „struktury”
oraz strefa pojedynczych zdarzeń, wtargnięcia elementów pochodzących z odrębnego
systemu, porządku znaczeń. Przy czym to właśnie te drugie stanowią nośnik innowacji.
W swej koncepcji kultury Łotman usiłował równoważyć element dynamizmu i statyczności, wchodząc tym samym w polemikę z Fernandem Braudelem, który pozostając pod
silnym wpływem strukturalizmu w wersji prezentowanej w pracach Claude’a Lévi-Straussa, wyraźnie wskazywał na przewagę statycznych struktur określających tożsamość danej
kultury nad fluktuacjami dokonującymi się na jej peryferiach. To nie zapożyczenia –
według Braudela – a odmowa zapożyczeń określa jądro danej kultury, jej zasadniczą treść.
Niezmienność granic i obszarów zajmowanych przez poszczególne cywilizacje nie jest przeszkodą w nieustannej wymianie dóbr kultury. Każda cywilizacja eksportuje i jednocześnie
zapożycza dobra kultury. […] Podróże rzeczy i myśli dowodzą, że nie istnieją granice zamknięte i nieprzenikalne. […] A jednak, mimo niezwykłej zachłanności i podatności świata
na to, co „nowe”, poszczególne cywilizacje nie wchłaniają wszystkiego bezkrytycznie. Przeciwnie, niejednokrotnie mamy do czynienia ze zjawiskiem stanowczej „odmowy”, dzięki
której, zarówno obecnie, jak i przed laty, możliwe jest zachowanie pewnych, zagrożonych
oryginalnych wartości9.
Cywilizacja na ogół odmawia przyjmowania dóbr kulturowych niezgodnych z którąś z jej
głębokich struktur (przestrzeń, hierarcha społeczna, zbiorowa psychika, uwarunkowania
ekonomiczne). Stanowcza odmowa zapożyczenia, utajona wrogość zdarza się dość rzadko,
ale zawsze wiedzie do serca cywilizacji10.

W krytyce francuskiej „nowej historii” Łotman zwraca uwagę na wyolbrzymioną
rolę masowych, przebiegających poza świadomością procesów, które czynią historię
9

F. Braudel, Gramatyka cywilizacji, tłum. H. Igalson-Tygielska, Oficyna Naukowa, Warszawa 2006, s. 49.
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Ibidem, s. 62.
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przewidywalną. W koncepcji Braudela to, co określa kierunek rozwoju kultury, lokuje się
w jej wnętrzu, wynika ze struktury jej samej, usytuowane jest na poziomie struktur głębokich, których treść nie zawsze jest uświadamiana. Natomiast w przekonaniu Łotmana
kierunek rozwoju kultury jest wyznaczany przez pojedyncze „wybuchy”.
„Wybuchy” dynamizujące kulturę mogą być różnej skali, różnej „wielkości”. Na jednym biegunie lokują się ekscesy zachowania indywidualnego – akty szaleństwa, zachowanie tworzące „świat na opak wywrócony”, wszelkie ekstrawagancje w wyglądzie i sposobie bycia,
zmiany „orientacji seksualnej”. Na drugim – odkrycia i wynalazki z zakresu nauki i techniki,
wielkie nowatorskie dzieła sztuki, idee religijne, polityczne itd. Wszelkie transgresje […],
naruszając obowiązujące w danej zbiorowości nakazy i zakazy oraz normy obyczajowe, są
potężnym motorem napędowym kultury, tak samo niezbędnym jak stabilne systemy, gwarantujące zachowanie jej tożsamości11.

A zatem dla trwania kultury równie istotny jest wymiar jej stabilności, jak i zmienności,
tożsamość i obcość, struktury wewnętrzne i wpływy zewnętrzne. Zgodnie z przekonaniem
Łotmana:
Dynamiki kultury nie można przedstawić ani w postaci izolowanego immanentnego procesu, ani też jako biernej sfery wpływów zewnętrznych. Obie te tendencje realizują się we
wzajemnym napięciu; pomijanie go prowadzi do zniekształcenia samej ich istoty12.

Dynamikę kultury określa jej krzyżowanie się z innymi strukturami kulturowymi,
które może przebiegać w różnych formach. Jednak aby mogło nastąpić „wtargnięcie” kultury zewnętrznej do wnętrza kultury własnej, konieczny jest proces jej uwewnętrznienia,
polegający na „ponownej jej nominacji w języku kultury wewnętrznej”13. Obca kultura
musi odnaleźć swoje miejsce i wyrażenie w języku kultury własnej. Proces jej renominacji
wiąże się jednocześnie ze zmianą treści w niej zawartych. Zakres przyswojenia treści obcej
kultury może być różny – może dotyczyć jedynie fragmentów jej symboliki, ale również
przejęcia całego języka. Wyjaśniając pierwszy wariant, Łotman wskazuje na częściowe
przejęcie symboliki świata antycznego przez struktury feudalne, gdzie średniowieczna
Europa chętnie korzystała z symboliki rzymskiej władzy cesarskiej, nie dbając szczególnie
o oryginalny kontekst jej zastosowania i dowolnie kształtując jej sens. Podobnie z symboliką Imperium bizantyjskiego postępowali władcy Rusi, a następnie Księstwa Moskiewskiego, co szczegółowo zostało opisane przez Łotmana oraz Borysa Uspienskiego w ich
pracach poświęconych historii kultury rosyjskiej.

11

B. Żyłko, Czy strukturalizm był/jest naprawdę taki straszny, w: Księga Janion, oprac. Z. Majchrowski, S. Rosiek, Słowo/obraz
terytoria, Gdańsk 2007, ss. 353–354.
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Wyraźnym przykładem wtargnięcia kultury obcej do kultury rosyjskiej związanym
z procesem jej renominacji jest również bardziej współczesna historia, kiedy to w latach 90.
XX wieku dotychczas hermetyczna kultura rosyjska otworzyła się na świat zachodni,
dający jej przede wszystkim towary wraz z zawartym w nich przekazem ideologicznym
i stylem życia. Ów przełomowy moment w historii kultury rosyjskiej opisuje Wiktor Pielewin w książce Generation „P”:
Kiedyś w Rosji naprawdę żyło beztroskie młode pokolenie, które pewnego razu uśmiechnąwszy się do lata, morza i słońca – wybrało pepsi. […] owe dzieci, leżąc latem na plaży,
długo patrzyły w bezchmurny błękitny horyzont, piły ciepłą pepsi-colę, rozlewaną do szklanych butelek w mieście Noworosyjsku, i marzyły o tym, że kiedyś daleki zakazany świat,
leżący po tamtej stronie morza, wkroczy w ich życie. Minęło dziesięć lat i ów świat zaczął
wkraczać…14

Świat zachodni wkracza do Rosji przede wszystkim za pośrednictwem reklamy, której
narzędziem jest główny bohater Pielewina, Wawilen Tatarski, copywriter w firmie reklamowej, którego zadaniem jest „dostosować zachodnie koncepcje reklamowe do mentalności rosyjskiego konsumenta”15. Inny bohater powieści, Pugin, oswojony z zaoceaniczną
rzeczywistością jako były taksówkarz nowojorski, określając strategię sprowadzenia towarów (stylów życia) z Zachodu do Rosji, powie:
[…] wkrótce napłyną tu towary z Zachodu. A wraz z nimi nadciągnie fala reklamy. Ale tej
reklamy nie da się tak po prostu przetłumaczyć z angielskiego na rosyjski, bo tu są inne…
jakby tu rzec… cultural references… Krótko mówiąc, reklamę trzeba będzie szybko dostosować do rosyjskiego konsumenta16.

Wypowiedź Pugina zawiera diagnozę odmienności struktur kultury i mentalności
rosyjskiej, przejawiającej się w specyficznych preferencjach kulturowych, ze względu na
które konieczna jest zmiana sposobu formułowania komunikatu perswazyjnego, jego „dostosowanie” do struktury mentalnej Rosjanina. W wyniku tego „dostosowania” zmienia
się wyjściowa treść ideowa, której nośnikiem są określone marki (Malboro, Parlament,
Sprite). Treści te w sposób znaczący kształtowały zachowania, sposoby myślenia, styl życia
młodych Rosjan, formowały całe pokolenie określane mianem generation „P”. Jak przekonywał Łotman: „Przyjęcie tego lub owego języka symboli czynnie wpływa na zachowanie
ludzi i drogi historii”17.
Ostatecznym efektem wtargnięcia kultury zewnętrznej do danej kultury w perspektywie myślenia radzieckiego semiotyka będzie „eksplozja”. Jurij Łotman przekonuje:
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W pewnym sensie można sobie wyobrazić kulturę jako strukturę, która – będąc zanurzona
w zewnętrznym wobec niej świecie – wciąga ten świat do swego obszaru i następnie wyrzuca go w przetworzonej postaci (zorganizowanej według struktury swojego języka). Jednakże
ten świat zewnętrzny, który z perspektywy kultury wygląda jak chaos, jest w rzeczywistości
również zorganizowany. Jego organizacja dokonuje się zgodnie z regułami jakiegoś nieznanego danej kulturze języka. Z chwilą gdy teksty tego zewnętrznego języka zostaną wciągnięte w obszar kultury, następuje e k s p l o z j a18.

Eksplozja staje się rezultatem zderzenia dwóch odrębnych języków, w których przestrzeni wybuchu powstaje „wiązka nieprzewidywalności”. Dynamika kultury charakteryzuje się zamiennością procesów wewnętrznych i procesów zewnętrznych, a także procesów
stopniowych i wybuchowych, a wszystkie z wymienionych rodzajów procesów są równie
istotne i konieczne z punktu widzenia rozwoju kultury. Wszystkie też stanowią realizację
ruchu „do przodu”, ruchu postępującego. W tym momencie należy unikać potocznego
rozumienia pojęć wybuchowości i stopniowalności. Takie potoczne rozumienie powoduje, iż w procesach cyrkularnych, pulsacjach będziemy dostrzegać w pierwszym rzędzie
wybuchowość, podczas gdy najistotniejszy w tego rodzaju ruchu jest powrót systemu do
stanu wyjściowego.
W ten sposób rozwój pulsujący nie może być uważany za wybuchowy, nawet jeśli zawiera
w sobie oddzielne, burzliwie przebiegające etapy19.

Również w potocznym rozumieniu jedynie procesy wybuchowe stanowiłyby siłę
stymulującą rozwój, podczas gdy równie istotne w tym przypadku pozostają procesy
stopniowe.
Znaczenie powolnych i pulsujących procesów w ogólnej strukturze ludzkiego życia odgrywa nie mniejszą rolę niż procesy wybuchowe. Należy dodać, że w rzeczywistości historycznej wszystkie te rodzaje procesów przeplatają się i oddziaływają wzajemnie na siebie, to
przyspieszając, to spowalniając ogólny ruch20.

Procesy wybuchowe i stopniowe są w istocie procesami przeciwstawnymi wobec siebie,
ale pozostają również we wzajemnej zależności – jedno nie może istnieć bez drugiego.
Mechanizmy stabilizacji wchodzą w stały dialog z procesami wybuchowymi. Zbytnia
koncentracja na jednym z dwóch elementów decydujących o rozwoju kultury może prowadzić do deformacji rozumienia procesu historycznego. Nadmierną koncentrację na
procesach stabilizujących Łotman zarzucał reprezentantom szkoły Annales. W swej krytyce przywoływał wprowadzone przez Braudela rozróżnienie na historię długiego trwania
18

Ibidem, s. 186.

19

Ibidem, s. 190.

20

Ibidem, s. 194.
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(fr. l’histoire de longue durée) i historię „zdarzeniową” (fr. l’histoire evenementielle), dostrzegając w pracach francuskich historyków nadmierną koncentrację na pierwszej
z wymienionych, z tego powodu nazywa ich „historykami ze szkoły de la longue durée”.
Łotman, odnosząc się do dorobku szkoły Annales, przywołuje jako przykład pracę jednego z najważniejszych przedstawicieli szkoły francuskiej, Jeana Delumeau, Cywilizacja
Odrodzenia, pisząc o niej:
[…] jest poświęcona właśnie tym sferom rzeczywistości historycznej, które są organizowane przez stopniowe procesy dynamiczne. Autor rozpatruje odkrycia geograficzne, rolę
postępu technicznego, handlu, zmiany form produkcji, rozwój finansów. Wynalazki techniczne, nawet odkrycia historyczne wpisują się do tego, monumentalnie odmalowanego
ręką Delumeau, obrazu powszechnego ruchu, przy czym ruch ten jawi się przed nami jako
spokojny przepływ szerokiej i potężnej rzeki. Pojedyncza osoba z jej odkryciami i wynalazkami realizuje siebie w takim stopniu, w jakim oddaje się sile tego przepływu21.

Łotman w swej koncepcji kultury usiłował scalić opisany wyżej nurt rzeki z rwącym
i nieprzewidywalnym potokiem:
Zaminowane pole z nieprzewidywalnymi miejscami wybuchu i wiosenna rzeka ze swoim
potężnym, ale wyraźnie ukierunkowanym nurtem – oto dwa obrazy, które pojawiają się
w świadomości historyka badającego dynamiczne (wybuchowe) i stopniowe procesy22.

Pragnął scalić historię długiego trwania z historią zdarzeniową, procesy stopniowe
z wybuchowymi. Ceniąc wysiłek intelektualny francuskich historyków, dokonywał korekty ich ujęcia rzeczywistości historycznej. W przekonaniu Łotmana
[…] historia nie sprowadza się wyłącznie do świadomych działań, co nie oznacza, że jest
tylko nieświadomym procesem. Stanowi raczej wzajemne napięcie obu tych czynników.
Jeśli „historia polityczna” lekceważyła jedną stronę tego dwoistego procesu historycznego,
to „nowa historia” postępuje tak w stosunku do drugiej strony23.

Łotman postuluje równowagę między procesami świadomymi i nieświadomymi
w ujmowaniu procesu historycznego. Absolutyzacja procesów ponadindywidualnych
w pracach szkoły Annales kształtuje określoną postać determinizmu w historii, czyniąc ją
przewidywalną. Polski badacz twórczości Łotmana, Bogusław Żyłko, wskazując różnicę
między Markiem Blochem, fundatorem szkoły Annales, a Jurijem Łotmanem, przekonuje,
iż „ów pierwszy traktuje przeszłość »jako daną, która nie zostawia miejsca dla różnych
możliwości«, to dla drugiego punktem wyjścia jest pogląd, iż »zdarzenie historyczne jest
21

Ibidem, s. 36.

22

Ibidem, s. 37.

23

J. Łotman, Wola boska czy gra hazardowa (Prawidłowość i przypadek w procesie historycznym), tłum. B. Żyłko, „Polska
Sztuka Ludowa. Konteksty” 1–2/1997, s. 33.
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zawsze rezultatem realizacji jednej z alternatywnych możliwości«”24. Zaznaczona przez
Żyłkę różnica może być w istocie różnicą perspektywy, z jakiej rozpatrywany jest fakt
historyczny.
Przy spojrzeniu naprzód od wewnątrz wzdłuż osi czasu obserwator widzi wiązkę równie
prawdopodobnych zdarzeń i w bardziej odległej historycznej przyszłości – rozmaitych dróg
rozwoju systemu25.

Spojrzenie historyka natomiast zawsze jest spojrzeniem wstecz, spojrzeniem na to, co
już się dokonało, z tej perspektywy „cały proces historyczny staje się jakby poruszaniem
się koleją jednotorową, eliminującą inny kierunek ruchu”26.
W ujęciu procesu historycznego istotna była opisana wyżej kwestia relacji między procesami stabilizującymi i procesami wybuchowymi, a także kwestia stosunku systemu do
zewnętrznej rzeczywistości.
Zasadniczymi zagadnieniami opisu wszelkiego systemu semiotycznego są: po pierwsze, relacja tego systemu do pozasystemu, czyli do świata leżącego poza nim; po drugie, stosunek
statyki do dynamiki27.

Oba zagadnienia uznawane są przez Łotmana za fundamentalne, jednocześnie oba
są ze sobą ściśle powiązane, bowiem moment eksplozji stanowiący rdzeń procesów wybuchowych jest rezultatem zderzenia systemu z elementami zewnętrznymi wobec niego.
Wyjaśniając relację systemu wobec rzeczywistości zewnętrznej, Łotman podnosi jedną
z najbardziej ważkich kwestii filozoficznych, jaką jest relacja języka i świata zewnętrznego. Świat zewnętrzny wobec języka jest przez niego wchłaniany i przekształca się
w treść stanowiącą składnik dychotomii treść – wyrażenie. Plan treści, w rozumieniu, jakie
wprowadził Ferdinand de Saussure, stanowi skonwencjonalizowaną realność. Podążając
za myślą tartuskiego semiotyka, postawię dalej fundamentalne pytanie dotyczące „stopnia
adekwatności świata stwarzanego przez język”28. Poruszając te kwestię, Łotman odwołuje
się do problemu świata noumenalnego sformułowanego przez Kanta, w którego terminologii plan treści pozostaje
[…] tą samowiedzą (Selbstbewusstsein), która wytwarzając przedstawienie „Myślę” – które
musi móc towarzyszyć wszelkim innym przedstawieniom i we wszelkiej świadomości jest
jedno i to samo – nie może już sama być wyprowadzona z żadnego innego przedstawienia.
Jedność tej apercepcji nazywam transcendentną jednością samowiedzy, ażeby zaznaczyć
24

Ibidem; B. Żyłko, Słowo wstępne, w: J. Łotman, Kultura i eksplozja, s. 19.

25

J. Łotman, Nieprzewidywalne mechanizmy kultury, tłum. B. Żyłko, Wydawnictwo Naukowe WNS UAM, Poznań 2018, s. 50.

26

Ibidem.

27

J. Łotman, Kultura i eksplozja, s. 27.

28

Ibidem.
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możliwość pochodzenia z niej poznania a priori. Albowiem różnorodne przedstawienia
dane w pewnej naoczności nie byłyby w ogóle mymi przedstawieniami, gdyby nie należały
wszystkie do jednej samowiedzy. To znaczy, że jako moje przedstawienia – chociaż ich sobie
jako takich nie uświadamiam – muszą przecież koniecznie spełniać warunek, pod którym
jedynie mogą współwystępować w jednej ogólnej samowiedzy, inaczej bowiem nie należałyby bez wyjątku do mnie29.

Przywoływany przez Łotmana fragment wypowiedzi Kanta zakłada istnienie „dwóch
stopni obiektywności: świata należącego do języka (czyli obiektywnego z jego punktu widzenia) i świata znajdującego się poza nim”30. Świat treści systemu powinien być zatem
przekładalny na rzeczywistość, która pozostaje zewnętrzna wobec niego. Z tego wynikają
dwie istotne konsekwencje:
1. Konieczność istnienia więcej niż jednego (minimum dwóch) języka dla odzwierciedlenia rzeczywistości zewnętrznej; 2. Nieuchronność fakt, iż obszaru rzeczywistości nie może
ogarnąć jeden pojedynczy język, lecz wszystkie razem, stanowiąc jedną całość31.

A zatem działająca struktura z konieczności składa się z minimum dwóch języków,
z których żaden z osobna nie jest w stanie uchwycić w pełni świata zewnętrznego. Niezdolność ta wymusza „n i e z b y w a l n o ś ć i n n e g o (innej osoby, innego języka,
innej kultury). Ideę jednego absolutnie doskonałego języka zastępuje obraz struktury
z minimalnie dwoma, a w istocie z otwartą listą różnych języków, wzajemnie sobie niezbędnych, z powodu niezdolności każdego z nich do samodzielnego wyrażenia świata”32.
A zatem zderzenia języków, przepływy znaczeń, migracje idei stanowią warunek konieczny istnienia wewnętrznej struktury kultury.

29

I. Kant, Krytyka czystego rozumu, tłum. R. Ingarden, t. I, PWN, Warszawa 1986, ss. 239–240.

30

J. Łotman, Kultura i eksplozja, s. 28.

31

Ibidem.

32

Ibidem, s. 29.
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Znaki w ciągłym ruchu.
Od optyki podmiotu
po perspektywę kulturową

Pozytywne waloryzowanie dynamiki systemów znakowych jest dość powszechnym stanowiskiem reprezentowanym w ramach rozmaitych orientacji semiotycznych. Biorąc pod
uwagę tematykę przewodnią III Zjazdu Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, chciałabym zestawić wybrane koncepcje powstałe na gruncie dyscypliny, jaką jest semiotyka,
poczynając od skali mikro, a więc perspektywy podmiotu, jako jednostki uczestniczącej
w kulturze, na skali makro – systemu kultury – kończąc. W pierwszym planie przewodnia będzie semiotyka egzystencjalna Eero Tarastiego, w drugim zaś przyjrzę się bliżej
koncepcji późnego Jurija Łotmana, wyłożonej w dwóch jego ostatnich książkach. Tutaj
przedstawiona jest dynamika całych systemów semiotycznych, przy założeniu perspektywy kulturowej. Ujęcie semiotyczne, jak sądzę, może okazać się interesujące dla badań
prowadzonych w ramach współczesnego kulturoznawstwa.

Novum: całościowe ujęcie egzystencji podmiotu,
całościowe ujęcie kultury
Odkąd semiotyka i semiologia zdecydowały się przekroczyć swoje pierwotnie nakreślone pola badawcze i przedmiot badań i wejść, odpowiednio, w obszar kognitywistyki,
literaturoznawstwa, badań wizualnych czy wreszcie kultury jako całości, okazało się, że
dyscyplina ta ma wszelkie szanse, by zostać określona jako imperialistyczna. Określenie
to może być rozumiane zarówno jako zarzut, jak i wielka zaleta. Zarzut, bo jeśli w teoretyczno-metodologiczne ramy jednej dyscypliny można ująć wszelkie „wycinki” rzeczywistości kulturowej, to być może nie ma ich ona zbyt dobrze nakreślonych. Zaleta zaś
dlatego, że fakt taki świadczyć może o niezwykłej elastyczności takiej dyscypliny i jej sze-
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rokim zastosowaniu. Choć – w nowoczesnym kształcie – ufundowana i „zapowiedziana”
przez filozoficzno-logiczne prace Charlesa S. Peirce’a i lingwistyczne badania Ferdinanda
de Saussure’a, swoisty „boom” semiotyka1 przeżywała w drugiej połowie XX wieku, począwszy od głośnych Mitologii Rolanda Barthes’a, poprzez pisma tego semiologa anektujące kolejne obszary głównie współczesnej mu kultury, po badania Umberta Eco oraz neoi poststrukturalistów. Współcześnie semiotyka ponownie zyskuje entuzjastów, a jej przedstawiciele zajmują się między innymi biosemiotyką, semiotyką przestrzeni czy zmysłów
i kulinariów.
Dla kulturoznawców szczególne znaczenie zdaje się mieć semiotyka kultury, ufundowana przez przedstawicieli szkoły tartusko-moskiewskiej. To w ramach ich badań po
raz pierwszy zaproponowano całościowe ujęcie kultury jako takiej. Ani lingwistyczna
semiotyka de Saussure’a, ani logiczno-kognitywna Peirce’a tego nie zaoferowały, co zresztą
nie może być traktowane jako zarzut, nie temu bowiem miało służyć ich ufundowanie.
Również wczesne prace Eco czy Barthes’a, dotykające ówczesnej codzienności kulturowej,
nie proponowały semiotycznego ujęcia kultury jako całości. Przyniósł je dopiero przełom
lat 60. i 70. XX wieku wraz z pismami Jurija Łotmana i Borisa Uspienskiego.
Podobnie interesująca z perspektywy kulturoznawczej może jawić się semiotyka egzystencjalna Eero Tarastiego. Projekt ten ogarnia całość ludzkiej egzystencji, stawiając
figurę podmiotu w centrum, co stanowi, jakby nie patrzeć, rzadkość w znanych dyskursach semiotycznych. Przypominając schemat komunikacji językowej Romana Jakobsona,
można stwierdzić, że semiotyka dotychczas koncentrowała swoją refleksję albo na figurze
nadawcy komunikatu (wcześniejsze ujęcia), albo na odbiorcy (późniejsze koncepcje Barthes’a czy prace Eco z Dziełem otwartym i Lector in fabula na czele). Wiele uwagi poświęcano także samemu przekazowi, by przypomnieć choćby teksty autora Systemu mody
z wczesnego, strukturalistycznego okresu. Tarasti w swojej propozycji wychodzi poza
ten schemat. Zdaje się mniej uwagi poświęcać sytuacji komunikacyjnej na osi nadawca –
przekaz – komunikat, a więcej wyborom samego podmiotu ludzkiego, dokonywanym
w czasie jego życia. Ta nowość w sposobie ujmowania problematyki semiotycznej przesądza moim zdaniem o jej znaczącym kulturoznawczym potencjale. Dlatego proponuję
dwie wspomniane właśnie koncepcje – obie ujmujące całość: ludzkiego podmiotu (skala
mikro) i systemu kultury (skala makro) – przedstawić tu jako wartościowe z perspektywy
kulturoznawczej; nie konkurencyjne względem niej, bo takie postawienie sprawy nie jest
możliwe, ale jako stanowiące wiele obiecujący punkt odniesienia i propozycję odmiennego spojrzenia na te same zagadnienia. Obie koncepcje łączy także jeszcze jedna, bardzo
istotna, również dla tematu III Zjazdu PTK, właściwość – zarówno w semiotyce egzystencjalnej, jak i tartusko-moskiewskiej wiele uwagi poświęca się dynamice.

1

Dalej będę używać terminu „semiotyka” w odniesieniu zarówno do semiotyki sensu stricto, jak i semiologii, stosując go jako
termin szerszy.
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Paralelizm teoretyczny: strukturalizm
Warto zacząć od pewnego zastrzeżenia. Otóż dwie semiotyczne koncepcje, które czynię
głównym przedmiotem tego tekstu, trudno ze sobą zestawić jako równorzędne podejścia z tego przede wszystkim powodu, że myśl teoretyczno-metodologiczna semiotyków
zgromadzonych w ośrodkach w Tartu i Moskwie ewoluowała na przestrzeni trzech dekad
funkcjonowania szkoły (umowne daty to 1960–1990) i reprezentowana była przez wielu
uczonych. Myśl Tarastiego jest autorska, powstała niezależnie. Poza tym podczas gdy coraz
więcej przedstawicieli pierwszego pokolenia szkoły radzieckiej odeszło, fiński myśliciel
nadal rozwijał swoją myśl. Błędem byłoby też stwierdzenie, że jest to propozycja niemająca za sobą wielu lat namysłu. Pierwszy raz Tarasti wyłożył swą koncepcję w 2000 roku
w książce Existential Semiotics, by piętnaście lat później przedstawić jej zweryfikowaną
i znacznie poszerzoną pod względem aplikacyjnym (choć nie tylko) wersję w Sein und
Schein. Explorations in Existential Semiotics.
Mówiąc o paralelizmie zasygnalizowanym w tytule tej części tekstu, zacznijmy od
wskazania, że myśl semiotyków radzieckich wyrasta ze strukturalizmu; inspirowali się oni
koncepcją de Saussure’a2, co widać wyraźnie w rozmaitych pracach przedstawicieli tego
nurtu – czy było to wyrażane wprost3, czy pośrednio w ich własnych propozycjach. Mam
tu zwłaszcza na myśli wczesne pisma o kulturze jako systemie znakowym, językopodobności i ustrukturyzowaniu. Poczynając od ujmowania samej budowy znaku, poprzez jego
bycie w systemie, na systemie jako takim kończąc, nawiązywali oni w swoich pracach,
zarówno explicite, jak i implicite, do prac genewczyka, ale też na przykład Louisa Hjelmsleva. Zgłębiali język (to słowo-klucz) filmu, teatru, sztuk słownych i wizualnych, a także
historię czy religię – wszystko w ujęciu strukturalnym lub strukturalizującym. W artykule
tym pragnę jednak więcej miejsca poświęcić późniejszemu okresowi w rozwoju szkoły,
kiedy to większą wagę zaczęto przykładać do dynamiki systemów znakowych, odchodząc
powoli od modelu uporządkowanych struktur.
Semiotyka egzystencjalna Tarastiego również swe teoretyczno-metodologiczne korzenie ma w strukturalizmie. Dość powiedzieć, że autor Sein und Schein jest uczniem Algirdasa Juliena Greimasa, semiotyka neostrukturalisty, jego seminarzystą4 i – poniekąd –

2

Zob. np. Wprowadzenie, w: J. Łotman, Uniwersum umysłu. Semiotyczna teoria kultury, tłum. B. Żyłko, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008, podrozdział: Po Ferdynandzie de Saussure. Szeroko na temat tej inspiracji pisze B. Żyłko,
Semiologia Ferdinanda de Saussure’a w semiotyce kultury szkoły tartuskiej, w: A. Grzegorczyk, A. Kaczmarek, K. Machtyl
(red.), Kurs na Ferdinanda de Saussure’a, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2017.

3

Zob. np. J. Łotman, Semiotyka filmu, tłum. J. Faryno, T. Miczka, Wiedza Powszechna, Warszawa 1983.

4

E. Tarasti, Sein und Schein. Explorations in Existential Semiotics, de Gruyter, Berlin – Boston 2015, s. 424.
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twórczym kontynuatorem. Zanim jednak trafił na litewskiego uczonego, jego semiotyczne
odkrycia miały początek w innym źródle:
W zasadzie to wszystko zaczęło się bardzo wcześnie, miałem dwadzieścia dwa lata, gdy trafiłem na małą książeczkę Claude’a Lévi-Straussa zatytułowaną Myth of Asdiwal w szwedzkim
tłumaczeniu. Nagle otworzył się przede mną nowy świat: to było dla mnie! […] Lévi-Strauss
otworzył dla mnie semiotykę5.

Swoją semiotykę egzystencjalną projektuje nad wyraz szeroko – odwołuje się nie tylko
do strukturalizmu, ale też do semiotyki Peirce’owskiej, Łotmanowskiej czy współczesnych
nurtów, takich jak biosemiotyka, jednak to strukturalizm i neostrukturalizm pozostają
teoretyczną bazą jego koncepcji. Proponowaną przez siebie semiotykę, którą chętnie
nazywa neosemiotyką bądź nowym paradygmatem w ramach dyscypliny, określa mianem
egzystencjalnej, ponieważ nawiązuje w jej ramach do myśli Georga W.F. Hegla, Martina
Heideggera czy Jean-Paula Sartre’a, chcąc niejako stworzyć nową bazę filozoficzną dla
dociekań semiotycznych6. Nie jest to jednak prosty powrót do wcześniejszej fazy rozwoju
myśli humanistycznej, raczej chodzi o pewne sposoby rozumowania. W drugiej, późniejszej o piętnaście lat książce Tarasti na wstępie zaznacza, że interesować go będą „filozoficzne refleksje nad tym, co można nazwać »ontologiczno-transcedentalnymi« kwestiami
semiotyki egzystencjalnej”. Jako korzenie tej myśli wskazuje paryską szkołę semiotyki,
utworzoną przez Greimasa. Co jednak szczególnie ważne, fundator semiotyki egzystencjalnej dodaje, że – tak jak Greimasowska – może być ona równie dobrze Łotmanowska
czy Peirce’owska, a więc niekoniecznie ograniczona do semiotyki neostrukturalnej. Tarasti
głównie jednak korzysta ze słownika wypracowanego na gruncie strukturalizmu (opozycje: langue – parole, signifiant – signifié, podmiot – przedmiot, zewnętrze – wnętrze itd.).
Jednym z wielu przykładów zastosowań jego koncepcji z kart pierwszej książki jest przedstawienie semiotyki krajobrazu, gdzie tymi kategoriami się posługuje7. Błędem byłoby
jednak stwierdzenie, że Tarasti po prostu powiela myśl strukturalną, wskazując jedynie
na kolejne możliwe jej aplikacje. Wspomniana już niezwykła ekspozycja figury podmiotu
i jego egzystencji stanowi wszak novum tej propozycji względem strukturalizmu. W 2000
roku Tarasti pisze:
Strukturaliści chcieli pokazać, jak indywidualne interpretacje były zależne od historii,
tradycji i otaczającej kultury. Moje subiektywne sądy powtarzały jedynie „automatyzmy”
kultury. Celem umożliwienia oszacowania stopnia subiektywizmu i wolności własnego

5

Ibidem. Jeśli nie zaznaczono inaczej – tłum. własne.

6

E. Tarasti, Preface. As an Introduction, w: idem, Existential Semiotics, Indiana University Press, Bloomington 2000.

7

Ibidem, ss. 154–163. Do strukturalnej semiotyki krajobrazu w ujęciu Tarastiego odnoszę się w: K. Machtyl, The Surrounding
and the Surrounded. Dynamic City-Subject Relations in the Light of Existential Semiotics, „PRAXEMA. Journal of Visual Semiotics” 1(19)/2019, ss. 106–119.
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wyboru egzystencjalnego muszę wiedzieć, w jakim kontekście i w odniesieniu do jakich
norm był dokonany. Muszę być świadom ograniczeń mojego wyboru i czynu, co mogłem,
a czego nie mogłem zrobić, odchodząc od moich własnych warunków. Zwłaszcza gdy oceniam indywidualność artysty, jego głos w chórze tekstów i dyskursów, muszę wiedzieć, do
jakiego stopnia znał on i podążał za „gramatyką” lub langue swych czasów. Ale czy mam
rację, umieszczając siebie, własną podmiotowość w jego skórze – bez skrupułów stawiając
siebie na jego miejscu?8

Tarasti świadom jest ograniczeń, jakie niesie strukturalizm, pomijający figurę podmiotu. Langue może być opresywne, tłumić wolę i sprawczość podmiotu. W tym miejscu
dochodzi do głosu semiotyka egzystencjalna. Wychodząc ze strukturalnej pozycji, eksponuje życie podmiotu, wytyczane jego indywidualnymi wyborami, dyktowanymi afirmacją
i negacją tego, co spotyka na drodze swojej egzystencji.

Paralelizm przedmiotowy: dynamika
„Kultury w ruchu. Migracje, transfery, epistemologie” – takie hasło tematyczne przyświecało ostatniemu, III Zjazdowi PTK, w ramach którego współkoordynowałam panel
„Dynamika kultury – semiotyczne migracje”. Gdy mowa o ruchu, transferach i szeroko rozumianych migracjach, mam na myśli dynamikę. Dynamika bywa pozytywnie waloryzowana w semiotyce kultury różnych orientacji, a szczególnie podkreśla się ją w omawianych
tu przeze mnie koncepcjach. Choć tytuł mojego tekstu nakazywałby najpierw pochylić się
nad perspektywą podmiotu (skala mikro), by następnie przejść do skali makro, sądzę, że
bardziej uzasadniony będzie porządek chronologiczny, zacznijmy więc od myśli Łotmana.
W „sztandarowym” dla wczesnego okresu historii szkoły tartusko-moskiewskiej
tekście dwóch głównych jej przedstawicieli – Jurija Łotmana i Borisa Uspienskiego –
O semiotycznym mechanizmie kultury9 opis kultury kreślony jest na bazie opozycji. Mamy
rozróżnienie na kulturę i naturę, kulturę i nie-kulturę, wreszcie na kulturę i antykulturę.
Mowa tu także o wspomnianym już szczególnym stosunku kultury do języka naturalnego.
W obrębie kultury wyróżniano bowiem prymarne i wtórne systemy modelujące, gdzie
pierwszym był język naturalny, drugim – wszelkie zjawiska należące do kultury, niejako na nim „nadbudowane”. Język i kultura – jak wykazują autorzy – są nierozerwalnie
ze sobą złączone i wzajemnie zależne. Język naturalny uznawany jest zaś za mechanizm,
za pomocą którego kultura strukturalnie organizuje świat. Tutaj także zarysowany zostaje projekt kultury jako systemu koncentrycznego, a więc złożonego z centrum, gdzie

8

E. Tarasti, Existential Semiotics, ss. 5–6.

9

J. Łotman, B. Uspienski, O semiotycznym mechanizmie kultury, tłum. J. Faryno, w: E. Janus, M.R. Mayenowa (red.), Semiotyka
kultury, PIW, Warszawa 1977.
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znajdują się struktury najbardziej ustrukturyzowane, i z peryferii, gdzie z kolei ustrukturyzowanie jest najsłabsze.
Bardzo istotne są także zawarte w omawianym szkicu rozważania na temat dynamiki systemu kultury – system ten bowiem dąży jednocześnie do dwóch przeciwstawnych
celów: z jednej strony do maksymalnego uporządkowania i ustrukturyzowania (gwarancja jednolitości), z drugiej do nieustannego „wzbogacania się”, „niecałkowitego uporządkowania” – co jest warunkiem jego prawidłowego funkcjonowania. To swoista antyteza
jedności i wielości10. Zwróćmy uwagę, że wspomniane tezy w większości opisują system
kultury jako taki oraz system w relacji do jego otoczenia, które opisywane tu jest niejako
jako „tło”. W odmienny sposób patrzy na tę problematykę późny Łotman – inaczej rozkłada akcenty, zwraca większą uwagę na relacje między systemami niż na pojedynczy system.
Gdy sięgnąć zatem do prac Łotmana z późnego okresu pracy, można znaleźć nieco
inne sposoby formułowania spostrzeżeń dotyczących systemu kultury. Kluczowym odniesieniem jest późna trylogia Łotmanowska: Uniwersum umysłu, Kultura i eksplozja oraz
Nieprzewidywalne mechanizmy kultury, napisane pod koniec XX wieku. Ta informacja
jest istotna, ponieważ okres ten obfitował w rozmaite wydarzenia społeczno-polityczne
i gospodarcze, które spowodowały zmianę dotychczasowego obrazu świata. Gdy na tło
owych wydarzeń zachodzących w skali makro nałożyć biografię Łotmana, wraz z jego wyjazdem „na Zachód”, chorobą i warunkami, w jakich pracował nad Nieprzewidywalnymi
mechanizmami kultury, jasne staje się, jak wielowymiarowa jest to książka. W stosunku
do wcześniejszych prac autor zdaje się mniej uwagi poświęcać kwestiom stricte teoretycznym na rzecz sytuacji politycznej i ekonomicznej, a jego „systemy” zyskują realne oblicze.
W latach 70. XX wieku, w przestrzeni życia Łotmana, świat był scentralizowany, odgórnie kierowany i zamknięty na to, co na zewnątrz. Takie też były systemy kultury z pracy
O semiotycznym mechanizmie kultury. Równolegle ze zmianami rzeczywistości przemianom uległy teoretyczne rozważania rosyjskiego semiotyka. Zdecydowanie więcej uwagi
zaczął poświęcać dynamice, relacjom, zmianom, przekładom. Wyrazem tego jest wyeksponowanie, wspominanej przez niego już w latach 70., semiosfery jako dynamicznej
przestrzeni wielu języków. W tomie Uniwersum umysłu znajdziemy dwa znamienne teksty
poświęcone temu zagadnieniu: Przestrzeń semiotyczna i Pojęcie granicy. Nawiązując do
schematu komunikacji językowej Jakobsona, Łotman zauważa:
Urządzenie składające się z adresata, nadawcy i wiążącego je jednego kanału nie będzie jeszcze działać. W tym celu powinno ono być zanurzone w przestrzeni semiotycznej. Wszyscy
uczestnicy komunikacji powinni posiadać już jakieś doświadczenie, jakieś nawyki semiozy.
W ten sposób doświadczenie semiotyczne powinno paradoksalnie poprzedzać wszelki akt
semiotyczny11.
10

Ibidem, ss. 167–169. Por. J. Łotman, Semiotyka filmu, ss. 34–35.

11

J. Łotman, Uniwersum umysłu, s. 197.
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Ta uwaga jest niezwykle istotna, okazuje się bowiem, że nie sposób wyabstrahować
pojedynczego aktu komunikacji, niczym w laboratorium. Akt semiotyczny może zaistnieć
tylko w przestrzeni semiotycznej, która jest jego „naturalnym środowiskiem”, i musi być
poprzedzony „doświadczeniem semiotycznym”. To zaś bezpośrednio prowadzi nas do
pojęcia biosfery, w oparciu o które Łotman zbudował swoją koncepcję semiosfery. Dalej
autor powołuje się na zasadę binaryzmu, fundamentalną dla całej semiotyki opartej na
strukturalizmie i kluczową dla jego wczesnych prac, jednak tu proponuje rozumieć ją
nieco inaczej:
Binaryzm i asymetria są obligatoryjnymi regułami budowy realnego systemu semiotycznego. Jednakże binarność należy rozumieć jako zasadę, która realizuje się jako mnogość,
ponieważ każdy z od nowa tworzonych języków z kolei poddaje się podziałowi na podstawie binarności12.

Okazuje się, że wspomniana mnogość może być uznana za jedną z fundamentalnych
cech współczesnego pejzażu kulturowego, kształtowanego, upraszczając, przez globalizację i internet. Zobaczmy też, że Łotman już w tym miejscu „wymyka” się niejako strukturalizmowi. „Binarność […] realizuje się jako mnogość”, a więc jest to próba złagodzenia
dychotomicznego stanowiska strukturalizmu, opozycje ustępują powoli miejsca stopniowaniu, krajobraz się „spłaszcza”. Wreszcie Łotman przenosi uwagę czytelnika na relacje
semiosfery z jej zewnętrzem. Nie jest ono opisywane jako „otoczenie”, jak miało to miejsce
w pracach z lat 70., lecz jako równoważny element, który jest nie tylko „środowiskiem” dla
semiosfery, ale istotnym źródłem wzrostu jej informacyjności i dynamiki:
Oprócz tego, ani jeden z etapów rozwojowych nie jest wolny od zderzenia z tekstami przychodzącymi z zewnątrz, z kultur, które przedtem znajdowały się poza horyzontem danej semiosfery. Te wtargnięcia – czasem są to pojedyncze teksty, a czasem całe kulturowe bloki –
wywierają różnorodne destabilizujące oddziaływanie na wewnętrzną budowę „obrazu
świata” danej kultury. W ten sposób w dowolnym przekroju synchronicznym semiosfery
zderzają się rozmaite języki, rozmaite etapy ich rozwoju, niektóre teksty okazują się zanurzone w nieodpowiadające im języki, a deszyfrujących kodów w ogóle może nie być13.

Takie postawienie sprawy otwiera nas na problematykę komunikacji międzykulturowej, dlatego kolejnym słowem-kluczem uczynić należy „inwazje”. Mamy tendencję do
pejoratywnego rozumienia wtargnięć czy inwazji – zdają się one destabilizować dotychczasowy porządek, wprowadzać chaos i w rezultacie grozić niepożądanymi konsekwencjami. Tymczasem Łotman pozytywnie waloryzuje takie wtargnięcia z zewnątrz, w pewien
sposób wytrącające system z bezpiecznych, znanych ram. To ruch, zmiana, dynamika są
tym, co przyczynia się nie tylko do rozwoju kultury, ale w ogóle umożliwia jej trwanie. Sys12

Ibidem, s. 198.

13

Ibidem, s. 201.
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temy stabilne, ustrukturyzowane, ale statyczne skazane są na zanik. To właśnie otwieranie
się semiosfery na to, co poza nią, jest dla niej ożywcze i konieczne. Z kolei w nawiązaniu
do rozróżnienia centrum i peryferii, znanego z wczesnych prac Łotmana, semiotyk pisze
o semiosferze jako złożonej z wielu centrów i peryferii, co więcej, zdolnych do zamiany
miejscami, tj. to, co było dotąd peryferyjne, może z czasem stać się całkowicie „typowe”.
Jeśli zaś zatrzymać się na moment przy, ściśle z semiosferą związanym, pojęciu granicy, warto przypomnieć za Łotmanem, że każda kultura tworzy się w opozycji do innych,
dzieląc świat na „swój” i „ich”14. Zauważmy, że do opisu granicy Łotman używa opozycji binarnych, wszak granica dzieli przestrzeń na dwie, zwykle opozycyjne części. Czy
jednak zawsze? Semiotycy strukturalni powszechnie stosują opozycyjne kategorie do
opisu rzeczywistości: czas i przestrzeń, lewa i prawa strona, góra i dół, dobro i zło itd.
W perspektywie komunikacji międzykulturowej taka opozycyjność najczęściej realizuje
się na zasadzie lustrzanego odbicia: co jest „u nas” niedozwolone, „u nich” spotyka się
z akceptacją15. Tymczasem w ujęciu Łotmana granica jest wspólna: dzieli, ale też łączy. To
na granicy realizują się wyżej wspomniane inwazje, wtargnięcia z zewnątrz, które dynamizują i wzbogacają kulturę, a nie ją niszczą. Teksty z zewnątrz są filtrowane przez granicę
i włączane do semiosfery poprzez przekład na znany język. Pula tekstów i znaczeń danej
kultury się wzbogaca, co z całą pewnością jest zjawiskiem pozytywnym.
W drugiej książce składającej się na trylogię późnego Łotmana, tj. w Kulturze i eksplozji,
to tytułowa eksplozja jest opisywana jako zjawisko pozytywne i pożądane. Momenty
eksplozji stanowią rodzaj „okna w warstwie semiotycznej. W ten sposób świat semiozy
nie jest nieodwołalnie zamknięty w sobie: formuje on złożoną strukturę, która cały czas
»gra« z leżącą poza nim przestrzenią, to wciągając ją w swoją orbitę, to wyrzucając do
niej swoje już wykorzystane i pozbawione semiotycznej aktywności elementy”16. Łotman
wyróżnia dwa etapy rozwoju kultury: stopniowy i na drodze eksplozji, rzecz jasna przy
założeniu, że mamy do czynienia z rozwojem linearnym, a nie cyklicznym. Co znamienne,
w przekroju synchronicznym, w ramach jednego systemu, jedne warstwy kultury mogą
podlegać rozwojowi stopniowemu, podczas gdy inne mogą rozwijać się poprzez eksplozję,
która rozumiana jest jako „miejsce gwałtownego wzrostu informacyjności całego systemu.
Krzywa rozwoju przeskakuje tutaj na całkowicie nową, nieprzewidywalną i bardziej złożoną drogę”17. Procesy stopniowe i wybuchowe realizują się tylko we wzajemnym związku.
Zachodzą zarówno w sekwencji diachronicznej, jak i synchronicznej, tj. współistnieją
w jednym systemie. Jedne gwarantują ciągłość, inne nowatorstwo. Należy tu wspomnieć
jeszcze jedną istotną kategorię, mianowicie przypadek. Przypadek to nieprzewidywalność,
14

Ibidem, s. 207.

15

Ibidem, s. 208.
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J. Łotman, Kultura i eksplozja, tłum. B. Żyłko, PIW, Warszawa 1999, s. 55.

17

Ibidem, s. 43.
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pewna niewiadoma, swoista wiązka możliwości, z których każda wydaje się równie prawdopodobna. Przyszłość to przestrzeń możliwych stanów. Wybór jednego z nich nie jest
podyktowany zasadami prawdopodobieństwa ani relacjami przyczynowo-skutkowymi,
ale jest dziełem przypadku, dlatego ma tak wysoki stopień informacyjności18.
Nieprzewidywalność proponuję uczynić kolejnym słowem-kluczem tych rozważań.
Prowadzi nas ono do zamykającej trylogię pracy Nieprzewidywalne mechanizmy kultury,
która powstawała mniej więcej w tym samym czasie co Kultura i eksplozja. To eksplozja
jest „furtką” do nieprzewidywalności, otwiera bowiem wiele możliwości, nowych, równie
prawdopodobnych dróg. Wybuchy te zachodzą w skali mikro (indywidualne ekstrawagancje, np. w ubiorze, zachowaniu, sposobie bycia, ale też wyrażające się w zmianie płci
czy aktach szaleństwa)19. Można tu także mówić o odkryciach naukowych, wynalazkach
czy dziełach sztuki przekraczających porządek, w którym powstały. Ale zachodzić mogą
też w skali makro i zalicza się do nich takie wybuchy, jak wielkie zdarzenia historyczne,
rewolucje czy zderzenia kultur (np. rozpad ZSRR). Dodajmy, że – wbrew powszechnym
skojarzeniom – wybuchy w takiej skali nie muszą trwać jedną chwilę, przeciwnie – bywają
długotrwałe.
To, co nieprzewidywalne – pisze Łotman – często pochodzi „z zewnątrz”. Może to być
„katastrofa, nieoczekiwana inwazja nieznanych dotąd sił, cud – wszystko, co w ramach
danego systemu jest nieprzewidywalne”20. To spojrzenie z zewnątrz, spotkanie z innym
wpędza system kultury w ruch: „Ingerencja tego, co pozasystemowe, w systemowe stanowi jedno z ważniejszych źródeł przekształcania modelu statycznego w dynamiczny”21.
Nowość, rozumiana tu pozytywnie, ma źródło w eksplozji, w momentach wybuchu. Są one
niejako wyrwane z czasu, lokują się między przeszłością a teraźniejszością22. Co ważne,
„niewyczerpalność możliwości w momencie wybuchu nadaje procesowi nieskończoną
informacyjność – nie można go przewidzieć”23. Doskonale znana z literatury przedmiotu
jest opozycja informacji i redundancji, innymi słowy, wzrostu informacyjności systemu
i powtarzalności jego elementów. Gdy więc Łotman pisze o nieskończonej informacyjności jako rezultacie nieprzewidywalności, można stwierdzić, że jest to warunek utrzymania
dynamiki każdej kultury, a więc jej trwania.
Analizując rozwój myśli rosyjskiego semiotyka, ze szczególnym uwzględnieniem dynamiki kultury, warto odwołać się do rozważań zamykających Kulturę i eksplozję i stanowiących jeden z problemów podejmowanych w Nieprzewidywalnych mechanizmach
18

Ibidem.
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B. Żyłko, Wprowadzenie. Testament naukowy Jurija Łotmana, w: J. Łotman, Nieprzewidywalne mechanizmy kultury, tłum.
B. Żyłko, Wydawnictwo Naukowe WNS UAM, Poznań 2018, s. 22.
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kultury, a mianowicie do rozróżnienia systemów binarnych i ternarnych. Kryterium tego
rozróżnienia stanowi obszar, którym objęte zostają elementy systemu w efekcie eksplozji:
Mówimy tu nie tylko o tym, że absolutna destrukcja starego systemu nie jest możliwa ani
w ternarnych, ani w binarnych strukturach, ale również o głębszym zagadnieniu: struktury
ternarne zachowują określone wartości z poprzedniego okresu, przesuwając je z peryferii
do centrum systemu. I odwrotnie: ideałem systemów binarnych jest całkowite zniszczenie
istniejącego porządku, jako że jest on naznaczony nieusuwalnymi wadami. System ternarny
pragnie dostosować ideał do rzeczywistości, natomiast binarny – wcielić w życie nie dający
się urzeczywistnić ideał. W systemach binarnych wybuch ogarnia ogół bytu24.

Systemy ternarne w wyniku wybuchów przebudowują pewne swoje struktury, inne pozostawiając stopniowemu rozwojowi, podczas gdy systemy binarne zmieniają się w całości, stając się własną antytezą. Kulturze rosyjskiej Łotman przypisywał strukturę binarną,
kulturze Zachodu – ternarną. Binarna struktura historyczna jest niejako organizowana
„z góry”, centralnie, podczas gdy systemy ternarne poddają się naturalnemu, stopniowemu
rozwojowi, bez ingerencji „z góry”. Obserwowane wówczas zmiany w relacjach Europy
Wschodniej i Zachodniej rosyjski semiotyk rozpatrywał jako przejście od systemu binarnego do ternarnego. Co ciekawe, Łotman, opowiadając się po stronie porządku ternarnego, twierdził, że jego przeciwieństwem może być system binarny, ale też absolutna
jedność. Za idealny model ternarności uznaje przy tym Trójcę Świętą, która opiera się na
dwoistości tego, co duchowe i materialne, zniesionej przez wyższą jedność.
Według mnie ciekawa jest paralela między postulatem przejścia od systemu binarnego do ternarnego a przeformułowaniem perspektywy teoretycznej. Wczesny Łotman
budował swoje teorie w oparciu o opozycje binarne, z biegiem czasu jednak koncentrował wysiłek badawczy na bardziej złożonych relacjach, nieukładających się w proste
opozycje. Bogusław Żyłko, promotor i tłumacz prac semiotyków tartusko-moskiewskich
w Polsce, zauważa, że Łotman wyszedł tym samym poza logikę dwuwartościową (opartą
na zasadzie „albo-albo”, prawdzie i fałszu) i zwrócił się w stronę logik wielowartościowych, dopuszczających więcej możliwości. Logika modalna zajęła tym samym miejsce
klasycznej25.
Zobaczmy teraz, jak dynamikę problematyzuje Eero Tarasti. Należy zacząć od tego,
że wedle Fina semiotyka powinna realizować się w przejściowości, zmianie, przepływie,
czymś, co raczej „staje się” niż „jest”26. W związku z tym wyróżnia on następujące obszary badań: procesy, czasowość, znaki w przepływach oraz pre-signs, czyli znaki w trakcie
powstawania, przed ukonstytuowaniem się jako znak. Zauważa też, że koncentrując się
na dynamice, zmianie, kształtowaniu się i tworzeniu, semiotyka ma szansę na poznaw24

J. Łotman, Kultura i eksplozja, s. 225.

25

B. Żyłko, Wprowadzenie. Testament naukowy…, s. 24.

26

E. Tarasti, Preface…
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czo satysfakcjonującą kontynuację: „Tylko w ten sposób nauka o znakach będzie nauką
przyszłości”27.
Rozwijając koncepcję bycia w procesie, Tarasti precyzuje, że „nic nie jest stabilne, schematyczne czy niezmienne. Sztywne modele klasycznej semiotyki nie nadają się do analizowania takiego uniwersum. Czy możliwe jest modelowanie dynamicznie zmieniającego
się, temporalnego, płynnego świata?”28. By odpowiedzieć twierdząco na to pytanie, fiński
semiotyk uważa, że semiotyka powinna się „przebudować”. Zauważmy, że Tarasti odnosi
się też do pojęcia zdarzenia i dodaje, że rzeczywistość złożona jest z „obszarów energetycznych”. Pisze, że „energetycznie negatywne lub pozytywne zdarzenia są wzajemnie połączone i wzmacniają się wzajemnie”29. Budując swoją koncepcję w oparciu o pojęcie Dasein,
Tarasti wprowadza opozycje potrzebne do jej opisu: external – internal, inner – outer,
objective – subjective. Paralelizm do strukturalistycznych opozycji wydaje się tu oczywisty.
Najciekawsza jest jednak opozycja podmiot – przedmiot, znana – jak zauważa Tarasti –
z aktancyjnego modelu narratologii Greimasa, w ramach której kwadrat semiotyczny determinuje pozycje podmiotu i przedmiotu30. Ważne jest, by zwracać uwagę na wewnętrzne życie znaków. Moim zdaniem to określenie nie jest przypadkowe. Po pierwsze, zakłada
pewien rodzaj „ożywienia” i sprawczości znaków, po drugie, perspektywę czasową, życie
wszak dzieje się w czasie. Czas z kolei i ściśle z nim związana temporalność są jednymi
z podstawowych elementów semiotyki egzystencjalnej.
Bardzo ciekawe i istotne dla prowadzonych tu rozważań jest zaproponowanie przez
Tarastiego pojęcia pre-signs, poprzez które autor rozumie stany przed uformowaniem się
znaków: „Gdy znaki się wykrystalizują, niemal nic nie pozostaje do zrobienia – na poziomie samych znaków”31. Pozwolę sobie tu na pewną dygresję. Fiński semiotyk nie formułuje
tego wprost, ale przywołane stwierdzenie przywodzi na myśl inspirowaną myślą Michaiła
Bachtina koncepcję dynamiki kultury semiotyków tartusko-moskiewskich. Oczywiście
jest to inny poziom rozważań (kultura jako system znakowy, nie znaków samych w sobie),
jednak pewne intuicje są tu zbieżne. W jednym miejscu Łotman pisze:
[…] nie tylko zrozumienie, ale i niezrozumienie jest koniecznym i pożytecznym warunkiem
komunikacji. Tekst absolutnie zrozumiały jest zarazem tekstem absolutnie bezużytecznym.
Absolutnie zrozumiały i rozumiejący interlokutor byłby wygodny, ale niepotrzebny, gdyż
[…] obcowanie z nim nie zwiększyłoby mojej wiedzy32.
Wszelka kultura stale poddawana jest bombardowaniu ze strony spadających na nią – jak
deszcz meteorytów – przypadkowych pojedynczych tekstów. Chodzi tu nie o teksty włą27

Ibidem.
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czone do określonej spójnej tradycji, wywierające wpływ na daną kulturę, lecz właśnie
o oddzielne nieoczekiwane ingerencje. […] Gdyby teksty nie posiadały swej pamięci i nie
mogły stwarzać wokół siebie określonej aury semantycznej, wszystkie te ingerencje pozostałyby muzealnymi rarytasami, znajdującymi się poza podstawowym procesem kulturowym.
W rzeczywistości okazują się one ważnymi czynnikami, prowokującymi dalszy rozwój
kultury. […] Wewnętrzna niedookreśloność struktury [tekstu – K.M.] wytwarza pod wpływem kontaktów z nowymi kontekstami rezerwę dla jego dynamiki33.

W tym miejscu można wprowadzić kategorię kluczową dla semiotyki egzystencjalnej,
a mianowicie podmiot. Semiotyka egzystencjalna jest bowiem zorientowana na podmiot:
Fenomeny o naturze semiotyki egzystencjalnej otwierają się na podmiot jedynie przez jego/
jej obecność. […] Interpretacja możliwa jest jedynie poprzez bycie wewnątrz świata Dasein
– ale, jednocześnie, przekraczając go34.

Transcendencja wywołuje dialektykę pomiędzy being i not-being lub Nothingness. Tarasti wyróżnia przy tym dwa podstawowe akty transcendencji będące jednocześnie dwiema
operacjami logicznymi: akt negacji i afirmacji, powiązane kolejno z Nothingness i Fullness.
Podmiot, przechodząc przez oba te stadia, rodzi się jako semiotyczne „ja” i na nowo przeżywa swoją egzystencję. Precyzując, existential signs to znaki oderwane od świata Dasein,
zmierzające ku Nothingness, a następnie ku Fullness. Mają przed sobą dwie drogi: albo pozostawią swoje signifié (znaczone) w świecie Dasein i będą „dryfować” jako puste signifiant
(znaczące) pozbawione treści, albo na odwrót: ich signifiant, a więc materialne powłoki,
pozostaną w rzeczywistości Dasein, a ich treść (signifié) będzie zmierzać ku Nothingness.
Według fińskiego semiotyka rzadko się zdarza, by znak był całkowicie transcendentny.
Raczej jest bardziej lub mniej pełny, a więc są to wartości stopniowalne. Znak bardziej
pełny, afirmatywny, będzie bogatszy, jeśli chodzi o jego signifié, zaś ten zmierzający ku
Nothingness – odwrotnie. Co ciekawe, Tarasti, posługując się Saussure’owską dychotomią
dwóch aspektów znaku, wskazuje dwie drogi mogące zaistnieć tylko wtedy, gdy jeden
z tych aspektów zostanie porzucony. Wreszcie, osadzając swoje rozważania na temat
podmiotu w optyce semiotyki egzystencjalnej, Tarasti pyta: „Kto wprawia znaki w ruch?”
i odpowiada: „Transcendujący podmiot, oczywiście, w swoim czynie egzystowania”35.
Znak, który pozostaje w ruchu, w permanentnym stawaniu się, a nie byciu, dryfuje, tworzy
niestabilny, dynamiczny system semiotyczny. Różne jednak mogą być motywacje ruchu
znaków. W przypadku semiotyki egzystencjalnej będzie to brak satysfakcji podmiotu:
„ruch od egzystencji ku transcendencji jest wywołany i podtrzymywany przez brak satysfakcji podmiotu, przez jego/jej aspiracje ku niezmienności”36.
33
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W Existential Semiotics Tarasti opierał swoją koncepcję na pojęciu Dasein, a także
Being i Doing. Z czasem wprowadził kategorię modalności, która umożliwiła mu zbudowanie dynamicznego „Z-modelu” i badanie jego wewnętrznych (emic) pojęć37. To pozwoliło mu przekształcić klasyczny już kwadrat semiotyczny Greimasa w „Z-model”, zwany
także przez niego modelem „zemic”38. Ów kwadrat Tarasti uzupełnia o dwa aspekty bycia
podmiotu, tj. Me i Society (Moi i Soi) oraz cztery interpretacje filozoficznych aspektów
bycia39. „Z” symbolizuje dynamiczny ruch między owymi czterema aspektami: ciałem,
osobą (tożsamością), praktyką społeczną oraz wartościami i normami40. Kierunek poruszania się w ramach tego modelu może prowadzić „od konkretnego, zmysłowego ciała
ku abstrakcyjnym normom i wartościom albo od tych inteligibilnych kategorii ku ich
stopniowej egzemplifikacji i ucieleśnieniu”41 – pisze Tarasti. Na tych ontologicznych
podstawach fiński semiotyk niejako nadbudowuje modalności: chcieć, móc, wiedzieć
i musieć. Złożoną w planie teoretycznym koncepcję stosuje do rozmaitych obszarów kultury, poczynając od praktyki artystycznej, w tym filmu i niezwykle bliskiej mu muzyki, na
kulinariach kończąc.

Semiotyczny przyczynek do dynamiki kultury
Choć perspektywa semiotyczna uznawana jest często za skomplikowaną, a przez to trudną
i hermetyczną, bywa usuwana poza ramy kulturoznawczej refleksji. Uważana za kłopotliwą
w aplikacji teorię, niechętnie uwzględniana jest we współczesnych badaniach nad kulturą.
Oczywiście z powodzeniem można wskazać takie jej nurty, które zdają się pasować do tej
charakterystyki. Jednak można wskazać i te, które nie tylko jawić się będą jako atrakcyjne
poznawczo, ale też będą stanowić satysfakcjonującą perspektywę teoretyczną i narzędzie
opisu oraz interpretacji kultury.
Choć wyrastające ze strukturalizmu omówione tu teorie są pod tym względem zbieżne, to również wiele je dzieli. Obie jednak eksponują to, co dla badań kulturoznawczych
jest kluczowe: kulturę i podmiot. Ta semiotyczna oferta wyróżnia oba podejścia na tle
pozostałych rozwijanych w ramach dyscypliny. Ponadto wyróżnia je to, że wiele uwagi
poświęcają dynamice i zmianie. Życiu i jego przemianom. Ruchowi i wymianie. Migracjom i transferom.
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* * *
Ludzki świat Dasein zawsze opiera się na obecności w nim podmiotu, gdzie nawet nieobecność jest znaczącym faktem. Być może teoria Jurija Łotmana była, na poziomie kultury,
próbą modelowania jego „ciągłej zmiany” od wewnątrz42.
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E. Tarasti, Existential Semiotics, s. 5.
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Koncepcje autentycznego „ja”
z perspektywy semiotyki jaźni

Przedmiotem niniejszego artykułu są prezentowane w poradnikach psychologicznych
koncepcje „poszukiwania samego siebie” i dążenia do autentyczności. Treści te odżegnują
się od formułowania teorii sensu stricto, ale opierają się na instrumentalnym wykorzystaniu dorobku nauki. Rezultatem jest „potoczna psychologia” – niespójny i nieco chaotyczny zbiór twierdzeń dotyczących natury ludzkiej, świata społecznego oraz ich wzajemnych
relacji, który zapożycza aparat pojęciowy nie tylko z psychologii, lecz także z socjologii
i filozofii, jednak cechuje go potoczność i sądy zdroworozsądkowe.
Autentyczność rozumiem jako życie w zgodzie ze standardami wyznaczanymi przez
wgląd w tożsamość osobową jednostki, która może zostać odkryta dzięki zastosowaniu
odpowiednich technik autorefleksyjnych, a zarazem jest imperatywem egzystencjalnym1
oraz wartością samą w sobie2. Poszukiwanie autentyczności polega na dążeniu do zredukowania tożsamości do jej źródłowego, czysto indywidualnego wymiaru oraz poszukiwaniu niepoddającego się dalszej redukcji fundamentu autonomicznej i niepowtarzalnej
indywidualności3. Autentyczność można określić jako ideał życia w zgodzie z prawdą
o sobie, co problematyzuje sposób pozyskania samowiedzy i techniki wprowadzania
w życie wynikających z niej zaleceń. Samowiedza ta wymaga wyrażenia przez określony
aparat pojęciowy, w który wbudowane są już pewne założenia o strukturze tożsamości
jednostkowej i relacji jednostki wobec społeczeństwa4.
Poniżej przeanalizuję przesunięcia znaczeń „bycia sobą”, jakie dokonują się w pop-psychologicznym dyskursie o autentyczności z perspektywy semiotyki jaźni. Chociaż omawiane treści nie odpowiadają kryteriom naukowej refleksji teoretycznej, pozwalam sobie
na użycie wobec nich miana „teorii potocznych” – w ślad za argumentacją Petera Bergera
1

N. Rose, Inventing Ourselves: Psychology, Power and Personhood, Cambridge University Press, Cambridge 1999, s. 22.

2

L. Trilling, Sincerity and Authenticity, Harvard University Press, London – Cambridge, Mass. 1972, s. 9.

3

Ibidem, s. 12.

4

N. Rose, Inventing Ourselves..., s. 32.
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i Thomasa Luckmanna, którzy pisząc o „teoriach na temat tożsamości”, postulowali włączenie w ich zakres „psychologii”, czyli:
[…] wszelkich teorii tożsamości, które przypisują sobie zdolność wyjaśnienia zjawiska empirycznego w sposób wyczerpujący, bez względu na to, czy w świetle współczesnej dyscypliny naukowej posługującej się tą nazwą takie wyjaśnienie jest ważne5.

Jak zauważają Berger i Luckmann, „psychologie przez swoją stosowalność w terapii
demonstrują trafność empiryczną, jednak nie dokumentują w ten sposób ontologicznego
statusu swoich kategorii”6. Nie oznacza to, że w takim ujęciu psychologie są tautologiami. Trafność owych kategorii jest warunkowana przez ich społeczne uznanie, co nie jest
jednak tożsame z przekonaniem, że są one skuteczne w ścisłym sensie, a jedynie że uchodzą za adekwatne.
Za Alfredem Schützem przyjmuję, że „jakakolwiek wiedza o świecie, zarówno potoczna, jak i naukowa, zawiera konstrukty myślowe, syntezy, generalizacje, formalizacje oraz
idealizacje specyficzne dla poszczególnych poziomów organizacji myślenia”7.

Semiotyka jaźni
Z ogólnej teorii znaków Charlesa Sandersa Peirce’a można wyprowadzić semiotyczną,
a zarazem fenomenologiczną i pragmatyczną teorię jaźni, Semiotyczne rozumienie jaźni
jest spójne z refleksją o kulturowej i społecznej genezie jaźni, jaką proponował interakcjonizm symboliczny – można nawet stwierdzić, że jest on ugruntowany w analizie
semiotycznej8.
Milton Singer przywołuje wypracowaną przez Peirce’a koncepcję zmian i przesunięć
w znaczeniu pojęć, zgodnie z którą słowa zyskują nowe znaczenia, kiedy pojawiają się
nowe odniesienia, do których mogą odsyłać. Z jednej strony, to ludzie tworzą słowa, więc
nie mogą one znaczyć tego, co nie zostało im przypisane (z zastrzeżeniem, że przypisanie
to odbywa się w ramach grupy osób, które intersubiektywnie podzielają jego zasadność).
Z drugiej, ponieważ człowiek zdolny jest myśleć jedynie za pomocą słów lub innych zewnętrznych symboli, nie można nadać znaczenia w pełni dowolnie, nie odnosząc się przy
tym do tego, co dane słowo już znaczy i do tego, co znaczą inne słowa z nim powiązane9.
5

P. Berger, T. Luckmann, Społeczne tworzenie rzeczywistości. Traktat z socjologii wiedzy, tłum. J. Niżnik, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 253.
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2012, s. 10.
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W zwięzłej formule Peirce’a:
Ludzie i słowa uczą się od siebie i kształtują się wzajemnie. Każdy wzrost informacji
w człowieku to zarazem wzrost informacji w słowie i vice versa10.

Oczywiście można odnieść tę uwagę także do pojęcia „bycia sobą”, ponieważ w ramach
tej koncepcji „jaźń jest zarówno produktem, jak i podmiotem semiotycznej komunikacji”.
Szczególnie ważne dla analogii między jednostką a szeroko rozumianym znaczącym jest
to, że poszukując źródła ciągłości strumienia świadomości, stałego substratu osoby, do
którego odwołuje się tak wiele koncepcji jaźni, Peirce ulokował je w samych procesach
uznakowienia, w procesie semiotycznej komunikacji11, choć w wypadku autorefleksyjnego pytania o „prawdziwe ja” podmiot jest zarazem nadawcą, jak i adresatem komunikatu.
W kontekście przemian pojęcia osoby i „potocznych teorii” o „byciu sobą” nasuwa się
pytanie, jakie są specyficzne własności tak zdefiniowanego procesu semiozy w wypadku, gdy poszukujący autentyczności podmiot stara się poznać i wyrazić prawdę o samym
sobie, czyli gdy semioza jest refleksyjna.
Peirce przekonywał, że jaźń jest ugruntowana w kontroli nad działaniem. Wymaga
ona symbolicznych reprezentacji tego działania i jego możliwych konsekwencji, w tym
reprezentacji samego podmiotu. Kontrola nad sobą jest źródłem jaźni, nie odwrotnie.
Osobowość z kolei rozumiał on jako koordynację i łączenie idei – podkreślał jednak, że
nigdy nie jest ona statyczna i stale podlega zmianom12.
Jaźń konstytuuje się w konwersacji wewnętrznej przez określenie sytuacji i sformułowanie dostępnych jednostce możliwości działania oraz wybór: najpierw odpowiedniej
formy tej konwersacji, a następnie działania, które wcześniej zostało przedstawione symbolicznie. Tak rozumiana konwersacja wewnętrzna jest nie tylko kluczowa dla autodefinicji jednostki, lecz stanowi także warunek konieczny sprawstwa13.
Co szczególnie istotne, w ramach tej koncepcji jaźni żadna forma introspekcji czy konwersacji wewnętrznej nie umożliwia jednostce jako podmiotowi refleksji bezpośredniego
kontaktu ze swoim aspektem przedmiotowym, czyli – w kategoriach semiotycznych – kontaktu między znaczącym a znaczonym14. W toku konwersacji wewnętrznej aktualnego „ja”
z „ja” przyszłym, które nabiera kształtu w wyniku refleksji, myśli mogą być formułowane
jedynie przez symboliczne zapośredniczenie15.
Warto jednak pamiętać, że mimo nacisku, jaki kładł na zwrócenie się podmiotu ku
sobie, Peirce nie zaniedbywał w swojej teorii komunikacji intersubiektywnej. Waga ko10

Ibidem.
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munikacji z innymi w jego koncepcji opierała się na przekonaniu, że choć wybory, które
kształtują jaźń, dokonują się w toku autorefleksji, to symbole, przez które jest ona zapośredniczona, muszą koniecznie pochodzić z zewnątrz. Podmiot poznaje swoje wnętrze
przez analogię do świata, a żaden symboliczny język nie może być w pełni prywatny16.
Choć Peirce podkreślał, że „język jest nie tylko czymś, do czego jednostka się dostosowuje: może ona także przekształcać się z jego pomocą”17, a osoba jest „systemem semiotycznym, którego rozwój jest częściowo definiowany od wewnątrz”18, ponieważ ludzie
mogą kształtować znaczenia (zwłaszcza znaczenia, które przypisują samym sobie), to
„jaźń i świadomość zakotwiczone są w świecie obiektywnym i jego dostępności dla innych
umysłów”19. Co za tym idzie, symboliczne reprezentacje, które zapośredniczają nasze samorozumienie, są z konieczności oparte na intersubiektywnie zrozumiałych strukturach
symbolicznych, a w toku społecznego funkcjonowania jednostki stają się przedmiotem
konwersacji intersubiektywnej, która może wpływać na ich kształt.

Wędrujące pojęcia
Jak zauważa Mieke Bal, pojęcia „zawierają miniaturowe teorie, które pod tą postacią pomagają analizować przedmioty, sytuacje, stany i inne teorie. Ponieważ jednak stanowią
one klucz do intersubiektywnego rozumienia, najważniejsze jest, by były wyraźne, jasne
i zdefiniowane”20. Oznacza to, że pojęcia służą niejako za odnośniki do kontekstów teoretycznych, w których zostały zdefiniowane, niosą pewien bagaż implikowanych znaczeń
i założeń. Ich efektywność jako narzędzi intersubiektywności zależy więc w znacznej
mierze od określenia zbioru znaczeń, który jest przedmiotem referencji – zwłaszcza
w wypadku pojęć definiowanych na wiele różnych sposobów.
Pojęcia zyskują pewne znaczenia, konotacje i implikacje, a inne tracą. Przeniesienie
pojęcia w nowy kontekst często prowadzi do niejasności, ponieważ konsekwencje owych
semantycznych zysków i strat są ignorowane – celowo lub przez niedopatrzenie. Każde
pojęcie „stanowi część jakichś ram, systematycznego zbioru rozróżnień (nie opozycji),
które można czasem wziąć w nawias lub zignorować, ale których nie sposób przekroczyć ani im zaprzeczyć bez poważnego uszczerbku dla prowadzonej analizy”21. Teorie,
16

V.M. Colapietro, Inwardness and Autonomy: A Neglected Aspect of Peirce’s Approach to Mind, „Transactions of the Charles S.
Peirce Society” 21(4)/1985, s. 485.

17

Ibidem.

18

V.M. Colapietro, Inwardness and Autonomy…, s. 498.

19

Ibidem, s. 488.

20

M. Bal, Wędrujące pojęcia w naukach humanistycznych. Krótki przewodnik, tłum. M. Bucholc, Narodowe Centrum Kultury,
Warszawa 2012, s. 47.
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Ibidem, s. 48.
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koncepcje i wyjaśnienia odczuć oraz zjawisk czynią doświadczenie możliwym do pomyślenia, ale z konieczności jedynie w pewnych ramach i pod warunkiem przyjęcia pewnych
założeń – nie zawsze jasno wyrażonych i dających się wzajemnie uzgodnić22.
Bal podkreśla, że dyscyplina w posługiwaniu się pojęciami nie wymaga pełnej zgody
co do ich treści, lecz porozumienia co do „podstawowych zasad gry”23. Pojęcia jako narzędzia intersubiektywności zakorzenionej w potoczności uchodzą często za proste, adekwatne i abstrakcyjne reprezentacje przedmiotu, a tymczasem – jak zaznacza Bal – nie są
wcale proste ani adekwatne. Ich problematyczny charakter staje się szczególnie widoczny,
gdy odnoszą się do kwestii tak fundamentalnych i złożonych jak struktura tożsamości
jednostkowej.
Warto podkreślić, że „pojęcia często przywołuje się po prostu jako etykietki”24. Bal
charakteryzuje oddziaływanie użycia pojęcia jako etykiety za pomocą metafory rozproszenia: „rozpraszanie rozcieńcza, a w końcu neutralizuje zjawisko, jak przy rozchodzeniu się
ciepła” (przeciwieństwem rozpraszania jest „epidemiczne szerzenie się”, rozumiane jako
umieszczenie pojęcia w nowym kontekście bez strat dla siły oddziaływania i bogactwa
znaczeń). W konsekwencji:
[…] rozcieńczenie pozbawia pojęcie jego siły upojęciowiania: różnicowania rzeczy i czynienia ich w ten sposób zrozumiałymi w ich wyjątkowości, czyli teoretyzowania przedmiotu,
które może sprzyjać wiedzy, głębi i rozumieniu25.

Podobne uwagi sformułował Peirce, który zauważył, że idee, a więc także pojęcia
i koncepcje, mają tendencję do rozprzestrzeniania się i wywierania wpływu na powiązane
z nimi idee, a „w toku takiego rozprzestrzeniania się tracą intensywność i siłę wpływu, ale
stają się generalne i łączą z innymi”26.
Kładąc nacisk na brak spójności oraz pobieżne i nieścisłe wykorzystanie pojęć, warto
pamiętać, że zbyt sztywne definiowanie pojęć może okazać się przeszkodą. Użycie pojęcia
w obszarze, gdzie nie jest ono zrozumiałe samo przez się pozwala mu „odzyskać swoją
siłę analityczną i teoretyczną”. Właśnie dlatego, że wędrują między „zwykłymi słowami
a skondensowanymi teoriami”, czyli, upraszczając, między potocznym wykorzystaniem
jako etykiet a odniesieniem do szerszego kontekstu konceptualnego, pojęcia mogą uruchamiać i ułatwiać refleksję27.

22

N. Rose, Inventing Ourselves..., s. 54.
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M. Bal, Wędrujące pojęcia..., s. 36.
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Ibidem, s. 48.
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T. Hołówka, Myślenie potoczne. Heterogeniczność zdrowego rozsądku, PIW, Warszawa 1986, s. 58.

26

Ch.S. Peirce, The Law of the Mind, „The Monist” 2(4)/1892, s. 534.

27

T. Hołówka, Myślenie potoczne..., ss. 52–54.
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Osoba i jaźń
Jak zauważa Norbert Wiley, historia pojęcia jaźni jest historią zapisanej implicite w języku
symbolicznej walki jednostki i społeczeństwa o kontrolę nad życiem28. Pierwotnie rzymskie pojęcie persona oznaczało maskę, a więc w kategoriach badanego dyskursu o autentyczności – pozór, a nie prawdę o jednostce, choć oczywiście taka interpretacja byłaby
anachronizmem. Łacińscy etymologowie argumentowali, że maska to przedmiot, przez
który przechodzi głos autora (od per sonare)29.
Z czasem kultura rzymska wykształciła jeszcze jedno pojęcie zbliżone znaczeniowo
do nowożytnej koncepcji osoby: prosopon. Poza podstawowym znaczeniem maski miało
ono także znaczenie „indywiduum, którym każdy jest lub chciałby być” oraz „charakteru”
i „prawdziwego oblicza”30. To bardzo pojemny zbiór referencji, obejmujący zarówno stan
faktyczny, jak i stan pożądany, tak wrażenia wywierane na innych, jak i pewien aspekt
prawdy o jednostce, głębszej niż to, co pokazuje ona światu. Ponadto prosopon zyskał
w stosunku do persony sens moralny: sens bycia świadomym, niezależnym, autonomicznym, wolnym i odpowiedzialnym31. Można tu wyróżnić trzy wątki o szczególnym znaczeniu dla sposobu, w jaki w dyskursach naukowym i potocznym mówi się o tożsamości
jednostkowej i o „byciu sobą”: ciągłość w czasie przynajmniej niektórych aspektów osoby,
samowiedzę lub samoświadomość i samostanowienie przez sprawstwo. Jako pozostałe
komponenty nowożytnej koncepcji osoby, Marcel Mauss identyfikuje postrzeganie jej
jako „substancji racjonalnej, niepodzielnej i indywidualnej”32 oraz zdefiniowanie jej jako
swoistego agregatu stanów świadomości i postrzeżeń33.
Warto jednak pamiętać, że rozumienie pojęcia osoby nie jest homogeniczne, a co za
tym idzie – stopień występowania zidentyfikowanych tu cech, zwłaszcza substancjalnej
ciągłości i integracji świadomości, może się znacząco różnić w zależności od koncepcji jednostki. Ponadto, zbytnim uproszczeniem byłoby stwierdzenie, że pojęcie osoby
przeszło ewolucję od „czystej roli” (persony w klasycznym znaczeniu) do czystej jaźni,
pozbawionej wpływu społecznych uwarunkowań, które narzucają jej pozór34. Wydaje
się, że najbardziej radykalne z pop-psychologicznych koncepcji autentyczności postulują
możliwość uwolnienia jaźni spod władzy zewnętrznego wpływu. Ideał taki jest jednak nie28

N. Wiley, History of the Self: From Primates to the Present, „Sociological Perspectives” 37(4)/1994, s. 527.
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M. Mauss, Osoba, w: idem, Socjologia i antropologia, tłum. M. Król, K. Pomian, J. Szacki, PWN, Warszawa 1973, s. 512.
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Ibidem, ss. 517–518.
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Ibidem, s. 519.
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Ibidem, s. 521.
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Ibidem, s. 524.
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M. Hollis, Of Masks and Men, w: M. Carruthers, S. Collins, S. Lukes (red.), The Category of the Person. Anthropology,
philosophy, history, Cambridge University Press, Cambridge 1999, s. 217.
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możliwy do zrealizowania w praktyce, a jego opis w języku literatury poradnikowej obnaża
niespójność jego założeń.
Koncepcje „bycia sobą”, które są przedmiotem badania, zostały ukształtowane
przez cztery prądy intelektualne i w różnych wizjach autentycznego życia są łączone
w rozmaitych konfiguracjach. Pierwszym z nich jest zainspirowane przez Johanna Herdera romantyczne przekonanie o tym, że każdy człowiek ma zapisaną w swoim wnętrzu
własną, niepowtarzalną miarę, którą wymyka się zewnętrznej artykulacji, a życie w zgodzie z nią jest dla jednostki imperatywem35. Drugi to scjentystyczny pogląd, że drogą do
tak zdefiniowanego „dobrego życia” są systematyczna samokontrola i samoograniczenie,
a więc raczej samodyscyplina niż implikowana przez romantyczną koncepcję jednostki
intensywna autoekspresja. Wizje te łączyło to, że przedstawiały one społeczeństwo jako
przestrzeń pozoru i fałszu, w kontraście do wnętrza jednostki rozumianego jako źródło
autentyczności36. Trzeci element, który kształtuje „potoczne teorie” o autentyczności, to
zachodnia recepcja filozofii buddyjskiej37. Wychodząc od rozumienia jaźni jako zmiennej
wiązki doświadczeń, która nie tworzy żadnej trwałej w czasie substancji, popularyzatorzy
buddyzmu wypracowali pojęcie uważności, odnoszące się do świadomości doświadczeń
i stanów umysłu. Pojęcie to jednak, w przeciwieństwie do jego buddyjskich inspiracji,
posłużyło nie do odrzucenia substancjalnego rozumienia pojęcia osoby, lecz do jego
ugruntowania. Wreszcie czwarty element to odniesienia do Freudowskiej psychoanalizy,
w szczególności do nieświadomości i podświadomości – w ramach nieco uproszczonej
wizji jednostki, która zrównuje uświadomienie sobie prawdy o sobie z jej urzeczywistnieniem – a także do koncepcji ego i osobowości narcystycznej38.
Charles Taylor definiuje osobę poprzez świadomość siebie jako działającego podmiotu, który – dzięki stałości substancji, jaką jest jaźń – może planować swoje życie i który
rozumuje w kategoriach wartości, dokonując wyborów39. O znaczeniu działania z kolei
decyduje intencjonalność, gdyż ludzkie cele, zapośredniczone przez wartości, są w istocie
celami samymi w sobie. Świadomość zaś „podąża za przemianami tego, co dla nas znaczące”, a co za tym idzie – osoba definiowana jest przez samointerpretację. Jak ujmuje to
Taylor:
To, co czujemy i jak jesteśmy skłonni działać, nie da się oddzielić od naszego rozumienia
tych kwestii40.
35

Jak zauważył Peirce, „osobowość jest dążeniem do rozwoju urzeczywistniającego charakter”. Ch.S. Peirce, The Law of the
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Innymi słowy, świadomość przekształca znaczenie, ponieważ uświadomienie sobie
znaczenia przedmiotu dla nas, zmienia modalność jego odbioru – oczywiście ma to zastosowanie także w sytuacjach, kiedy to my jesteśmy zarazem podmiotem i przedmiotem
refleksji41. W tym kontekście warto przywołać zastrzeżenie Taylora, by nie opisywać koniecznych warunków przypisania przez osobę znaczenia – które można opisywać choćby
językiem psychologii – tak jakby były one tożsame z treścią tego znaczenia42. Wypracowanie takiego metajęzyka analizy nie jest oczywiście proste, co pokazuje choćby przykład
synkretycznych „potocznych teorii” autentyczności.
Kluczowe jest tutaj to, że jednostka może tworzyć w swojej świadomości reprezentacje
siebie, w tym hipotetyczne i spekulatywne – a zdolność ta jest warunkiem koniecznym
refleksyjności. Ponadto osobę wyróżnia nie sama świadomość siebie, lecz także standardy,
które jej przypisuje43, w tym najważniejszy w omawianym kontekście standard autentyczności. Taylor posługuje się przykładem poczucia wstydu, który wymaga jakościowo odmiennej koncepcji i struktury znaczenia niż te, które są dostępne innym istotom świadomym. Sądzę jednak, że tę uwagę można odnieść także do „bycia sobą”. Tylko dla człowieka
jego podmiotowość jest problematyczna i tylko ludziom dostępne jest odczucie, że ich
egzystencja nie odpowiada ich autodefinicji. W ramach opisywanej tu koncepcji osoby
decydujący jest specyficzny standard trafności reprezentacji samego siebie, jakościowo
inny od standardów, które obowiązują w stosunku do świata zewnętrznego, innych osób,
a tym bardziej nieświadomych obiektów44.
Standardy, jakie jednostki odnoszą do swojej świadomości, są im dostępne jedynie za
pośrednictwem języka – podobnie jak samowiedza, która poza doświadczeniem potrzebuje również artykulacji. To właśnie artykulacja w języku i poszukiwanie odpowiedniej
referencji – także gdy odnosimy się do samych siebie w toku wewnętrznej konwersacji,
a nie publicznej autoprezentacji – pozwala osobie skierować uwagę na przedmiot opisu
oraz wyróżnić jego własności45. Proces ten jest szczególnie złożony w wypadku samookreślenia, kiedy osoba jest zarazem podmiotem i przedmiotem semiozy.

Autentyczne „ja” – interioryzacja jaźni
Abstrahując od tego, czy stałość jaźni jest faktem i jak jest warunkowana, warto zauważyć, że choć dyskurs autentyczności zbudowany jest na ideale poznania i aktualizacji
41

Ibidem, s. 262.
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Ibidem, s. 269.
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Ibidem, s. 265.
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Ibidem, s. 272.
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prawdziwego „ja”, to wiele „potocznych teorii” autentyczności traktuje to prawdziwe „ja”
jako bardzo niestabilne i nieuchwytne46. Podział ten organizuje omawiane treści wokół
osi, której krańcami są apoteoza „ja” i mnożenie jego zasobów oraz swoista kontemplacja
„ja”.
W dyskursie o „byciu sobą” pojawia się koncepcja jaźni jako swoistego zasobu cech,
skłonności i umiejętności, które domagają się aktualizacji i których urzeczywistnienie
w zgodzie ze sobą zapewnia dostęp do wartości nadrzędnej – autentyczności. Według takiego ujęcia zasób ten jest zbiorem właściwości podmiotu. Także inne podejścia implikują
istnienie pewnego podstawowego substratu jaźni, któremu można przypisać określone
własności. Można powiedzieć, że właśnie ten substrat decyduje o paradoksalnej możliwości zmiany przy jednoczesnym pozostaniu sobą. Poszukiwanie prawdziwego „ja” to
poszukiwanie źródłowej i fundamentalnej, choć ukrytej przed jednostką i przed światem
wiedzy o „ja”, która osiągalna jest jedynie dzięki introspekcji, rozmowie ze sobą, z dala od
oczekiwań i presji innych.
W kontraście do wspomnianych ujęć „ja”, które można określić jako substancjalistyczne, w „potocznych teoriach” pojawia się koncepcja jaźni powiązana z praktyką uważności
(mindfulness). W literaturze poradnikowej uważność często jest przedstawiana jako świadomość treści umysłu w danym momencie, a co za tym idzie – narzędzie potwierdzenia
i ugruntowania podmiotowości. Pojęcie to zostało przeszczepione na grunt szeroko rozumianej kultury Zachodu z filozofii buddyjskiej, gdzie uważność miała doprowadzić do
uwolnienia się od wszelkich koncepcji „ja” i uznania, że za naszym doświadczeniem nie
kryje się żaden trwały podmiot. Nie tylko nie jesteśmy naszymi myślami: „ja” nie istnieje, jest pustym referentem, a przekonać się o tym można przez doświadczenie, że żadna
z treści świadomości nie jest na tyle trwała, by ukonstytuować „ja”47.
Koncepcje ukazujące redukcję jaźni do czystej świadomości jako drogę do autentyczności łączą się z tendencją w potocznych koncepcjach „bycia sobą”, którą można nazwać
antyintelektualizmem. Kwestionuje on zasadność wprowadzania rozróżnień pojęciowych,
tworzenia koncepcji, wydawania sądów i generalnie przeprowadzania operacji formalnych na danych naszego doświadczenia. Umysł traktuje podejrzliwie, jako źródło barier
oddzielających jednostkę od jej odczuć, a zatem czynnik wrogi autentyczności48.
Na przekór tym tendencjom antyintelektualistycznym „potoczne teorie” autentyczności cechuje jednak fascynacja systematyczną, planową i konsekwentną pracą nad sobą,
która – jak się wydaje – wymaga zaangażowania tych wszystkich zdolności umysłu,
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których znaczenie podkreśla prezentowana przeze mnie koncepcja jaźni jako zjawiska
semiotycznego.
Charles Taylor identyfikuje trzy cechy współczesnej koncepcji osoby: interioryzację
osobowości, czyli potraktowanie cech jednostki jako jej własności w ścisłym, substancjalnym sensie; przesunięcie przestrzeni wyrazu do umysłu jednostki, czyli wycofanie się
osoby ze sfery publicznej do subiektywnej, intymnej przestrzeni umysłu; interioryzację
konwersacji, czyli przeniesienie nacisku z publicznej komunikacji na autorefleksję49.
Poszukiwanie sensu w sobie, a zarazem próbę radykalnego ograniczenia wpływów
kontekstu społecznego można powiązać z potrzebą solidnego ugruntowania jaźni w niepewnym i zmiennym kontekście ponowoczesności, jak przekonywał Zygmunt Bauman50.
Podobną interpretację zaproponował Norbert Elias, który widział radykalny rozdział jednostki od społeczeństwa jako jedną z charakterystycznych dla współczesności „ochronnych fikcji”. Mają one przynosić pocieszenie w konfrontacji z tymi aspektami kondycji
jednostki, które wymykają się jej kontroli51.
Elias zauważył też, że choć codzienne doświadczenie życiowe pokazuje, jak trudno
oddzielić jednostkę od jej społecznego kontekstu, to na poziomie konceptualnym mamy
znaczne problemy z opisem ich wzajemnych relacji i popadamy w uproszczenia: z jednej
strony w wizję „społeczeństwa bez jednostek”, a z drugiej – w przedstawianie jednostki
jako wyabstrahowanej ze społeczeństwa52.
Potrzeba ugruntowania jaźni nie jest jednak jedyną tendencją w dyskursie o autentyczności. Richard Sennett opisuje zjawisko, które stara się uczynić atut z niepewnej,
niedookreślonej i zmiennej samowiedzy: „lęk przed zamknięciem”53. Przejawia się on
w ucieczce przed wyraźną i trwałą autodefinicją, ponieważ nazwanie i odgraniczenie
doświadczenia jako konkretnego, dokonanego faktu czyni je niezależnym od treści świadomości podmiotu. Można oczywiście próbować rozwijać i przekształcać konsekwencje
swoich działań, ale nie wystarczy do tego zmiana we wnętrzu podmiotu: musi on wejść
w aktywną relację ze światem zewnętrznym. Zdaniem Sennetta tak rozumiane „zamknięcie” pozostaje w sprzeczności z narcystycznym impulsem, który dąży do tego, by doświadczenie było „ciągłym stanem subiektywnym”.
Z podobnych względów narcyzm – często przypisywany indywidualistycznym nurtom
współczesnej kultury, w tym dyskursom o autentyczności – prowadzi do uznania ekspresji siebie zarazem za niezwykle istotną, lecz paradoksalnie skazaną na niepowodzenie.
Nadanie treści jaźni pewnej formy „zamyka” ją – w znaczeniu zarysowanym powyżej –
49

Ch. Taylor, The Person, ss. 277–278.

50

Z. Bauman, Ponowoczesne wzory osobowe, „Studia Socjologiczne” 1/2011, s. 437.

51

N. Elias, Społeczeństwo jednostek, tłum. J. Sławiński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 93.
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Ibidem, s. 92.
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R. Sennett, Upadek człowieka publicznego, tłum. H. Jankowska, Muza, Warszawa 2009, s. 540.
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a tym samym sprawia, że zaczyna ona funkcjonować w sposób zobiektywizowany, niezależny od podmiotu. Innymi słowy, jak formułuje to Sennett, „w sytuacjach narcystycznych
pojawia się emocjonalna niejednoznaczność, ponieważ jasność jest zagrożeniem”54.
W kontekście pop-psychologicznych koncepcji „bycia sobą” szczególnie interesujące
jest podobieństwo, jakie występuje między tak zdefiniowaną „ucieczką w niejasność”
a sposobem, w jaki myślenie zdroworozsądkowe niejako programowo wykorzystuje niejasności i niedookreślenia. Jak to ujęła Teresa Hołówka, „pozorne sukcesy zdroworozsądkowych koncepcji wynikają z ich nieokreśloności”, a potoczne sądy „nie są formułowane tak,
aby było jasne, co i o czym się w nich głosi”55. W związku z tym „myślenie zdroworozsądkowe nie tylko popada bezustannie w Popperowską »niewywrotność«, ale wręcz namiętnie jej szuka”56. Odbiorcy tak skonstruowanych koncepcji mogą uznać, że odpowiadają
one na ich wątpliwości, ponieważ sami wypełnili ramę konceptualną odpowiednio do
swoich przekonań i potrzeb. Dzięki temu niemal każdy poszukujący autentyczności może
uznać, że rozwiązania problemów „bycia sobą” proponowane w literaturze poradnikowej
skierowane są właśnie do niego.
Sennett zauważa też, że współczesny dyskurs o jaźni sugeruje traktowanie kontekstu
społecznego jako „zwierciadła ja”, bez jego analizy jako formy wykraczającej poza indywidualny poziom doświadczenia57. Nastawienie to można nazwać swoistym indywidualizmem metodologicznym zastosowanym do codziennego doświadczenia. W konsekwencji dochodzi do swoistej „naturalizacji” koncepcji jednostki wpisanej w „potoczne
teorie” autentyczności, co sprawia, że jej założenia mogą wydawać się „przezroczyste”
i oczywiste. W istocie powiązane są one z postępującą dyferencjacją funkcji społecznych,
która prowadzi do pozytywnego wartościowania różnicy i tego, co odróżnia jednostkę od
innych – jak pisze Elias, „do pewnego stopnia jednostka szuka sensu i spełnienia w tym,
co tylko ona robi i w tym, czym tylko ona jest”58.
Według Sennetta sens mitu o Narcyzie w jego Freudowskiej interpretacji jest głębszy
niż przestroga przed zgubnymi konsekwencjami nadmiernej miłości własnej. Samoakceptacja zawiera komponent realizmu, adekwatnego odniesienia do rzeczywistości, czego nie
można powiedzieć o narcyzmie. Między narcyzmem a samoakceptacją zachodzi różnica
nie stopnia, lecz jakości. Istotą osobowości narcystycznej jest projekcja, czyli „takie reagowanie na świat, jakby można było pojąć go jedynie przez wyobrażenia o własnym ja”.
Warto podkreślić, że stoi to w sprzeczności z koncepcją Peirce’a, dla którego jest dokładnie
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odwrotnie: możemy pojąć siebie tylko przez analogię do świata i z pomocą intersubiektywnie, społecznie ukształtowanych symboli.
Narcyz odczuwa ustawiczny niedostatek doświadczenia samego siebie właśnie dlatego,
że wciąż jest zwrócony ku swemu odbiciu i nie może dowiedzieć się, kim jest, a kim nie
jest, gdyż brak mu odniesienia i kontekstu. Konsekwencją tego może być swoisty „paraliż sprawstwa” przez koncentrację na odczuciach. „U osobowości narcystycznej pytanie
Co naprawdę czuję? oddziela się stopniowo od pytania Co robię? i bierze nad nim górę”.
W konsekwencji narcyzm „to nie stan działania, a stan bycia”59. To zjawisko także jest wyzwaniem dla semiotyki jaźni, która podkreśla przecież, że jaźń ugruntowana jest w sprawstwie, a autorefleksja, choć niezbędna, jest przede wszystkim środkiem do kształtowania
działania i musi być oparta na intersubiektywnie uwarunkowanym języku.
Co ważne – jak podkreśla Christopher Lasch – narcyzm nie świadczy o silnym, stabilnym poczuciu indywidualności, ale przeciwnie – o problemach z poczuciem braku autentyczności i wewnętrznej pustki60. Jego zdaniem narcystyczny rys współczesnej kultury oraz
problemy z brakiem samoakceptacji są powiązane i należy traktować je jako pozornie tylko
sprzeczne aspekty jednego zjawiska. Lasch zaznacza również, że osobowość narcystyczna
może dążyć do uzyskania absolutnego spokoju przez usunięcie napięć wewnętrznych,
a pośrednio także napięć między jednostką a jej otoczeniem – które jednak ze względu na
naturę narcyzmu postrzegane jest jako projekcja „ja” – przez „solipsystyczne złudzenie
wszechmocy”. Jednak pozostaje ono tylko złudzeniem i nie przyczynia się do większych
możliwości sprawczych jednostki, a nawet staje im na przeszkodzie61, utrudniając tym
samym ugruntowanie się stabilnej jaźni, której brak jest przecież przyczyną narcyzmu.

Wnioski
Autorefleksyjny i introspekcyjny rys „potocznych teorii” autentyczności, który starałem
się przenalizować na tle historycznych przemian pojęcia osoby, wydaje się wyrazem potrzeby niczym niezapośredniczonego kontaktu ze swoimi doświadczeniami i odczuciami.
Warto jednak pamiętać, że taki ideał jest trudno osiągalny, ponieważ refleksja ze swojej
natury jest zapośredniczona językowo, a wszelka treść jaźni nie może służyć za podstawę
ugruntowanej samowiedzy, jeśli nie zostanie skonceptualizowany w języku – języku symbolicznym, który jednostka może co prawda kształtować, ale który zawsze jest w dużej
mierze formułowany intersubiektywnie.
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Jeśli zrozumieć siebie możemy jedynie za pośrednictwem pojęć zewnętrznych wobec
nas, to zdiagnozowane w tym tekście próby wyizolowania jednostki z jej kontekstu społecznego są przeciwskuteczne. Intensywna introspekcja, jaką zakłada internalizacja jaźni,
może stanowić przeszkodę dla skutecznego działania. Samorealizujący się podmiot radykalnie zwraca się ku swojemu wnętrzu, bo w myśl zawartej w psychologicznych poradnikach wizji świata pewniki może odnaleźć jedynie w doświadczeniu samego siebie.
Nikt nie może bowiem przekonać nas, że nie odczuwamy tego, co odczuwamy, a stąd już
niedaleka droga do spokrewnionego z myśleniem magicznym przekonania, że wystarczy
przeświadczenie o swoich przymiotach, by te przymioty nabyć, oraz do tego, że możemy
wpływać na świat zewnętrzny, zmieniając znaczenia, jakie mu nadajemy w toku konwersacji wewnętrznej – niejako z pominięciem sprawstwa. „Potoczne teorie” autentyczności
przedstawiają treści świadomości – przekonania, spostrzeżenia, emocje – jako silny fundament tożsamości: pewny, bo niedający się podważyć z zewnątrz. W skrajnych przypadkach można odnieść wrażenie, że silne subiektywne przekonanie jest w stanie unieważnić
niemal każdą zewnętrzną trudność. Ponieważ odczucia nie można zakwestionować –
tylko my sami możemy orzec, co odczuwamy – treść naszych przeżyć, psyche zyskuje
status ostatniej instancji62.
Choć subiektywna refleksyjność jednostek może w pewnym stopniu kształtować ich
kontekst społeczny, ale tylko pod warunkiem, że przełoży się na sprawstwo, to przede
wszystkim jest uwarunkowaniem obiektywnym63. Jak pisze Margaret Archer:
Wszyscy musimy wypracować swój modus vivendi, który przystaje do naszych wartości,
lecz równocześnie jest możliwy do utrzymania w przeżywanej rzeczywistości64.

Powracając na koniec do teorii semiotycznej jaźni Peirce’a, warto podkreślić, że idee
mają zdolność kształtowania faktów, lecz oddziałują na rzeczywistość zupełnie inaczej niż
oddziałują na siebie fakty świata zewnętrznego wobec jednostek65. Zatem choć autorefleksja i introspekcja są formami działania podmiotu wobec siebie samego, to stanowią
warunek konieczny, a nie wystarczający sprawstwa. Autentyczność, czymkolwiek by była –
a nie sposób określić jej bardziej precyzyjnie niż przez zarys jej warunków formalnych –
nie jest więc, wbrew sugestiom pop-psychologii, jedynie kwestią trafnej, subiektywnej
i prywatnej autodefinicji: semioza jaźni bowiem nie wyczerpuje się w wąsko rozumianych
grach językowych.
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Ciało w technice wspomagającej
taniec klasyczny – barre au sol a balet

Wstęp
O teatralności można mówić, gdy inscenizacja zawłaszcza sam przedmiot. Teatralne
mogą być działania, gesty, zachowania, ale czy teatralne może być ciało? Ciało jest naszym
osobistym nośnikiem pamięci. Biografią, którą nosimy jak ubranie. Jednak tego stroju
nie możemy zdjąć, towarzyszy nam on od zawsze. Jest dynamiczne i plastyczne, zmienne – stanowi zwierciadło naszych działań i wewnętrznych przeżyć. Dane jest nam przez
biologię, ale kształtowane przez nas samych oraz przez kulturę. Ciało jest narzędziem
i nośnikiem indywidualnej teatralności człowieka. Dlatego bardzo ważne jest poznanie
własnej cielesności i fizyczności, aby żyć w harmonii z własnym ciałem i otaczającą nas
rzeczywistością.
W tańcu klasycznym kontuzje są bardzo częste. Co zrobić, gdy uraz uniemożliwia
artystyczną ekspresję? Czy można tańczyć, nie tańcząc? Sytuacja paradoksalna, a jednak
techniki wspomagające są niezwykle istotne, nie tylko w doskonaleniu tańca, ale też jako
środek zastępczy dla tych, którzy tańczyć nie mogą.
Niniejszy artykuł poświęcony jest sztuce tańca klasycznego i ciału tancerza, jako wykonawcy. Zasadnicze pytanie brzmi: Czy technika wspomagająca dla tancerzy klasycznych: barre au sol (drążek na podłodze) ma wpływ na ciało i estetykę ruchu tancerza?
W rozważaniach z obszaru klasycznej historii teatru i baletu pragnę zaprezentować osobiste doświadczenie związane z praktyką tańca klasycznego, przyjmując tym samym metodę
autoetnograficzną.

Autoetnografia
Na podstawie własnego doświadczenia i autorefleksji chcę przedstawić przemyślenia na
temat tańca klasycznego i technik wspomagających, które wynikają z wieloletniej praktyki
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zarówno w roli wykonawcy sztuki tanecznej, jak i nauczyciela technik wspomagających.
Znacząca jest dla mnie obserwacja uczestnicząca tancerzy na sali baletowej. Przyjęcie
subiektywnej perspektywy oceny badanego obszaru jest niezbędne, jeśli chce się poddać
analizie działania z zakresu sztuk wykonawczych i studiów nad performatyką. Metoda autoetnograficzna nie powinna opierać się tylko na własnym doświadczeniu, ale odwoływać
się także do faktów historycznych, w tym przypadku wiedzy na temat historii tańca. Powołując się na słowa Garance’a Maréchala, „autoetnografia jest formą lub metodą badań,
która obejmuje samoobserwację i refleksyjne dochodzenie w kontekście etnograficznego
pola pracy i pisania”1, zamierzam na podstawie doświadczeń własnego ciała oraz obserwacji tancerzy na sali baletowej dokonać analizy ciała w technikach wspomagających taniec
klasyczny.

Tancerz
Rozważając techniki wspomagające stosowane przez tancerzy klasycznych, warto zaznaczyć, że są one narzędziem, przedmiotem i metodą pracy z ciałem. Jednak nie byłyby one
praktykowane, gdyby nie podmiot, a więc wykonawca sztuki tańca. Krytyki barre au sol
nie można dokonać bez tancerza. Działanie artystyczne jest wykonywane przez konkretne
osoby – tancerzy, to oni są podmiotami sztuki tańca, aktorami działającymi na scenie,
głównie za pośrednictwem estetycznych ruchów swoich ciał. Najważniejszą cechą tancerza jest odpowiednia budowa fizyczna. W przypadku baletu wykonawców danej choreografii powinna również cechować wyjątkowa zmysłowość. Różnica między baletem
a innymi formami tańca polega bowiem na tym, że gdy te ostatnie celowo eksploatują
zmysłowość, balet czyni to tylko w przypadku, gdy wymaga tego temat. Tancerka baletowa
powinna mieć pewien rodzaj uroku, który znaczna część widowni będzie nazywać urodą
z oczywistych względów: twarz i ciało tancerki są instrumentem, na którym gra.
Niesłusznie jest jednak oceniać taniec, biorąc pod uwagę tylko sprawność nóg. Tancerz musi być skończenie wyrazisty – od stóp do głów. Twarz jest równie ważną częścią
instrumentu jak stopy i ramiona. Niejeden zręczny wykonawca nie osiąga artystycznych
sukcesów z powodu „wyrazu twarzy”. I odwrotnie, techniczne braki często kompensuje
sugestywny wyraz twarzy, przyciągający uwagę widowni.
Do czego więc zaliczyć wrodzony wdzięk? Mimo chwili wahania mogę uznać, że jest
to walor fizyczny. Tancerka dysponująca wysoko rozwiniętą techniką to niekoniecznie
tancerka obdarzona wdziękiem. Technikę można nabyć zawsze, wdzięk i swobodę ruchu
rzadko. Czasem niewłaściwy sposób uczenia może zabić wrodzony wdzięk. Jednym
1

G. Maréchal, Autoethnography, w: A.J. Mills, G. Durepos, E. Wiebe (red), Encyclopedia of case study research, Sage Publications, Thousand Oaks 2010, ss. 43–45.
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z celów nauczania powinno więc być nie tylko wpojenie czegoś uczniowi, ale także umiejętne wykorzystanie tego, czym już rozporządza. Gdyby celem była jedynie ilość, a nie
jakość, Anna Pawłowa może nigdy nie miałaby okazji oczarowania odbiorców swą sztuką.
Była ona przypadkiem szczególnym, tak jak przypadkiem szczególnym jest każdy wartościowy tancerz o indywidualnej budowie ciała, którą należy starannie przestudiować, by
wpasować w ramy klasycznego systemu2. Nie ma niezawodnego modelu kształcenia, ale
na szczęście istnieją odpowiedni nauczyciele.
Kolejną cechą, jaką należy wziąć pod uwagę, jest muzykalność tancerza. Rzecz oczywista, musi on mieć poczucie rytmu. Pojęcie muzykalności ogranicza się jednak niestety
zwykle do tego. Tymczasem stanowi ono zaledwie minimum, bez jakiego tancerz nie
mógłby w ogóle występować. Prawdziwa muzykalność, która odróżnia balerinę od tancerki corps de ballet3, polega na dużo subtelniejszym rozumieniu i wyczuciu muzycznej treści
i atmosfery. Muzyka bowiem przemawia do tancerki, a tancerka interpretuje ją widowni.
Bardziej zrozumiałe to będzie w porównaniu z dramatem.
Tak jak aktorka interpretuje akcję i myśl autora słowami wybranymi przez niego, tak
tancerka interpretuje myśl choreografa ruchami przez niego obmyślonymi, ale myśl ta nie
zostanie ożywiona, dopóki nie poprowadzi jej muzyka. Doskonałym przykładem jest tu
zupełnie pozbawiony treści balet Sylfida4, który stanowi kwintesencję romantyzmu nawet
bez elementów fantastycznych, willid, duchów i zjaw. Poza muzyką nie ma w tym balecie
niczego, czym mogłaby kierować się tancerka. Wykonuje ona pewne rytmiczne ruchy, ale
to jeszcze nie wystarcza. Musi przekazać widowni szczególnego rodzaju atmosferę. Dlatego
tylko naprawdę muzykalna tancerka może osiągnąć sukces w interpretacji Sylfidy, jednego
z najczęściej wystawianych, ale najrzadziej właściwie interpretowanego baletu. Jedynie
wtedy, gdy balet pojmowany jest w sensie, w jakim rozumieli to słowo Michaił Fokin5
i Jean-Georges Noverre6, prawdziwa muzykalność jest tancerce bezwzględnie potrzebna.
Natomiast w okresie degeneracji baletu, kiedy muzyka staje się tylko akompaniamentem,
od tancerki wymaga się jedynie dobrego słuchu oraz zdolności aktorskich, które stanowią
wtedy coś odrębnego. W balecie muzycznym – w odróżnieniu od „baletu z muzyką” –
zdolności aktorskie i zdolności rozumienia muzyki są ze sobą blisko związane.
Warto rozważyć również zdolności aktorskie. Gra aktorska w tańcu to trudne zadanie.
Jest ona blisko związana ze zdolnością odczuwania muzyki; jest również ściśle podporządkowana ustalonym dla tancerki ruchom. Istnieją różne rodzaje pantomimy baletowej: od
2

I. Turska, Krótki zarys historii tańca i baletu, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 1962.
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Corps de balet – zespół tancerzy danego baletu, z wyjątkiem solistów i koryfejów konkretnego spektaklu tanecznego.
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Sylfida – utwór uważany za pierwszy balet romantyczny/balet-pantomima w dwóch aktach. Libretto: Adolphe Nourrit według
opowiadania Charles’a Nodiera Trilby ou le Lutin d’Argail (Chochlik z Argyll); muzyka: Jean Schneitzhöffer; choreografia:
Filippo Taglioni; scenografia: Pierre-Luc-Charles Cicéri (dekoracja) i Eugène Louis Lami (kostiumy). Prapremiera: 12.03.1832,
Académie Royale de Musique w Paryżu. Premiera polska: 17.02.1839, Teatr Wielki w Warszawie.
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M. Fokine, A. Chujoy, Fokine, memoirs of a ballet master, tłum. V. Fokine, Little, Brown & Co, London 1961.
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I. Guest, Balet romantyczny w Paryżu, tłum. A. Kreczmar, PIW, Warszawa 1978.
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czysto umysłowych znaków języka baletowego z okresu romantyzmu (np. ręka na sercu
oznacza miłość) do wytrawnego aktorstwa w dramatach tanecznych Michaiła Fokina.
Pantomimy nie wolno nigdy traktować jako czegoś dodanego do ruchów tanecznych, ale
jako część samego tańca. Przesadna i zwracająca uwagę mimika twarzy jest zła, zwykle
bowiem dowodzi, że twarz wykonuje maksymalny wysiłek, aby skompensować wady
w budowie ciała7. Każda rola w balecie wymaga gry mimicznej – nawet wtedy, kiedy balerina jest jak najbardziej sobą w błyskotliwej wirtuozowskiej wariacji.
Osobowość jest cechą pożądaną w każdym artystycznym zawodzie. W tańcu oznacza
to styl, ruch kierowany rozumem, a nie fizyczną reakcję, „podpowiedzianą” przez szkolne nawyki. I znów warto powrócić do muzyki. O osobowości w tańcu decyduje między
innymi indywidualna reakcja na znaczenie muzyki, w przeciwieństwie do pobudzonej muzycznym rytmem reakcji mięśni. Zdumiewające jest to, do jakiego stopnia tancerz może
stać się marionetką pozbawioną osobowości, a mimo to zdobywać uznanie u publiczności.
Warto też odnieść się do pojęcia temperamentu – często nadużywa się tego słowa
w recenzowaniu popisów tancerza, aby wytknąć jego niedociągnięcia artystyczne. Nie ma
nic bardziej kłamliwego jak udany temperament, polegający na umyślnych chwytach, za
pomocą których artysta stara się być za wszelką cenę widziany i słyszany. Często ofiarą
tancerek mających duże wyobrażenie o swoim temperamencie jest taniec hiszpański.
Temperament w tańcu, jeśli stanowi coś, co można w ogóle poddać analizie, oznacza naturalną żywość i wiarę w siebie, coś, co odczuwa się w sobie tak szczerze, że chęć przekazania
tego poza światłami rampy staje się palącą potrzebą. W tym właśnie sensie temperament
jest cechą nieodzowną i nie można się tego nauczyć.
Następną cechą wymaganą od tancerki bardziej niż kiedykolwiek jest inteligencja.
Niegdyś doświadczeni pedagodzy wprowadzali tancerkę w tajniki muzyki, malarstwa
i estetyki jej własnej sztuki. Stawała ona przed publicznością świadoma tego, co robi, rozumiejąc w pełni strukturę całości, której była częścią. Dziś tancerkę, głównie ze względu na
oszczędności, kształci się przede wszystkim od strony techniki. Tymczasem, jeśli chce ona
się rozwinąć i utrzymać jako artystka, musi zadbać o własne wykształcenie. Brak wiedzy
i brak wykształcenia skazuje tancerkę po gwałtownym, przedwczesnym rozwoju na artystyczną jałowość.
Należy także wymienić najważniejszą cechę – technikę. Technika jest środkiem, nigdy
celem. Większość tancerzy baletowych, a także przeciwników baletu zupełnie nie zdaje
sobie z tego sprawy. Technika ma wartość wtedy, gdy umożliwia tancerce płynne przedstawienie swojej osobowości oraz wykonywanej roli. Nie spełnia natomiast swojego zadania, jeśli doprowadza tancerkę lub publiczność do zdenerwowania. Technika nie oznacza
umiejętności – nawet doskonałej – wykonywania pojedynczych kroków. Tancerz artysta
nie myśli o poszczególnych krokach, ale pojmuje taniec jako całość, w której jeden krok
7

J. Hera, Z dziejów pantomimy, czyli Pałac zaczarowany, PIW, Warszawa 1975.
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wynika z drugiego. Tancerz rozdrabniający wariację na poszczególne kroki jest równie zły
jak aktor, który się jąka. Niestety bardzo często brawa widowni są tylko reakcją na to, że
tancerz próbuje właśnie wykonać coś trudnego. Naprawdę porywające wykonanie wariacji
spotyka się z rzadkim komplementem ciszy, przerywanej dopiero po jej zakończeniu wybuchem oklasków. Przesadny i nieuzasadniony aplauz bywa szkodliwy. Rozbrzmiewające
brawa mogą zdradzać jedynie tendencję do stronniczości.

Technika tańca a akrobatyka
Przeciwnicy baletu jako systemu tańca tacy jak Isadora Duncan8, nie widzieli żadnej
różnicy między tańcem wirtuozowskim a akrobatyką, i często nie istniała ona w praktyce. Różnica ta bowiem leży nie tyle w technice, ile w sposobie jej pojmowania. Te same
ruchy wykonywane do tej samej muzyki przez dwie indywidualności mogą być w jednym
wypadku czystym tańcem, w drugim akrobatyką. Prawdziwy tancerz wykonuje nawet
najbardziej skomplikowane kroki, pojmując taniec jako całość kierowaną muzyką; stara
się ukryć swoje trudności i przedstawić punkt kulminacyjny w sposób artystyczny – interpretuje określoną myśl. Akrobata natomiast wykonuje swe kroki tak, aby podkreślić
trudność wykonania; w jego przypadku dramat ukryty jest w popisie sprawności fizycznej.
Punkt kulminacyjny polega zaś na olśniewającym zakończeniu, obliczonym na wywołanie
oklasków. Choreograf w pewnych wypadkach, zwłaszcza w słabszym okresie twórczości,
stosuje w układzie tańca trudności techniczne tylko dlatego, że są trudnościami, nakładając na tancerkę obowiązek oczyszczenia tańca z akrobatycznego stylu.
System baletu klasycznego jest wyłącznie treningiem fizycznym. Piękno i estetyka
ruchów przychodzi później: wypływa z kompozycji, w której wykorzystano poszczególne elementy. System baletu klasycznego jest wszechstronny, zaś innych form tanecznych – ograniczony. Tancerka baletowa może wykonać każdy rodzaj tańca: hiszpański
w Trójkątnym kapeluszu9, rosyjski w Tańcach połowieckich10, wschodni w Szeherezadzie11
8

Isadora Duncan nie studiowała tańca w sposób systematyczny, lecz stworzyła oryginalny, niepowtarzalny styl oparty na
własnej filozofii. Czerpała z nowych tendencji tańca modern, którego była pionierką. Widziała w tańcu wyraz wolnej myśli
i sprzeciwiała się ograniczeniom, jakie narzucał taniec klasyczny. Wywarła ogromny wpływ zarówno na całokształt przyszłej
sztuki scenicznej, jak i na wygląd następnych pokoleń tancerzy. Odrzuciła klasyczną białą paczkę (tutu), zrzuciła baletki,
tańczyła przyodziana w grecką tunikę, boso i z rozpuszczonymi włosami, co było szokującą innowacją dla ówczesnej publiczności. Jako pierwsza pokazała się na scenie ubrana tylko w obcisły trykot.

9

Trójkątny kapelusz – balet komiczny w jednym akcie. Libretto: Gregorio Martinez Sierra, według opowiadania Pedra Antonia
de Alarcona; muzyka: Manuel de Falla; choreografia: Leonid Miasin (Françoise Adret); scenografia: Pablo Picasso (Andrzej
Majewski). Prapremiera: 22.07.1919, Balety Rosyjskie Diagilewa w Londynie. Premiera polska: 1.10.1962, Państwowa Opera
w Warszawie.

10

Tańce połowieckie – balet w jednym akcie. Muzyka: Aleksandr Borodin, scena z II aktu opery Kniaź Igor, choreografia: Michaił
Fokin (Piotr Zajlich); scenografia: Nikołaj Roerich. Prapremiera: 18.05.1909, Balety Rosyjskie w Paryżu. Premiera polska:
15.04.1922, Teatr Wielki w Warszawie.

11

Szeherezada – dramat choreograficzny w jednym akcie. Libretto: Alexandre Benois według Księgi tysiąca i jednej nocy;
muzyka: Nikołaj Rimski-Korsakow, suita symfoniczna Szeherezada; choreografia: Michaił Fokin (Piotr Zajlich według
Fokina); scenografia: Leon Bakst (Stanisław Jasieński według Baksta). Prapremiera: 4.06.1910, Balety Rosyjskie Diagilewa
w Paryżu. Premiera polska: 6.03.1913, Teatr Wielki w Warszawie.
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czy grecki w Dafnis i Chloe12 .Warto zwrócić uwagę, że w żadnym z tych baletów nie tańczy
się na czubkach palców, choć bywają opracowywane na pointy. Niezależna tancerka, jaką
była Mary Wigman czy Isadora Duncan, może się temu przeciwstawiać, gdyż cechuje
ją niezwykła świadomość ruchów, inteligencja i wykształcenie. Przeciętna tancerka baletowa, poświęciwszy się całkowicie opanowaniu systemu klasycznego, stopniowo traci
wyczucie estetyczne. Duncan czy Wigman, pracując nad stworzeniem własnego systemu
tańca, musiały studiować muzykę, zastanowić się nad kostiumem oraz obmyśleć znaczenie
ruchów. A zatem znakomita tancerka niekoniecznie musi wyjść z systemu klasycznego.
Sądzę jednak, że wybitna tancerka niezależna osiągnęłaby dużo lepsze wyniki, gdyby
dobrze poznała system klasyczny. Monotonne mogą wydawać się zwykle dzieła wyrosłe
z naturalnych metod, a rezultaty w większości wypadków są tak indywidualne, że uczniom
nie pozostaje nic do przekazania. Technika baletowa jest miernikiem, za pomocą którego
tancerz może ocenić swoją wartość. Technika obmyślona indywidualnie, nawet skomplikowana, nie spełnia tej ważnej funkcji. Oczywiście, technika baletowa może mieć pewne
wady, ale dostarcza rozległej wiedzy o możliwościach ludzkiego ciała.
Często nadużywane określenie „balerina” ma ściśle określone znaczenie. Jest to pewna
ranga w hierarchii zespołu baletowego subsydiowanego przez państwo i podobnie jak stopień generała nie może być nadawana dowolnie; pod względem artystycznym i w praktyce
oznacza tancerkę wykonującą główne role w baletach klasycznych. Tancerkę klasyczną
najlepiej można scharakteryzować, rozważając kwestię interpretacji. Całe szkolenie baletowe jest klasyczne i oparte na systemie skodyfikowanym przez Carla Blasisa13. System
ten ma służyć wielu celom: wyrażaniu określonej roli, stworzeniu odpowiedniej atmosfery
lub interpretacji narodowego tańca jakiegoś kraju. W balecie klasycznym rola jest podporządkowana technice. A zatem tancerka klasyczna będzie absorbowała odbiorców nie
tyle interpretacją określonej roli, ile pięknem swojej linii i płynnością tańca. Balet klasyczny obarcza tancerkę ogromną odpowiedzialnością. Nie może ona ukryć się poza swoją
rolą. Muzyka narzuca tempo, choreografia ruchy: tancerka może się wypowiedzieć tylko
w ściśle określonych ramach, których musi przestrzegać. Ona także musi nadać sens temu,
co wykonuje, gdyż treść baletu jest tylko czasami przedstawiana za pomocą umownych
gestów.
Przyjemność oglądania baletu klasycznego polega na podziwianiu piękna linii i odkrywaniu osobowości tancerki. Jedna tancerka może wykonać adagio płomiennie, druga
dramatycznie, trzecia eterycznie, czwarta lirycznie. Tylko w roli klasycznej można ocenić
tancerkę pod względem technicznym i osobowościowym. Nawet kostium baletu klasycz12

Dafnis i Chloe – balet w jednym akcie i trzech obrazach. Libretto: Michaił Fokin; muzyka: Maurice Ravel; choreografia:
Michaił Fokin (Piotr Zajlich); scenografia: Leon Bakst (Józef Wodyński). Prapremiera: 8.06.1912, Balety Rosyjskie Diagilewa
w Paryżu. Premiera polska: 5.05.1926, Teatr Wielki w Warszawie.

13

Blasis stworzył własną metodę nauczania tańca i zawarł ją w podręcznikach: Trattato sulla danza (1820) i Il codice di
Tersicore (1830), które stały się podstawą nauki współczesnego tańca klasycznego. Zob. C. Blasis, Traktat o sztuce tańca,
w: F. Pappacena, Il trattato di danza di Carlo Blasis 1820–1830. Carlo Blasis’ treatise on dance 1820–1830, Biblioteca Musicale LIM – Saggi, Lucca 2005.
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nego, paczka baletowa czy spódniczka na obręczy, bezlitośnie odsłania wszystko. Fokin
jednak zniósł zwyczaj ciągłego używania paczki przez wprowadzenie do swoich baletów
kostiumów odpowiadających charakterowi roli. Żadnych uproszczeń, żadnego ukrywania
technicznych, fizycznych czy artystycznych niedoskonałości. Klasyka, ponieważ obnaża
wszystko – jest punktem wyjścia dla tancerki i widowni. Tak surowe wymagania sprawiają,
że prawdziwa balerina jest rzadkością. Ponieważ jej ciało jest instrumentem, który otrzymuje tylko raz, przy urodzeniu, mniej spotyka się na świecie balerin niż koncertmistrzów.
Wybitna balerina klasyczna, jeśli nie ogranicza się do odtwarzania ról czysto klasycznych,
ma niezbędne warunki, aby wystąpić w roli niemal każdego typu, a to oznacza, że jest
wszechstronna.

U podstaw tańca klasycznego
Z początku balet, jako rodzaj widowiska teatralnego, urozmaicał rzymską pantomimę. Ta
ostatnia wywodziła się z greckiej tragedii, a za temat obierała najczęściej taniec. Nacisk
kładziono na wyraz twarzy i ruch ciała – za ich pomocą przekazywano treści. W epoce renesansu balet funkcjonował w formie dworskiej rozrywki bądź wystawnych przedstawień
tanecznych, przygotowywanych dla władców i ich dworów. W dziedzinie tańca i śpiewu
odwoływano się do greckich ideałów. Baletowi patronował między innymi król Ludwik
XIV.
Często przy wykonywaniu tańca klasycznego wykorzystywany jest akompaniament
muzyki klasycznej. Według Curta Sachsa14 taniec to każdy ruch intencjonalnie uporządkowany, który nie służy pokonywaniu wysiłku roboczego. Ważnym momentem w historii
baletu był rok 1681, kiedy na scenie pojawił się balet Triumf miłości, a brały w nim udział
pierwsze zawodowe tancerki. Była to nowość, gdyż wcześniej role kobiece (podobnie jak
w grze na scenie antycznego teatru) były tańczone przez mężczyzn. W rezultacie zrodziło się prawdziwe współzawodnictwo między tancerzami i tancerkami, a soliści, aby się
wybić, musieli opracowywać coraz bardziej skomplikowane kroki. Dziś w sali baletowej
stoi fortepian, a zwyczaj ten wprowadził w 1771 roku Bartolomeo Cristoforio, co pozwoliło rozwijać się tej sztuce, a akademiom kształtować coraz lepszych tancerzy. W 1760 roku
opublikowany został traktat Listy o tańcu i baletach15 autorstwa Jean-Georges’a Noverre’a,
w którym podkreślono związek między tańcem, muzyką i scenografią. Upowszechnienie
się tańca klasycznego nastąpiło w romantyzmie. Wtedy też tancerki, aby odgrywać role

14

C. Sachs, Eine Weltgeschichte des Tanzes, w: R. Lange, Ciało, czyli instrument, „Więź” 89/2012, ss. 44–49.

15

G.-J. Noverre, Listy o tańcu, w: idem, Teoria i praktyka tańca, tłum. I. Turska, Ossolineum, Wrocław 1959.
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eterycznych, zwiewnych postaci, zaczęły tańczyć na pointach16. Choreografia wykonywana na czubkach palców nadawała artystce lekkość i wdzięk. Jedną z wielkich postaci tej
epoki był tancerz, nauczyciel i choreograf, Carlo Blasis. Jest on uważany za ojca techniki
baletowej. W swoim Traktacie o sztuce tańca stworzył podwaliny „metodyki nauczania”
tańca klasycznego. Jego nauki stały się bodźcem do późniejszego rozwoju baletu.
Blasis propagował charakterystyczny dla włoskiej szkoły tańca klasycznego styl wykonawstwa, który cechowała wirtuozowska technika, surowa dbałość o prawidłowość
póz, żywy, energiczny styl oraz nieco sztywne ruchy, w których można zauważyć mocno
wyprężone ręce z ostro zgiętymi łokciami; Noverre natomiast reprezentował styl charakterystyczny dla francuskiej szkoły tańca klasycznego, którą cechowała płynność i lekkość
ruchów, dbałość o wdzięk i elegancję oraz łagodzenie mechanicznej precyzji wykonawczej.
Praktyka ta polegała na tym, że ręce są bardziej luźne niż w szkole włoskiej, o wyraźnie
zaokrąglonych łokciach.
Noverre sam był choreografem, jednak znany jest głównie jako teoretyk tańca, a jego
dzieła do dziś są jednymi z najważniejszych, jeżeli chodzi o teoretyczną podstawę tańca.
Noverre wskazał siedem podstawowych ruchów w balecie: skłon, rozciągniecie, podniesienie, skok, ślizg, sus, obrót. Odtąd wszyscy tancerze i choreografowie baletu na własną rękę
wzbogacali tę francuską tradycję, interpretowali ją albo poprawiali. Zachęta Noverre’a do
swobodnego ruchu ciała, a zwłaszcza określone przez niego reguły tego ruchu mają znaczenie pierwszorzędne. Jeszcze bardziej rewolucyjne było ustanowienie przez niego podstawowej zasady, której nie umiał odrzucić żaden z jego następców – to, że tych siedem ruchów
nie da się zrozumieć w izolacji, że nie można ustanowić zasad dotyczących każdej części
ciała, jeżeli rozważane są osobno17.

Noverre łączył w sobie dwie przeciwstawne tendencje. Z jednej strony, dążył do
unowocześnienia języka tańca poprzez rozwój techniki, rozumianej jednak nie jako
oparte wyłącznie na ćwiczeniach wirtuozostwo, ale zgodny z fizjologią ludzkiego ciała
system. Noverre wierzył, że tak skonstruowany język umożliwia przekazywanie treści bez
udziału słowa. W tym sensie jego program służył autonomizacji tańca. Z drugiej strony,
użycie tego języka miało być podporządkowane przekazywaniu treści dramatycznych,
na wzór starożytnej tragedii będącej syntezą sztuk. Noverre widział bowiem taniec jako
sztukę heteronomiczną, będącą imitacją piękna natury, rozumianego wówczas jako
16

Pointy, czyli usztywniane baletki o spłaszczonej przyszwie. Moda na taniec w pointach dotarła do Rosji w latach 30.
i 40. XIX wieku, wraz ekspansją napływowych artystów. Trudno określić, które z państw zachodnich – Francja czy
Włochy – wprowadziło go jako pierwsze, gdyż oba te kraje oddziaływały na siebie artystycznie, czerpiąc ze swego dorobku i osiągnięć. Skłaniać należy się ku Italii, gdyż na przełomie XVIII i XIX wieku zaczęto modyfikować kostiumy baletowe. Ponadto Włosi kochali wirtuozerię i popisy sceniczne, które eksponował taniec na pointach. Pewne jest jedno –
pojawienie się ich było następstwem dynamicznego rozwoju baletu romantycznego, którego postaci były wyidealizowane
i odrealnione. Taniec wchodził w okres „romantycznych” przemian, które widoczne były nie tylko w tematyce, ale i w sposobie jego wykonywania. Wodne nimfy i rusałki unosiły się nad sceną jak na granicy światów, ledwie dotykając stopami ziemi.

17

E. Barba, N. Savarese, Sekretna sztuka aktora. Słownik antropologii teatru, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2005,
s. 222.
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naśladownictwo, które wywołuje w widzu silne przeżycia emocjonalne, niczym antyczne
katharsis. Noverre dostrzegał wyjątkowość sztuki tańca, łączącej w sobie elementy związane z przebiegiem w czasie, charakterystyczne dla muzyki oraz związane z działaniem
w przestrzeni, typowe dla malarstwa i rzeźby. Taniec teatralny był bowiem dla niego połączeniem muzyki, malarstwa, rzeźby i poezji.
Taniec był swego rodzaju analogią poezji, a jego specyficznym językiem miał być ruch.
Idee te zostały później wykorzystane przez francuskich poetów (jak Stéphane Malarmée),
którzy w strukturze spektaklu baletowego dostrzegali podobieństwo do wypowiedzi
poetyckiej.
Założenia reformy Noverre’a szybko znalazły zwolenników wśród choreografów, baletmistrzów i tancerzy. Powstawały nowe przedstawienia oparte na zasadach ballet d’action18,
czerpiące tematy nie tylko z mitologii, ale również z codziennego życia. Choć sposób ich
przedstawiania często był wyidealizowany i nie miał wiele wspólnego z rzeczywistością, to
pojawienie się nowych tematów było sygnałem zmiany upodobań twórców i publiczności.
Szczególnie ważne było podejście do tańca jako środka, który ma wyrażać treści pozataneczne, dramatyczne. Akcję dramatyczną można bowiem opowiadać za pomocą wyrazistego tańca. Ruch jest najważniejszym elementem przedstawienia baletowego, a muzyka
musi być dobrana tak, by jak najlepiej z tym ruchem współgrać. Była to jak na owe czasy
teza awangardowa. Dostrzec można wtedy było oznaki nadchodzącej epoki romantyzmu,
która dla sztuki tańca była okresem dynamicznego rozwoju, a taniec okazał się doskonałym medium do wyrażania idei i nastrojów romantycznych. Wtedy też kategoria tańca
i sztywnego w swych regułach baletu zaczęła być wzbogacana o aspekty performatywne.
Owa performatywność wysunięta zostanie na pierwszy plan w wieku XX i reinterpretacjach utworów baletowych.

Dążenie do perfekcji
Czy taniec klasyczny, popularnie nazywany baletem, może być formą rekreacyjną? Taniec
klasyczny to przede wszystkim sztuka i nieustanny trening w dążeniu do perfekcji. Perfekcji, która jest nieosiągalna, bo zawsze można coś wykonać lepiej i dokładniej: zrobić lepszy
piruet, wyżej skoczyć. Taniec klasyczny to dążenie do ideału – idealnego ciała, idealnego
wykonania sekwencji, idealnego wyglądu.
Lekcje tańca klasycznego trwają zazwyczaj godzinę, jednak profesjonalny tancerz baletowy spędza na ćwiczeniach kilka godzin dziennie. Lekcje obejmują trening wszystkich
partii ciała. Poszczególne ćwiczenia (pas) mają usprawnić i wzmocnić ciało tancerza.
18

Ballet d’action – to ruch baletowy zainicjowany przez Jean-Georges’a Noverre’a, wymagający ekspresji charakteru i emocji
poprzez ciała i twarze tancerzy, a nie poprzez stroje i rekwizyty. Był on wynikiem reakcji Noverre’a na zarzuty, że tancerze
nadmiernie koncentrują się na wiedzy technicznej, zaniedbując prawdziwy cel baletu.
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Jednak same lekcje klasyki to nie wszystko. Bardzo ważne są techniki wspomagające, na
przykład joga, pilates czy barre au sol. Ich celem jest poszerzanie ruchów tancerza oraz
doskonalenie możliwości ciała. Wszystko to, co tancerz zyskuje w czasie zajęć z technik
wspomagających, ma mu pomóc później na zajęciach z klasyki. Trzeba jednak pamiętać,
że w technikach wspomagających nie ma miejsca na wirtuozerię i artystyczny perfekcjonizm – tu doskonalenie wynika z indywidualnej potrzeby ciała – wykonuję jakiś ruch na
tyle, na ile pozwala mi moje ciało. Pokonuję własne bariery, ale tak by czuć się komfortowo. Techniki wspomagające mają służyć regeneracji ciała, wspomagają i rozwijają ruch,
a podczas ćwiczeń wykonawcy nie rywalizują z innymi. Tym samym są dobrym rozwiązaniem dla każdego, nie tylko dla tancerza. Służą osobom, które już nie tańczą lub tańczyć
nie mogą bądź są w okresie rekonwalescencji ruchowej. Techniki wspomagające pozwalają
na ruchową i artystyczną ekspresję.

Technika wspomagająca dla tancerzy klasycznych –
barre au sol
Barre au sol (z franc. drążek na podłodze) to technika stosowana pierwotnie, jako uzupełnienie nauki tańca klasycznego, ale obecnie stanowi uzupełnienie każdej innej dyscypliny
tańca i pozwala rozwinąć świadomość ciała przez wszechstronny trening nieobciążający
stawów. Składa się z ćwiczeń wykonywanych na podłodze, w pozycjach siedzących i leżących. Dzięki temu nie obciąża kręgosłupa, stawów kolanowych i skokowych. Ćwiczenia
dobrze wpływają na zwiększenie elastyczności ciała, poszerzenie zakresu ruchomości
stawów, uaktywnienie pracy mięśni przez ich wydłużenie. Oprócz rozciągania zapewniają
również wzmocnienie mięśni, szczególnie nóg i tułowia. Barre au sol to także trening gracji
i estetyki ruchu. Zajęcia te są zarazem łagodne i dynamiczne. Tancerz może dzięki nim
wiele zyskać: uczy się, jak korygować błędy w ułożeniu ciała, jak zwiększyć elastyczność
ciała, poprawić postawę i sylwetkę, nabrać gracji i delikatności. Barre au sol jest techniką
dla wszystkich, niezależnie od stylu tańca, elastyczności ciała i wieku.
Ciało w barre au sol jest przede wszystkim „nasze” – to ćwiczenie materii i formy, które
polega na kształtowania ciała według jego potrzeb i możliwości. Tu nie chodzi o perfekcyjne wykonanie na miarę spektaklu baletowego, ale precyzyjne ćwiczenie, które ma służyć
naszemu ciału, nam samym. Angażowane są nie tylko mięśnie, ale też umysł – barre au
sol stanowi połączenie jogi, pilatesu, stretchingu i tańca klasycznego i przyjmuje łagodną
formę. A jako technika wspomagająca pomaga tancerzom w opanowaniu poszczególnych
sekwencji w choreografii.

Ciało w technice wspomagającej taniec klasyczny...

Ciało w technice wspomagającej
Barre au sol angażuje ciało i umysł – podejmowane działania mają rozwijać ruchowo
i mentalnie, a tym samym przypominać działania rytualne – osiąganie indywidualnych
celów we wspólnocie.
W technikach wspomagających nie ma tylu dylematów, które zwykle są obecne
w tańcu klasycznym. Dzięki temu nasze ciało zyskuje na naturalności i indywidualnej
ekspresji, ponieważ nie jest obarczone przymusem dążenia do doskonałości. W tańcu
klasycznym mamy do czynienia z paradoksem – ciągłym dążeniu do ideału, choć nie
można go nigdy osiągnąć. Zawsze da się przecież wykonać coś lepiej. Czy istnieje zatem
perfekcyjne ucieleśnienie? Balet jest sposobem myślenia, który tancerzowi klasycznemu
jest wpajany od najmłodszych lat. Na początku to nauczyciel pełni rolę oceniającego,
nie widownia. W edukacji i pracy cały czas dąży się do ucieleśniania perfekcyjnej formy
w nadziei, że kolejna próba wykonania danego kroku będzie lepsza od poprzedniej. Lekcje
tańca klasycznego w edukacji baletowej przez cały okres nauki (również po jej zakończeniu
w pracy zawodowej) opierają się na powtarzaniu tych samych układów ruchów, zaś struktura lekcji i ćwiczonych figur jest niezmienna – bo każda powtórka ma służyć wykonaniu
lepszego ruchu. Indywidualna kreatywność tancerza klasycznego musi zejść na dalszy
plan – tu nie ma miejsca na zrobienie czegoś inaczej, ale jeszcze lepiej.

Ucieleśnianie techniki
Ciało jest głównym medium w tańcu, pośredniczy między twórcą a odbiorcą choreograficznego obrazu. Czym jest ucieleśnienie i jak je rozumieć? Przede wszystkim jest to proces,
w którym poprzez ciało i swoją wyobraźnię tancerz prezentuje sytuację autentyczną. Ciało
zyskuje wówczas nową strukturę, inny ciężar i materię. Staje się jednak przedmiotem
o nieco innej funkcjonalności niż narzędzie.
Zajęcia tańca klasycznego to proces ucieleśniania techniki. Oznacza ona pracę z ciałem
i dużą cierpliwość w procesie, dążenie do tego, aby technika tańca klasycznego znalazła
się w ciele tancerza, aby została przez niego zmaterializowana w ciele. Opanowywanie
techniki to trening ujarzmiania ciała19, które musi zacząć akceptować nienaturalne,
19

Według francuskiego filozofa Michaela Foucaulta ciało ludzkie podlega różnym formom kontroli, od ekonomicznych po
medyczne. Kontrolowane i trenowane jest też w różnych dyskursach społecznych m.in. podczas zajęć na sali baletowej.
Dyscyplinowanie ciała w różnego rodzaju instytucjach nakłada nań ramy określonego porządku, przez co zajmuje ono z góry
ustaloną pozycję w sieci dyskursywnych uwarunkowań. Zob. M. Foucault, Narodziny kliniki, tłum. P. Pieniążek, KR, Warszawa
1999.

159

160

M agdalena  J u ź wik

z punktu widzenia fizjologii, pozycje rąk i nóg, ustawienia korpusu. Należy pracować nad
wyćwiczeniem mięśni i rozciągnięciem ich, aby uzyskać duży zakres ruchowy. Ciało musi
osiągnąć konkretny efekt, do którego prowadzi codzienny trening, przekraczanie granic
własnej cielesności. W tańcu klasycznym najważniejsza jest perfekcyjność – każdy ruch
musi zostać wykonany lepiej, wyżej, mocniej, piękniej.
Ucieleśnianie to proces zapisywania narracji w ciele tancerza, materializowanie pamięci, uwewnętrznianie i uzewnętrznianie trenowanej techniki.
Pamięć wiąże się z tradycją, historią i przeszłością. Związana jest z umysłem i sferą
psychiczną człowieka, jest konstruktem abstrakcyjnym i bliskim metafizyce. Nieustannie
nawiązujemy do tego, co zostało przez nas zapamiętane, przypominamy zdarzenia minione. Oczywiście, często jest to proces nieświadomy i mechaniczny. Zapamiętuje nie tylko
nasz umysł, ale też nasze ciało, które jest materialnym nośnikiem indywidualnej historii
każdego człowieka. To na i w ciele zapisane są istotne elementy naszego bycia w świecie.
Jeżeli stracimy na przykład rękę, nasze ciało się zmieni, zostanie zdeformowane – tylko
ciało będzie znacznikiem tych działań. Nie zmienimy biologicznych uwarunkowań: płci,
rasy, koloru skóry. Ciało jest świadectwem, przedmiotem zapośredniczenia w świecie,
stanowi medium niewerbalnej komunikacji. Jest plastyczne i modalne, zmienia się z upływem czasu. To dzięki technikom wspomagającym poznajemy swoje ciało i jego możliwości, zmuszamy je do procesu przypominania zdarzeń minionych – sprzyja temu tempo
i precyzja, z jaką wykonywane są ćwiczenia w technikach wspomagających.

Technika wspomagająca a teatr fizyczny
Teatr fizyczny polega na podejmowaniu ryzyka, przekraczaniu fizycznych barier, ograniczeń naszego ciała oraz jasnym komunikowaniu pomysłów. Ćwiczenia choreograficzno-fizyczne skupiają się na podstawowych elementach pracy aktora/tancerza, takich jak:
współpraca, precyzja, obecność, dynamika ruchu, reakcja i odruchy. Trening fizyczny
w tym teatrze jest pracą nad świadomością ruchu ciała w przestrzeni, plastycznością,
a także sprawnością, rozumianą jako gotowość ciała do wyrażania myśli i emocji, rozwijanie umiejętności współdziałania z partnerem, reagowania na impulsy, które są nam przez
niego przekazywane lub z wyobraźni. Praca inspirowana jest treningiem Grotowskiego,
teatrów wschodnich i wykorzystywaniem pamięci ciała – a więc powtarzalności ćwiczeń
fizycznych, która powoduje, że ciało je zapamiętuje i po pewnym czasie zaczyna je wykonywać automatycznie. Wyćwiczone ciało staje się instrumentem, który przekazuje sensy
i obrazy lub współgra z psychologią i emocjami kreowanych postaci. W teatrze fizycznym
ciało ludzkie jest podstawowym znakiem przekazu. To na nim opiera się cała teatralna
komunikacja. Stworzenie z ciała instrumentu wymaga jednak doskonałości warsztatowej.

Ciało w technice wspomagającej taniec klasyczny...

Zakończenie
Ciało w tańcu i praktyce ruchowej jest ważne i stanowi część działania, spektaklu, jest
artefaktem. Przez ciało, ruch, plastyczność, gesty i mimikę tancerz tworzy komunikat,
przekaz dla odbiorców. Daniel Stern, uznawany obecnie za jednego z najważniejszych
współczesnych psychologów, przez lata pracował z tancerzami. Badał afekty i emocje
powstające między nimi poprzez ruch, stał się też ważnym punktem odniesienia dla
psychologii ruchu, kognitywistyki i filozofii. W książce z 2010 roku Forms of Vitaity.
Exploring Dynamic Experience in Psychology, the Arts, Psychotherapy, and Development20
przedstawia tezę, że człowiek poznaje poprzez ruch. Poza ruchem, jak twierdzi, nie ma nic.
Skoro ruch jest narzędziem poznawania, oczywiste jest, że ruch artystyczny i taniec mogą
stanowić metody lecznicze w różnego rodzaju chorobach i zaburzeniach psychicznych,
tym bardziej że są wolne od wszelkiej farmakologii. Życie to ruch, a ludzie komunikują się
poprzez nanosekwencje ruchowe. Obok kartezjańskiego „myślę, więc jestem” (cogito ergo
sum) należałoby umieścić „ruszam się, więc jestem”.
W swoich analizach Stern pokazuje, że dynamiki żywotności są ważnym aspektem
wydarzania się w sztukach opartych na czasie. W ruchu (tańcu) neuronów, przez ruch komórek, narządów wewnętrznych, mięśni, kości, stawów, całego ciała, realizuje się ludzka
egzystencja. Tancerka ucieleśnia i wyraża dynamikę witalności między innymi poprzez
specyficzną formę percepcji, siłę oraz prędkość, z jaką porusza się w przestrzeni. Taniec
stanowi więc kwintesencję żywotności. Stern podkreśla też, że sztuka ta „poświęciła znacznie więcej uwagi temu aspektowi doświadczania niż psychologia”21.
Techniki wspomagające mają dobry wpływ na warsztat tancerza profesjonalisty, jak
również amatora. W tańcu ważne jest nie tylko ciało, ale i umysł. Dzięki technikom wspomagającym ciało w tańcu osiąga harmonię z umysłem. Barre au sol pozwala na stopniowe
i powolne dochodzenie do perfekcji, przyglądanie się strukturze wykonywanej techniki,
poznawanie swojego ciała, poszerzanie zakresu ruchów. Stopniowy proces doskonalenia
dzięki technikom wspomagającym czyni z barre au sol metodę pracy twórczej, która pozwala naszemu ciału odnaleźć indywidualny rytm i własne archiwum i rytualność, coś, co
zostało stłumione w materii przez czynniki zewnętrzne i artystyczne wymogi. Należy też
pamiętać, że doskonałość techniczna i artystyczna tancerza zawsze ma początek w technikach wspomagających. To one są cenne dla ciała.

20

D. Stern, Forms of Vitaity. Exploring Dynamic Experience in Psychology, the Arts, Psychotherapy, and Development, Oxford
University Press, New York 2010.

21

Ibidem, s. 89.
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Ruchy kulturowe
oraz typy partycypacji obywatelskiej
w kulturze demokracji

Kultura
Pojęcia kultury ewoluowały wraz z jej rozwojem, podobnie jak podejścia do jej analizy.
Według Janusza Gajdy1 kultura w ujęciu antropologicznym analizowana jest w kilku
aspektach: od tradycyjnych opozycji kultura – natura, cywilizacja – kultura, przez współczesne połączenie obu pojęć, aż po kompleksowe ujęcie kultury jako całości. Współcześnie
ujęcie kultury jako kompleksu różnych czynników składających się na całość myślenia
i zachowania członków społeczeństwa wydaje się kluczowe dla problematyki partycypacji w kulturze członków społeczeństw, a także kompetencji kulturowych nabywanych
przez nich w ramach socjalizacji kulturowej. Autor wymienia także szereg przejawów
faktu kulturowego: wytwory kultury, wartości, normy i wzory, zachowania oraz obyczaje
obowiązujące w danej zbiorowości ludzkiej, które składają się na elementy charakterystyczne dla określonej kultury. Do wytworów kultury zalicza zarówno wytwory materialne, jak i niematerialne, czyli przekonania, idee i ideały. Wartości natomiast, będące
zarówno przedmiotami materialnymi, jak i przekonaniami oraz ideami, tworzą zbiory
uznawanych społecznie wartości i wytworów, które stanowią dobro kulturowe danego
społeczeństwa. Kolejną kategorię tworzą normy i wzory, przy czym normy rozumiane są
jako obowiązujące reguły prawne lub obyczajowe, usankcjonowane kulturowo, zaś wzory
jako zestawy postulowanych zasad postępowania ludzi oraz funkcjonowania instytucji
bądź właściwości (np. wartości symboliczne) przedmiotów. Z kolei zachowania stanowią
odzwierciedlenie obowiązujących wzorów i norm w kulturze, które są charakterystyczne
dla danego społeczeństwa, a obyczaje – tradycyjny zbiór uznawanych wzorów zachowań
w określonej społeczności. Takie kompleksowe ujęcie kultury daje w miarę spójny obraz
1

J. Gajda, Antropologia kulturowa. Wprowadzenie do wiedzy o kulturze, Impuls, Kraków 2015, ss. 22–23.
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społeczeństwa będącego złożoną strukturą: wzorów, wzorców, norm i dyrektyw, które wpajane są w drodze socjalizacji kulturowej i obowiązują wśród członków takiej zbiorowości.
Kulturę można również ujmować w kategoriach wartości i obyczaju obowiązującego
w danej zbiorowości, które stanowią wytyczne moralne oraz praktyczne wskazania co do
postępowania zgodnego z przyjętymi normami kulturowymi. Przykładowo Andrzej Tyszka
określa kulturę jako „konfigurację nadrzędnych wartości i celów oraz zasób reguł wyboru
i preferencji wartości”2. Według niego kultura to uświadomiony i aprobatywny stosunek
członków kultury do wartości uznawanych i cenionych w danym społeczeństwie oraz stosunek repulsywny wobec wartości przez nie odrzucanych. Kultura zatem ustanawia porządek aksjologiczny wyróżnionych w społeczeństwie sposobów myślenia i postępowania
oraz określonych norm dla uwarunkowań międzyludzkich. W aspekcie aksjologicznym
zatem „uczestniczyć w kulturze to uświadamiać sobie zasób i porządek wartości (w szczególnym przypadku ich hierarchię), znać i praktykować reguły oceniania i wartościowania,
umieć adekwatnie wyrażać wartości środkami symbolicznymi”3. To wszystko składa się
na kompetencje kulturowe, nabywane przez każdego uczestnika kultury w procesie wychowania/socjalizacji kulturowej, której podlegają jej członkowie. Wobec tego „kultura
stanowi nie tyle system informacyjny, układ aksjologiczny czy źródło sensu, ile – łącząc
w pewne całości wszystkie te funkcje – staje się mechanizmem sterowniczym postaw
i działań, instrumentem stymulowania, ukierunkowania i regulacji zachowań”4 członków
danej kultury.

Partycypacja kulturowa
Przyjmując takie rozumienie kultury, można przedstawić zagadnienia bezpośrednio związane z działalnością człowieka w kulturze i jego uczestnictwem w niej w sposób świadomy
lub mniej świadomy, tj. nawykowy. Według koncepcji kultury Jerzego Kmity uczenie się
i partycypacja w kulturze polega na:
[…] opanowaniu odpowiednich reguł działania normatywnych i dyrektywalnych, charakterystycznych dla danej kultury. Na wczesnym etapie socjalizacji kulturowej przyswajamy
przekonania kulturowe, rozpoczynając od ich praktycznego respektowania, a następnie
nabywamy świadomie instrukcji dla posiadanych praktycznie umiejętności. […] Dodajmy
też, iż pielęgnowanie reguł kulturowych w codzienności jest zarazem podtrzymywaniem
wizji świata, które one organizują5.
2

A. Tyszka, Partycypacja kulturalna, „Teksty: teoria literatury, krytyka, interpretacja” 3(57)/1981, ss. 137–142, http://bazhum.
muzhp.pl/media//files/Teksty_teoria_literatury_krytyka_interpretacja/Teksty_teoria_literatury_krytyka_interpretacjar1981-t-n3_(57)/Teksty_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r1981-t-n3_(57)-s137-142/Teksty_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r1981-t-n3_(57)-s137-142.pdf [26.08.2018].

3

Ibidem.

4

Ibidem.

5

A. Pałubicka, Gramatyka kultury europejskiej, Oficyna Wydawnicza Epigram, Bydgoszcz 2013, ss. 51–52.

Ruchy kulturowe oraz typy par tycypacji obywatelskiej...

Analogicznie do zjawiska uczestnictwa w kulturze wysokiej i artystycznej (uczestnictwa kulturalnego czy partycypacji kulturalnej) wobec zmian zachodzących w kulturze
obserwujemy obecnie zmiany mechanizmów uczestnictwa w kulturze (także na innych
polach niż kulturalne) jak w przypadku aktywności społecznej członków współczesnej
kultury demokracji. Już Antonina Kłoskowska w kwestii partycypacji kulturalnej dostrzegła, że w stosunku do kultury tradycyjnej współcześnie powstały nowe reguły uczestnictwa w kulturze, bowiem „współczesna partycypacja kulturalna ma charakter procesu,
a nie wydarzenia”6, jak miało to miejsce w przeszłości. To zdaniem Przemysława Kisiela oznacza zmianę percepcji uczestnictwa kulturalnego, a także uczestnictwa w kulturze
w ogóle. Od wielu bowiem lat aktywność kulturalna nie polega już na „realizacji autonomicznych działań i uczestnictwie w wydarzeniach”7, a raczej oznacza uczestnictwo
w sekwencji powiązanych ze sobą form aktywności, które mogą być zróżnicowane, a nawet
wzajemnie się uzupełniać. Kisiel zwraca uwagę na to, że:
[…] aktywność w preferowanych obszarach kultury pozwala na mniejsze zaangażowanie
w innych, mniej akceptowanych formach aktywności kulturalnej. Pod pojęciem uczestnictwa należy zatem rozumieć nie odrębne działania, lecz powiązane ze sobą formy zaangażowania kulturalnego, które wspólnie składają się na proces uczestnictwa. Oznacza to również,
że nie możemy rozpatrywać poszczególnych aktów uczestnictwa jako działań całkowicie
autonomicznych; każdy jest usytuowany w ciągu innych, a jego swoistość związana jest
z poprzednim aktem uczestnictwa i ma wpływ na kształt następnego. W tych warunkach
jedynie perspektywa procesualna pozwala uchwycić logikę poszczególnych form uczestnictwa, które nie tyle są, co nieustannie się stają. Natomiast każdy proces uczestnictwa jest
dynamicznie kreowaną formą aktywności8.

Sama działalność kulturalna coraz częściej jest zaś związana z działalnością społeczną i lokalną, a tym samym ze współpracą i działalnością samopomocową oraz rozwojową społeczności lokalnych czy wspólnotowych środowisk lokalnych, co stanowi
charakterystyczną cechę społeczeństwa obywatelskiego. Obecnie takie działania określa
się mianem partycypacji kulturowej środowiska, będącego integralną częścią kultury
demokracji. Różnorodne formy aktywności członków społeczeństwa obywatelskiego
mogą zaś służyć różnym celom. Zazwyczaj są to: „dobrowolnie tworzone struktury więzi,
związki osób (stowarzyszenia, kluby, zrzeszenia, fundacje, towarzystwa, fundusze, koła,
spółdzielnie) – wspólnoty obywatelskie, które działają na wielu poziomach społeczeństwa
i we wszystkich sferach życia społecznego”9.
6

A. Kłoskowska, Społeczne ramy kultury, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1972, s. 129.

7

P. Kisiel, Współczesne wzory uczestnictwa w kulturze, Biblioteka Otwartej Nauki, https://bon.edu.pl/media/book/pdf/Wspolczesne_wzory_uczestnictwa-PK.pdf, s. 350 [30.08.2018].

8

Ibidem.

9

A. Schindler, Czym jest animacja społeczno-kulturalna, w: K. Hrycyk (red.), Konteksty animacji społeczno-kulturalnej. Zawód
i osobowość animatora kultury, Wojewódzki Ośrodek Kultury, Gdańsk 2004, s. 29.
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Zwykle mówimy w tym kontekście o animacji społeczno-kulturowej, która obejmuje animowanie społeczności lokalnych i sprowadza się do działań kulturalnych
w środowisku, podczas gdy wiele współczesnych inicjatyw skupia się również na działalności usługowej, wypełniając niejako luki systemu, lub poszerzana jest o działania samopomocowe i samoorganizacyjne „dla” i „w” środowisku, czy też polega na działalności
edukacyjnej zwiększającej świadomość społeczną bądź działalności krytycznej wobec
otaczającego świata. Postawa krytyczna może się przejawiać w społecznym niezadowoleniu, buncie lub oporze społecznym przeciwko niepożądanym zjawiskom społecznym
czy zmianom społeczno-kulturowym. Coraz częściej animatorami środowisk lokalnych są
sami ich członkowie wyłaniający się w danym środowisku spontanicznie i z własnej inicjatywy tworzący zespoły koordynatorów i działaczy, zaangażowanych w cykliczne projekty
kulturalne i społeczne.
Kisiel zauważa wiele współcześnie zachodzących zmian. Podkreśla, powołując się na
Zygmunta Baumana, że wzory kultury i normy uczestnictwa stały się bardziej płynne
i zmienne niż w kulturach tradycyjnych. Dzieje się tak, ponieważ „kultura ponowoczesna zmieniła swój charakter, utraciła ukierunkowanie i zakorzenienie w jakimkolwiek
paradygmacie. Przestała być też nośnikiem ładu i uporządkowania społecznego”10. Za
Baumanem badacz przywołuje cechy i specyfikę współczesnej kultury, która „składa się
dziś z ofert, nie nakazów; z propozycji, a nie norm. Posługuje się dziś roztaczaniem pokus
i rozstawianiem przynęt, kuszeniem i uwodzeniem, a nie normatywną regulacją; piarem
raczej niż policyjnym nadzorem; produkcją, rozsiewaniem i nasadzaniem nowych potrzeb, pożądań i pragnień raczej niż przymusem”11. Zaznacza przy tym, że w warunkach
ponowoczesnego świata i kultury, ich płynności i zmienności wytworzyły się nowe wzory
uczestnictwa, które również nie mają charakteru trwałego i homogenicznego, a wręcz
przeciwnie – istotą tego świata jest ruch i ciągła zmiana (w dodatku nieukierunkowana,
a raczej przypadkowa). Wobec tego konieczne jest uświadomienie sobie, że wszelkie opisywanie wzorów kultury czy uczestnictwa w niej jest czasowe i również ono podlega przekształceniom i modyfikacjom, zaś istniejące wzorce zastępują nowe wzory zachowań12.
Zarówno w Płynnej nowoczesności, jak i w Szkicach z teorii kultury czy Kulturze jako praxis
Bauman wskazuje na płynność – tę cechę współczesnej kultury Zachodu, która jest bardziej dynamiczna i bardziej zmienna od kultury tradycyjnej pod względem wzorów kultury, wzorców i wytworów niż dawna „stała” struktura „całości” społecznej – jak przedstawia
się kulturę w ujęciach antropologicznym i socjologicznym.
W związku z tym także działalność społeczna członków współczesnych społeczeństw
demokratycznych podlegała zmianom, i to w większym stopniu i tempie niż we wcze10

P. Kisiel, Współczesne wzory uczestnictwa…, s. 350.

11

Z. Bauman, Kultura w płynnej nowoczesności, Agora, Warszawa 2011, s. 27, za: P. Kisiel, Współczesne wzory uczestnictwa…,
s. 351.
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śniejszych okresach kultury, ponieważ trwałość wzorów kulturowych jest dziś mniejsza,
ale tak dynamiczna jak cały proces ewoluowania kultury. Również mechanizm powstawania ruchów społecznych podlega podobnej dynamice zmian. Mówi się w tym kontekście
o nowych ruchach społecznych, które powstały z impulsu wywołanego przemianami
społecznymi i kulturowymi zachodzącymi w toku dziejów ludzkości, gdyż, jak się uznaje,
„ruchy społeczne są zjawiskiem historycznym, stanowią odpowiedź na konkretne, realne
niedopasowanie zasad organizacji społecznej do potrzeb uczestników”13 tych ruchów.

Ruchy społeczne / kulturowe
Ruchy społeczne zazwyczaj definiowane są jako forma działania zbiorowego, przeważnie
spontanicznego, zmierzającego do określonego celu, niejednokrotnie powołanego do wywołania zmiany społecznej. Definicja oksfordzka ujmuje to w następujący sposób: „ruch
społeczny to zorganizowany wysiłek znacznej grupy osób na rzecz zmiany (lub przeciwstawienia się zmianom) określonego aspektu społeczeństwa”14.
Pojęcie ruchu społecznego odnosi się zatem do działalności grupy ludzi interesu bądź
organizacji, zaangażowanych w realizację wspólnego celu lub dążących do wprowadzenia określonych zmian w organizacji życia społecznego bądź zakomunikowania ważnych
kwestii czy problemów społecznych. Według Tadeusza Palecznego15 cechami charakterystycznymi ruchu społecznego są: zbiorowy, grupowy i spontaniczny charakter, orientacja
na cel, instrumentalność, dobrowolność uczestnictwa, gwiaździście rozgałęzione struktury komunikacyjnej, ciągłość i powtarzalność nieprzewidywalnych bądź nieplanowanych
działań, a niekiedy także charyzmatyczne przywództwo.
Z czasem następował rozwój ruchów społecznych, a „interpretacja fenomenu ruchów
społecznych uległa w XX wieku radykalnej przemianie”16. Zwraca na to uwagę Mikołaj
Rakusa-Suszczewski, twierdząc, że „proces zmian mówi wiele […] o samych ruchach
społecznych i polityczno-ideologicznym kontekście, w którym funkcjonowały”17. Powołując się na pisma Gustave’a Le Bona, autor wskazuje, że w powojennych próbach analizy
społeczeństwa masowego uznawano ruchy społeczne za mechanizmy uwidaczniające dysfunkcje, frustracje i napięcia społeczne oraz patologie, jakie „trawiły tkankę społeczną”.
Zaś za Erikiem Hofferem i Williamem Kornhauserem twierdzi, że przedstawiciele ruchów
społecznych byli traktowani jako „wyalienowane ofiary społeczeństwa masowego pozba13

T. Paleczny, Nowe ruchy społeczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, s. 21.
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M. Gordon (red.), Słownik socjologii i nauk społecznych, Oxford, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 292.
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T. Paleczny, Nowe ruchy…, s. 17.
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M. Rakusa-Suszczewski, Ruchy społeczne jako partycypacja dla demokracji, https://www.civitas.edu.pl/wp-content/uploads/
2015/03/AZP_07_2_7_2012.pdf, ss. 7–8 [2.09.2018].
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wionego krytycznej opinii publicznej demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego”18.
Dostrzega natomiast częściową rehabilitację ruchów społecznych, przypadającą na lata 60.
XX wieku, kiedy to stały się one „głosem kontrkulturowego oporu i sprzeciwu wobec powszechnego cynizmu, różnych odmian rasizmu i innych zakamuflowanych form represji,
przede wszystkim jednak wyrazem społecznej liberalizacji”19. Zmienił się wówczas ogólny
stosunek do ruchów społecznych, ponieważ odtąd:
[…] po raz pierwszy w historii zaczęto ruchom społecznym przypisywać podmiotowość,
tj. dostrzegać w działaniach ich członków trwałe wartości i logikę, nawet jeśli na pozór
miały one charakter wyłącznie niszczycielski. Innymi słowy, ruchy społeczne, mimo swej
efemeryczności, doczekały się politycznej legitymizacji […]. Stały się integralnym elementem dynamiki społeczeństwa, w którym konflikt był jedynie formą współegzystencji,
uczestnicy ruchów społecznych zaś nie tyle stosowali przemoc, ile ją demaskowali20.

Rakusa-Suszczewski podkreśla tym samym, że
[…] odkrycie podmiotowości ruchów społecznych wiązało się z ich racjonalizacją. […].
Odkryto polityczny kontekst działalności ruchów społecznych, które wnoszą inicjatywy
polityczne, wywierając presję na państwo, ale również same uzależnione są od politycznych
procesów, struktury i warunków społecznych, które determinują ich kształt, inicjatywy oraz
wzajemną współpracę21.

Odtąd zaczęto patrzeć na ruchy społeczne z szerszej perspektywy społecznej, nieograniczającej ich do środowisk robotniczych czy branżowych, i zaczęto postrzegać je jako
podmioty buntujące się przeciw wkluczeniom i niesprawiedliwości społecznej, a także
jako ruchy społecznie zaangażowane.
Jednocześnie zauważono zależność społeczno-polityczną ruchów społecznych, którą
wcześniejsze analizy pomijały, zaś uzewnętrznienie podłoża ruchów pozwoliło na ich inne
postrzeganie, ponieważ:
[…] podmiotowość ruchów społecznych uległa zasadniczej reinterpretacji i wzmocnieniu
w dobie postindustrialnej. Ich zasadnicza odmienność wyrażała się w niematerialistycznym
charakterze i uwypukleniu znaczenia aspektów kulturowych, społecznych i tożsamościowych, a także w stosowaniu bardziej subtelnych form nacisku. Odnotowano, że aktywiści
tych ruchów, w przeciwieństwie do swoich poprzedników, rekrutują się z innych środowisk, zwłaszcza z klasy średniej, rzadziej angażującej się w bezpośredni protest, a częściej
w długofalowe kampanie na rzecz walki o uniwersalne wartości. Była to zmiana na tyle
istotna, że przyniosła niezwykle obiecującą definicję nowego ruchu społecznego, co wzbudziło, zwłaszcza wśród socjologów postmarksistowskich, ogromne nadzieje na rewitalizację
18

Ibidem.
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życia politycznego. Wśród osób o szczególnym znaczeniu dla ugruntowania teorii nowych
ruchów społecznych znaleźli się między innymi Alain Touraine, Ernesto Laclau, Chantal
Mouffe, Claus Offe, Immanuel Wallerstein i Jürgen Habermas. Nowe ruchy społeczne
w zdecydowanej większości akceptują liberalno-demokratyczne status quo. Oznacza to,
że po raz pierwszy aktywiści tych ruchów wyrażają mainstream filozoficzno-polityczny,
angażując się w obronę wszystkich generacji praw człowieka. Ma to swoje pozytywne, ale
również negatywne konsekwencje. […] ruchy społeczne same włączają się w szeroko rozumianą racjonalizację życia publicznego, bardziej recenzując działalność polityków, niż
protestując przeciw niej, przyczyniają się do wzmacniania sfery etyczności, pojmowanej
jako nienaruszalny kanon wartości i praktyk22.

Zdaniem Palecznego zaś nowe ruchy społeczne są następstwem i odpowiedzią na
zapotrzebowanie środowiska, reakcją na istniejący w danym społeczeństwie w określonym czasie układ uwarunkowań społecznych. Wiele z nich pojawiło się ze względu na
charakter i sposób funkcjonowania demokratycznych społeczeństw obywatelskich, wiele
jest wręcz „wkomponowanych w logikę funkcjonowania społeczeństw obywatelskich.
[…] wpisują się w historię rozwoju społecznego, są nie tylko krytyczną reakcją, ale także
konstruktywnym mechanizmem rozwoju i postępu w każdej dziedzinie życia politycznego”23 i społecznego na poziomie lokalnym, ale także na makropoziomie, biorącego udział
w organizacji społeczeństwa obywatelskiego w ogóle. Zasadniczo cała działalność społeczna, samopomocowa, budząca świadomość krytyczną i samoświadomość kształtuje
postawy obywatelskie oraz organizuje życie społeczne współczesnych społeczeństw demokratycznych. Ich charakter jest kulturowy – w tym wypadku demokratyczny, ponieważ
mieści się w ramach norm i wartości danej kultury, która kształtuje postawy oraz sposoby
działań i zachowań członków społeczeństwa, w oparciu o wyznawane i kultywowane nadrzędne wartości charakterystyczne dla określonego społeczeństwa.
Paweł Kubicki twierdzi wręcz, że:
[…] wszystkie ruchy wyrastają z jakichś podstaw kulturowych i pełnią jakieś funkcje
symboliczne – tak więc wszystkie są w jakimś ogólnym sensie kulturowe [McAdam 1994].
Z drugiej jednak strony, na co zwraca uwagę Buechler, wszystkie ruchy bezpośrednio lub
pośrednio przyjmują jakieś stanowiska polityczne; można utrzymywać, że nawet te, które
odrzucają jakiekolwiek konwencjonalne dążenie do władzy, dokonują politycznego wyboru
kwietyzmu – tak więc wszystkie ruchy są w podobnym podstawowym sensie polityczne24.

Uznaje się bowiem, iż „ruch społeczny powstaje wtedy, gdy ktoś skłoni ludzi do uznania, że istnieje pewien problem, że można go rozwiązać i że prowadzi do tego pewien
określony sposób działania”25.
22

Ł. Jurczyszyn, Jak ruchy społeczne chronią demokrację?, https://www.civitas.edu.pl/wp-content/uploads/2015/03/AZP_07
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Można się z tym zgodzić, uznając, że trudno zachować ruchom społecznym apolityczność, gdyż ich członkowie zawsze opierają się na własnych przekonaniach i konkretnych
ideach czy sposobach rozwiązania problemów społecznych albo sposobach organizacji
życia społecznego jako systemu, które są przynależne jakiemuś nurtowi myślenia przypisywanemu konkretnym środowiskom czy ideom. Jednak wiele ruchów deklaruje apolityczność w tym sensie, że nie opowiada się zdecydowanie za konkretnym ugrupowaniem
politycznym bądź linią rządów i podejmowanych działań.
[Natomiast] obserwując bacznie współczesne zbiorowe protesty, można zauważyć, że konflikty w równym stopniu dotyczą problemów pracy i gospodarki oraz zagadnień kontroli czy
dominacji nad dobrami symbolicznymi, informacyjnymi czy kulturowymi, chociaż przedmiot protestów, w zależności od okoliczności, może w różnych okresach i miejscach ulegać
zmianie. Dlatego też w analizie współczesnych ruchów społecznych nie można pominąć roli
mediów, zarówno tych wykorzystywanych przez aktywistów do rozwijania skuteczniejszych
form zbiorowych mobilizacji, jak i tych służących publicznemu propagowaniu celów czy
rezultatów ich działań. W tym kontekście kluczowe wydają się być strategie wybierane przez
działaczy ruchów społecznych, wykorzystujące możliwości, jakie dają nowe technologie
komunikacyjne26.

Opór społeczny i nieposłuszeństwo społeczne
Wśród form działalności ruchów społecznych można dostrzec, zwłaszcza w ostatnim
czasie, ruchy protestu i oporu społecznego, a nawet nieposłuszeństwa obywatelskiego. Jak
się zaznacza w literaturze przedmiotu, są one:
[…] naturalnym wyrazicielem procesu krytycznego myślenia, towarzyszą zmianom i są
osadzone w aktywnej partycypacji społecznej. Z tego też powodu proponuje się definiowanie kategorii oporu jako zjawiska relacyjnego. Przyjęcie perspektywy interakcyjno-relacyjnej, wedle której opór społeczny jest formą szeroko rozumianej wypowiedzi formułowanej
na skutek zachodzenia zjawisk o społecznym charakterze, wskazuje, że stadium zderzenia
opinii można wykorzystać do koncyliacyjnego w konsekwencji rozwiązania sporu27.

Opór w tym rozumieniu jest więc reakcją na zachodzące zjawiska społeczne, wprowadzane zmiany bądź zastane rozwiązania dotyczące kierunku zmian społecznych, które nie
są aprobowane społecznie, co wyraża się w formie komunikatu lub konkretnego działania.
Ma to uzmysłowić społeczeństwu i rządzącym dany problem czy niepożądane zjawisko.
Opór stanowi więc rodzaj zbiorowej odpowiedzi na zjawiska społeczne, z którymi członkowie społeczeństwa się nie zgadzają. Tym samym formy oporu czy protestu stają się
26

Ł. Jurczyszyn, Jak ruchy społeczne…, s. 11.
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istotnym źródłem informacji zwrotnej dla przedstawicieli władz na temat zachodzących
społecznie zjawisk bądź podejmowanych przez nią decyzji dotyczących organizacji życia
społecznego. Uznawane są za głos sprzeciwu, który może służyć jako narzędzie diagnozy
danej sytuacji, w celu wskazania społecznie pożądanych kierunków postępowania lub zaniechania działań. Wobec tego:
[…] zjawisko oporu nie powinno być zawsze klasyfikowane jako negatywne dążenie do kwestionowania pozycji władzy, a wręcz przeciwnie – należy je traktować jako
wyraz silnego zaangażowania społecznego. Dlatego też tak ważny jest związek pomiędzy kategorią oporu a kategorią aktywności obywatelskiej stanowiącej podstawę funkcjonowania państwa obywatelskiego, bazującego na inicjatywach własnych obywateli
i zasadzie subsydiarności, wedle której władza, a w szczególności władza samorządowa, jest
jedynie dopełnieniem inicjatyw pochodzących od mieszkańców społeczności lokalnych.
Dojrzałe demokracje dążą do maksymalnej stymulacji tych oddolnych ruchów społecznych, dostrzegając w nich bogactwo pomysłów i idei, a w ich ścieraniu się – szansę na
wypracowanie najbardziej twórczych kompromisów. Zainteresowanie społeczności swoim
bezpośrednim otoczeniem daje gwarancję dbałości o nie i wyrażania troski w sposób najbardziej adekwatny do istniejących potrzeb, te bowiem są najbardziej widoczne z poziomu
obecności w „terenie”. Głos sprzeciwu jest tutaj narzędziem diagnozy sytuacji i wskazuje
społecznie pożądane kierunki postępowania – jako taki powinien być niezwykle docenianym narzędziem28.

Tym samym powinien być uznawany za próbę zabrania głosu w społecznej debacie
publicznej oraz wyraz silnego zaangażowania społecznego.
Ewa Bielska wyróżnia:
[…] łagodne, nieprzemocowe formy oporu, takie jak: bojkot, strajk, protest i protest symboliczny oraz odmowa współpracy. […] jako działania służące rozwiązaniu konfliktu bądź
osłabieniu władzy opresyjnej. Są one realizowane poprzez wykorzystanie mechanizmów
bazujących na zmiennych społecznych, psychologicznych, ekonomicznych i politycznych,
wykluczających jednak stosowanie działań przemocowych29.

Hanna Mamzer wskazuje, iż Bielska odtwarza koncepcję oporu społecznego zaproponowaną przez Jürgena Habermasa w następujący sposób:
[…] wyróżnia [on] dwie kategorie społecznych form oporu, bazujące na dwóch typach
potencjałów, którymi są potencjały emancypacji oraz potencjały protestu i ucieczki od społeczeństwa. Potencjały emancypacji wyrażają się w ofensywnych działaniach polegających
na manifestowaniu w sferze publicznej postulatów i roszczeń oraz obejmujących praktyczne propozycje ich realizacji na drodze działań społecznych i politycznych. Zdaniem
J. Habermasa w społeczeństwie industrialnym potencjał emancypacyjny umiejscowiony był
28

Ibidem, ss. 158–159.
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E. Bielska, Koncepcje oporu we współczesnych naukach społecznych: główne problemy, pojęcia, rozstrzygnięcia, https://
rebus.us.edu.pl/bitstream/20.500.12128/3769/1/Bielska_Koncepcje_oporu_we_wspolczesnych_naukach.pdf, s. 231, za:
H. Mamzer, Opór, nieposłuszeństwo…, ss. 162–164.
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w ruchach robotniczych, natomiast w kontekście społeczeństwa postindustrialnego główną
przestrzenią jego umiejscowienia są tzw. nowe ruchy społeczne. Z kolei potencjały protestu i ucieczki od społeczeństwa są strategiami działania o charakterze defensywnym, w ich
ramach wyróżniane są ruchy broniące tradycyjnych przywilejów i uprawnień socjalnych
oraz – najbardziej specyficzne dla kontekstów społeczeństwa późnokapitalistycznego –
ruchy na rzecz nowych form współżycia i kooperacji. Ulrich Beck wskazuje na istnienie
czterech strategii oporu realizowanego przez przeciwwładzę: bojkot konsumencki, demaskowanie i dramatyzowanie ryzyka, strategia demokratyzacji oraz kosmopolityzacji30.

Ponieważ wszelkie formy działalności ludzkiej mają charakter kulturowy, także formy
oporu społecznego „są dyktowane przez społeczno-kulturowe realia i możliwości technologiczne”31. Jak zaznacza Hanna Mamzer:
Szczególnie te ostatnie zmieniają sposób społecznego oddziaływania i umożliwiają powstawanie nowych ich form. […] Wykorzystanie nowych technologii do tworzenia społeczności
sprzeciwiających się działaniom rządzących: szczególnie profili na portalu społecznościowym Facebook, tworzeniu memów, ale także realizowanie protestów społecznych przyjmujące postać mailowego spamowania inicjatorów nieakceptowanych propozycji (np. zaostrzenia przepisów ustawy antyaborcyjnej. Memy wykorzystują psychologiczne mechanizmy
ośmieszania w celu dewaluacji oponenta, w celu rozpowszechniania ich, wykorzystywany
jest mechanizm „kuli śniegowej”. W oparciu o funkcjonowanie Internetu i komunikację
przez portale społecznościowe funkcjonuje także Komitet Obrony Demokracji, jako nowy
ruch społeczny, będący wyrazicielem niezadowolenia z polityki rządowej32.

Inaczej przedstawia się natomiast kwestia otwartego sprzeciwu wobec decyzji rządu
lub przepisów prawa, ponieważ:
Rozgraniczyć należy stawianie oporu od obywatelskiego nieposłuszeństwa wobec prawa. To
pierwsze proponuje się rozumieć jako rzeczywiste stawianie oporu (czyli wyrażanie sprzeciwu) wobec różnych praktyk, szczególnie na płaszczyźnie władza – dominacja, realizowanych jednak w ramach prawa, a więc bez jego naruszania. W zakresie tego postępowania nie
grożą stawiającym opór sankcje prawne, ale w niedojrzałych demokracjach grożą niestety
innego rodzaju konsekwencje, realizowane nie wprost i nie dosłownie. Czym innym jest
natomiast zjawisko pojawiające się w skrajnych przypadkach noszące znamiona łamania
prawa, wiążące się wprost z prawnymi konsekwencjami i ich ponoszeniem: obywatelskie
nieposłuszeństwo wobec prawa (ang. civil disobedience), definiowane jako działanie celowe
polegające na łamaniu przepisów prawa, a wynikające z przekonania o tym, że naruszają
one istotne wartości obywatelskie, połączone ze świadomością (lub oczekiwaniem) konsekwencji prawnych. […] Oczekiwanie „kary” (negatywnych konsekwencji prawnych wynikających z naruszenia prawa) jest traktowane jako nieunikniony koszt związany z własnego
postępowania. Tego rodzaju akty nieposłuszeństwa są często podejmowane na przykład

30

H. Mamzer, Opór, nieposłuszeństwo…, ss. 164–165.

31

Ibidem.
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Ibidem, ss. 162–164.
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przez obrońców praw zwierząt w ramach tzw. akcji bezpośrednich (por. Animal Liberation
Front czy polski jej odpowiednik: Front Wyzwolenia Zwierząt)33.

Nieposłuszeństwo obywatelskie jest zatem podejmowane w imię wyższych wartości, jak działanie w obronie zwierząt, jednostki lub grupy bądź ochrona wartości. Takie
działania zazwyczaj podejmowane są wtedy, gdy legalne drogi postępowania nie przyniosły oczekiwanego skutku (petycje, listy otwarte, założenie stowarzyszenia itp.) lub
gdy sytuacja wymaga natychmiastowej reakcji, jak w przypadku fizycznego niszczenia
dziedzictwa naturalnego czy kulturowego, bądź gdy naruszane są prawa człowieka, niepodległość, suwerenność państwa. Uczestnicy takiego aktu obrony wyższych wartości
i mienia podejmują konkretne działania z pełną świadomością i gotowością do poniesienia
kary za swoje nieposłuszeństwo. Zarówno tego typu akty sprzeciwu, jak i legalne działania
w ramach prawa, które podejmowane są na rzecz ochrony wartości, praw i godności człowieka oraz istot żywych, wpisują się w specyfikę demokratycznych koncepcji organizacji
życia społecznego. Działalność członków ruchów społecznych stanowi bowiem istotny
głos w debacie publicznej współczesnych społeczeństw demokratycznych. Zaś nowo powstające ruchy społeczne pojawiają się i rozwijają w sytuacji, gdy dotychczasowe mechanizmy społeczne zawodzą. Stanowią tym samym nowy sposób wyrażania żądań publicznych
i politycznych w życiu społecznym. Co istotniejsze, obserwowane
[…] ruchy protestu, które zmierzają w stronę ruchów społecznych, nie podważają systemu demokratycznego. Wyróżnia je pozytywny stosunek do demokracji, co nie oznacza, że
zawsze mają łagodny, pokojowy charakter. Jednak przybierając różne formy i sięgając po
różne metody działania, podejmują swoją walkę w ramach demokracji lub na rzecz demokracji. To różni ruchy społeczne od wszelkiego typu gwałtownych konfliktów, które mają
inny charakter niż ruchy społeczne, bowiem rzucają wyzwanie demokracji, nie respektują
jej zasad, wreszcie, chcą system demokratyczny zastąpić innym, lepszym34.

Dla obserwujących gwałtowne reakcje społeczne zachodzące w systemach demokratycznych państw europejskich w ostatnim czasie mogą oznaczać zarzewie zmian w systemach rządzenia państwami demokratycznymi i prowadzić do przekształcenia systemu
rządów z przedstawicielskich na bezpośrednie – również demokratyczne, lecz o wiele
trudniejsze niż dotąd obowiązujący model demokracji liberalnej opartej na prymacie
porządku prawnego. Z takim ujęciem koresponduje wizja zmian dynamiki społecznej
przedstawiona w koncepcji Alaina Touraine’a, która zmierza do wyłonienia „nowej formy
ładu demokratycznego”35. Według niego nowa forma ładu zostanie:
[…] utworzona oddolnie, w procesach samodzielnej, dynamicznej rekonstrukcji społeczeństw. Autor odrzuca scenariusz zmiany rewolucyjnej, która miałaby się pojawić w mo33

Ibidem, s. 160.
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Ł. Jurczyszyn, Jak ruchy społeczne…, s. 9.
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E. Nalewajko, Między upodmiotowieniem a populizmem. Dynamika społeczna w myśleniu Alaina Touraine’a, https://www.
civitas.edu.pl/pub/publikacje_cc/AZP_07_2_7_2012.pdf, ss. 4–5 [28.08.2018].
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mencie względnej poprawy warunków materialnych społeczeństw, w okresie wychodzenia
z kryzysu, połączonej z niewspółmiernie szybko rosnącymi oczekiwaniami społecznymi.
Jednak zakłada pewną rewolucyjność procesu zmian, spodziewając się zerwania stanu
ciągłości. Jego zdaniem w warunkach kryzysu tracą wpływ dawni aktorzy społeczni, tacy
jak choćby partie polityczne, zorganizowane grupy interesu czy organizacje społeczeństwa
obywatelskiego. Moc regulacyjną tracą też dawne mechanizmy reprezentacji i uzgadniania
konfliktów interesów. Pojawiają się w to miejsce nowi aktorzy, działający wedle odmiennej
logiki, inne ruchy społeczne, aktywizowane przez zindywidualizowane podmioty, nawiązujące współdziałanie w oparciu o wspólnotę wartości czy zasobów, a nie interesów. Aktorzy ci
nie współpracują ze sobą w sposób systematyczny i kierują się raczej logiką sieci niż logiką
organizacyjną, a to z kolei utrudnia ich rozpoznanie i zidentyfikowanie. Aktorom spoza
sieci trudniej jest się też z nimi kontaktować. Dotyczy to również aktorów politycznych,
którzy w nowej sytuacji powinni zmienić swoją wcześniejszą optykę i nastawienie wobec
partnerów społecznych36.

Jest to niezbędne do zrozumienia form uspołeczniania i partycypacji społecznej członków społeczeństw demokracji zachodnich, którzy chcąc sprostać wyzwaniom współczesnego świata, przejmują inicjatywę, dążąc do współrządzenia i współkształtowania warunków funkcjonowania w takim społeczeństwie.

Partycypacja obywatelska –
typy i modele uczestnictwa obywatelskiego
członków społeczeństwa demokratycznego
W koncepcji typów obywatelstwa Russella Daltona37 można wyróżnić podstawowe cechy
demokratycznego obywatela, które kształtują aktywność i partycypację obywatelską
współczesnych społeczeństw demokratycznych, i uzupełnić je o formy aktywności społecznej i zaangażowania obywatelskiego w postaci protestu, oporu bądź nieposłuszeństwa,
które formułują (definiują) nowe obszary partycypacji obywatelskiej.

Partycypacja obywatelska
Zgodnie z koncepcją T.H. Marshalla partycypację obywatelską „na poziomie cywilnym
należałoby rozumieć jako (współ)uczestnictwo w procesie podejmowania decyzji w odniesieniu do praw i wolności, którymi dysponuje jednostka. […] Partycypacja na tym
poziomie […] obejmuje postępowanie w sytuacji naruszenia owych praw i wolności
jednostki”38. Co istotne, obywatele mają wpływ na zakres postępowania i podejmowania
36

Ibidem.
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R. Dalton, Citizenship Norms and the Expansion of Political Participation, „Political Studies” 56/2008, za: V. Kopińska, Edukacja obywatelska w szkole. Krytyczna analiza dyskursu podręczników szkolnych, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2017,
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decyzji organów władzy – z jednej strony „jednostka, reagując na naruszenie swoich praw/
wolności, inicjuje określone działania, które w rezultacie prowadzą do podjęcia konkretnych decyzji. Z drugiej strony, jednostka nie podejmuje tych decyzji, nie ma możliwości
wpływu na ich merytoryczny kształt, ale to z jej inicjatywy przedsiębrane są określone
działania organu i to postępowanie jednostki obliguje organy do podejmowania konkretnych działań”39.
„Esencję demokratycznego obywatela” według Daltona40 tworzy: 1) polityczna partycypacja publiczna, która nie sprowadza się jedynie do uczestnictwa w wolnych i uczciwych
wyborach, ponieważ jej zakres może i powinien być znacznie szerszy; 2) autonomia, bez
której pełnienie roli partycypacyjnej nie jest możliwe; 3) porządek społeczny i akceptacja dla władz państwowych oraz praworządność; 4) solidarność, zwana też społecznym
obywatelstwem, którego istotnym elementem jest moralna i etyczna odpowiedzialność za
innych w polityce i poza nią41.
Te cechy charakterystyczne członków społeczeństw demokratycznych oraz systemowo zapewnione warunki sprzyjające partycypacji i zaangażowaniu obywatelskiemu mogą
tworzyć różne konfiguracje i układy, przybierając postać typów obywatelstwa demokratycznego. Należą do nich:
– obywatelstwo oparte na obowiązkach – które polega na wypełnianiu obowiązków
obywatelskich określonych normami wpisującymi się w porządek społeczny. Istotna jest
tu też partycypacja polityczna (uczestnictwo w wyborach) i autonomia (niezależność
w wyborach oraz podejmowaniu decyzji i działaniu),
– obywatelstwo zaangażowane – które akcentuje rolę partycypacji politycznej (zwłaszcza aktywność w grupach wolontaryjnych w polityce) oraz wsparcie słabszych. Istotna jest
w nim również autonomia.
Partycypacja publiczna w pierwszym przypadku oznacza uczestnictwo w wyborach,
a w drugim – inne formy aktywności politycznej42.

Typy obywatelstwa akcentujące partycypację obywatelską
według Veugelersa
Typy obywatelstwa według Wiela Veugelersa43 oparte są na trzech elementach: dyscyplinie, autonomii i społecznym zaangażowaniu. Należą do nich:
– typ adaptacyjny – powiązanie dyscypliny i społecznego zaangażowania,
39

Ibidem.
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– typ indywidualizacyjny (indywidualizujący) – powiązanie autonomii i dyscypliny,
– typ krytyczny – powiązanie autonomii i społecznego zaangażowania.

Typy obywatelstwa akcentujące partycypację obywatelską
według Westheimera i Kahnego
Typy obywatelstwa według Joela Westheimera i Josepha Kahnego44 są następujące:
– typ osobiście odpowiedzialny – obejmuje odpowiedzialne działania podejmowane
w swojej społeczności lokalnej. Charakterystyczne dla niego są: krwiodawstwo, recycling, przestrzeganie prawa, płacenie podatków, zbiórka żywności, ubrań, wolontariat dla
potrzebujących;
– typ partycypacyjny – uwzględnia aktywne uczestnictwo w życiu społecznym zarówno na poziomie lokalnym, jak i krajowym. W odróżnieniu od poprzedniego typu jego
aktywność koncentruje się na organizowaniu społecznych wysiłków w celu niesienia
pomocy potrzebującym, promowaniu ekonomicznego rozwoju i czystego środowiska;
– typ zorientowany sprawiedliwościowo – podobnie do partycypacyjnego działa na poziomie lokalnym i krajowym, lecz nie chodzi w nim o samo uczestnictwo. Ten typ krytycznie analizuje i ocenia społeczne, polityczne i ekonomiczne struktury, identyfikuje obszary
niesprawiedliwości, szuka źródeł problemów społecznych oraz rozwiązań systemowych45.
Warto zaznaczyć, że w tym ostatnim typie mieści się zaangażowana działalność ruchów
społecznych oraz indywidualnych zrywów społecznych, które działają na zasadzie sprzeciwu, buntu czy niezadowolenia społecznego. Przejawia się to w aktywnych działaniach na
rzecz obrony czy propagowania idei, wartości, dóbr i postaw. W jego ramach można więc
wyróżnić osobny typ partycypacji obywatelskiej czy zaangażowania obywatelskiego, zwany
typem sygnalizowania (krytykowania, negowania, piętnowania), który oznacza krytyczną
postawę wobec nieaprobowanych społecznie zmian czy rozwiązań politycznych, zmuszających aktywistów do podejmowania działań na zasadzie sprzeciwu i protestu, w postaci
oporu czy nieposłuszeństwa społecznego. Jego celem jest uświadomienie członkom społeczeństwa problemu i aktywne włączenie ich w formy protestu dla wyrażenia niezgody
na zjawiska czy decyzje władzy, które nie są przez członków społeczeństwa aprobowane.
Typologia ta akcentuje uczestnictwo obywatelskie, wspierające efektywne działanie społeczeństwa obywatelskiego (demokratycznego).
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J. Westheimer, J. Kahne, What Kind of Citizen? The Politics of Educating for Democracy, „American Educational Research
Journal” 41(2)/2004, za: V. Kopińska, Edukacja obywatelska…, ss. 26–27.
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Charakter i cel aktywności obywatelskiej
w poszczególnych typach obywatelstwa
Wspomniani autorzy zaproponowali poniższy podział aktywności społecznej z uwzględnieniem różnorodności typów obywatelskiego zaangażowania reprezentowanego przez
poszczególnych członków społeczeństwa obywatelskiego. Wyróżnione rodzaje obywatelstwa zaangażowanego to:
– typ osobiście odpowiedzialny – nie potrzebuje innych do współdziałania. Najważniejsza jest dla niego postawa obywatelska oraz aktywność, która jest charakterystyczna
dla innych członków społeczeństwa i ma dla nich takie samo znaczenie oraz opiera się na
wspólnych wartościach;
– typ partycypacyjny – działa wraz z innymi, a jego aktywność dostrzegana jest w społeczności. Dzięki niemu praca obywateli osobiście odpowiedzialnych nabiera rozmachu,
ponieważ wiedzą oni, jakie są potrzeby, oraz co należy zrobić i w jaki sposób należy to
robić;
– typ zorientowany sprawiedliwościowo – analizuje i ocenia krytycznie otaczający go
świat oraz wyciąga wnioski z działania obywateli obu poprzednich typów, a identyfikując
źródła społecznych nierówności i niesprawiedliwości, podejmuje działania w kierunku
zmian systemowych. Projektuje i próbuje wdrażać zmiany, które mogą w jakikolwiek
sposób zminimalizować nierówności generujące potrzeby społeczne, rozpoznane przez
poprzednie typy (osobiście odpowiedzialny i partycypacyjny).
Przedstawione typy są rozłączne, ale tylko pod względem stawianych celów, natomiast
pod względem cech, umiejętności i postaw oraz przejawianych zachowań nie wykluczają
się wzajemnie. Typy zaangażowania obywatelskiego „nie są identyfikowane na podstawie
poszczególnych zachowań, ale dominacji określonej aktywności, która podporządkowana
jest celowi działalności”46.
Co ciekawe, według autorów tej typologii typ pierwszy nie koresponduje z demokratycznymi celami, ponieważ nie działa z innymi ludźmi (raczej obok nich) i nie angażuje się
w działania polityczne. Po prostu pomaga innym, co jest ważne, ale charakterystyczne nie
tylko dla demokracji. Może bowiem także występować poza systemem demokratycznym.
Po pierwsze, jest to możliwe przy założeniu, że w demokratycznym społeczeństwie działają również typy partycypacyjne i sprawiedliwościowo zorientowane; wtedy aktywność
typu osobiście odpowiedzialnego nabiera innego znaczenia niż wtedy, gdyby inne typy
nie występowały. Po drugie, promowanie typu osobiście odpowiedzialnego, konstruowanie znaczenia obywatelstwa za jego pośrednictwem wyłącza obywatelki i obywateli
46

Ibidem, s. 27.
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z partycypacji politycznej, zapewniając ich lojalność i posłuszeństwo, spełnienie określonych funkcji, a jednocześnie kształtując ich przekonanie, że w ten oto sposób są aktywnymi obywatelkami i obywatelami47.

Partycypacja obywatelska – modele uczestnictwa
Przedstawione przez międzynarodowy zespół do spraw partycypacji publicznej (International Association for Public Participation) modele partycypacji zwracają uwagę na stopień partycypacji obywatelskiej w procesie podejmowania decyzji w sferze publicznej48:
– model informacyjny – celem jest dostarczenie wszystkim podmiotom relacji wyważonej i obiektywnej informacji pomocnej w zrozumieniu problemu, alternatyw i/lub
rozwiązań,
– model konsultacyjny – celem jest uzyskanie wsparcia wszystkich podmiotów do
analiz, alternatywnych rozwiązań i/lub decyzji. Chodzi przy tym nie tylko o informowanie, ale także o przysłuchiwanie się i dostrzeganie problemów/kwestii oraz zwrotne informowanie, jak ten wkład wpłynął na podejmowanie decyzji;
– model włączający – oznacza bezpośrednią pracę ze wszystkimi podmiotami relacji
za pomocą metod zapewniających, że wszystkie kwestie/problemy są konsekwentnie rozumiane i rozważane. Chodzi tu o taką współpracę, aby wszyscy zainteresowani mieli wkład
w podejmowanie decyzji;
– model współpracy – celem jest partnerstwo z podmiotami współpracy na wszystkich
etapach podejmowania decyzji. W praktyce oznacza to bezpośrednią wspólną pracę nad
formułowaniem rozwiązań oraz wdrożenie do podejmowania decyzji porad i rekomendacji w maksymalnym stopniu przy ich realizacji;
– model upodmiotowienia – oznacza włączenie do podejmowania decyzji wszystkich
zaangażowanych stron i przekazanie w ich ręce kompetencji co do podejmowanych decyzji oraz wprowadzania ich w życie.
Przy tym podziale można by jeszcze zaproponować model sygnalizowania/uświadamiania – który moim zdaniem łączy się z ostatnim z przedstawianych modeli,
a oznacza włączanie obywateli w proces decydowania o rozwiązaniach wprowadzanych
w ramach zarządzania życiem społecznym oraz zachęcanie do krytycznego stosunku wobec
błędnych lub niepożądanych społecznie decyzji ustawodawcy, a nawet formę nacisku na
zmianę decyzji władz.
Taki model partycypacji obywatelskiej jest charakterystyczny dla schyłkowej formy
demokracji zachodniej, za jaką można uważać współczesne demokracje zachodnie.
47

Ibidem, ss. 27–28.

48

Ibidem, s. 140.
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Wydaje się on szczególnie w nich obecny, a zarazem cenny, zarówno ze względu na oddolne inicjatywy społeczne, świadomych i zaangażowanych w życie społeczne członków
współczesnych połeczeństw demokratycznych, jak i dla funkcjonowania współczesnych
społeczeństw zachodnich w ogóle, a także ze względu na samo uczestnictwo ich członków,
przyjmujące coraz mocniejsze formy (buntu i oporu kulturowego), nastawione na interwencję w obecny stan organizacji współczesnych rozwiniętych społeczeństw. Wskazuje to
na możliwą reorganizację dotychczasowych struktur społeczno-kulturowych, które stają
się dla współczesnych form funkcjonowania społeczeństw demokratycznych afunkcjonalną konstrukcją, która wymaga dostosowania do zachodzących zmian społeczno-kulturowych oraz istniejących warunków i oczekiwań społecznych członków współczesnych
społeczeństw rozwiniętych.
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„The traffic lights turn blue…”
Przeciw znaczeniu znaków (drogowych)

W serialu Manhunt: Unabomber mowa jest – zgodnie z filozofią tytułowego Unabombera, Theodore’a (Teda) Kaczynskiego – o systemach podporządkowujących sobie ludzi
oraz o ludziach dobrowolnie podporządkowujących się systemom. W zachowaniu Jima
„Fitza” Fitzgeralda (profilera z FBI, który miał wsławić się zastosowaniem lingwistyki
w kryminalistyce), wyraźnie zmieniającego się pod wpływem czytanego manifestu Unabombera, objawia się to na przykład reakcją na sygnalizację drogową – w sytuacjach przełomowych przejeżdża świadomie na czerwonym świetle. Po przyznaniu się Unabombera
do winy i skazaniu go na bodaj trzykrotne dożywocie Fitz jedzie samochodem z panią
profesor lingwistyki, ale tym razem to ona prowadzi. Na pustym skrzyżowaniu zatrzymuje
się na czerwonym świetle. Ostatnią scenę ostatniego odcinka serialu kończy zatem ujęcie
na tył samochodu, widzimy włączone światła „stopu” i czerwone światło sygnalizacji
oraz słyszymy dialog: „Co teraz?” – pyta kobieta; „Cokolwiek chcemy” – odpowiada Fitz,
wpatrując się w czerwone światło nad skrzyżowaniem, powiększające się do rozmiarów
zachodzącego, dominującego nad krajobrazem słońca…
Niniejszy artykuł ma jeszcze jedną inspirację. Jego tytuł to urwany cytat z piosenki
Jimmy’ego Hendrixa The wind cries Mary. Urwany, bowiem u samego Hendrixa można
usłyszeć „The traffic lights they turn up blue tomorrow”, ewentualnie (zależnie od wykonania koncertowego): „The traffic lights they turn a blue tomorrow” lub „The traffic
lights, they turn, uh, blue tomorrow”, tymczasem w zupełnie odmiennym kształcie przywołany został przez Williama Mitchella w książce Placing words: „The traffic lights turn
blue on Sundays”1, co stanowi zmianę dość zaskakującą i niezrozumiałą. Nieznane są
mi przyczyny takiego zapisu, być może w grę wchodzi błąd wynikający z wieloletniego
przekonania autora, iż właśnie tak brzmi fraza piosenki. Najważniejsze jednak jest to, że
podmiana „tomorrow” na „Sundays” nie zmienia w zasadniczy sposób wymowy cytatu,
którego interpretacja – za Hendrixem – podąża w stronę skojarzeń kontrkulturowych
1

W.J. Mitchell, Placing Words. Symbols, Space, and the City, The MIT Press, Cambridge, Mass. – London 2005, s. 5.
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i anarchistycznych (szukanie zmian w systemie), egzystencjalnych i melancholijnych (znaczenie „blue”), wreszcie narkotycznych i wyobraźniowych (zmiana koloru jako zmiana
zachodząca w procesie percepcji). Z kolei interpretacja prowadzona za Mitchellem, który
umieszcza cytat w konkretnym miejscu swoich rozważań, odnosi się już wprost do kwestii
miejskich komunikacyjnych (nie)porozumień, a jeszcze szerzej – do relacji przestrzeni
i języka. Co prawda badacz używa tego zniekształconego cytatu również w refleksji nad
możliwymi różnicami kulturowymi czy cywilizacyjnymi („Być może król gitary z Seattle
mówi prawdę, a tak właściwie o jakich światłach ulicznych on mówi? Gdzie?”2), jednakże
główny kontekst jego wywodu stanowi przekonanie, że przestrzeń miejska jest przestrzenią znaczącą, że – właśnie przestrzeń – do nas „mówi” i że czasem może dojść w tej komunikacji do nieporozumienia.

Semiotyki miasta
W rozdziale podręcznika Kulturowe studia miejskie rekonstruowałem dwie główne tradycje epistemologiczne związane z rozwojem badań nad miastem: hermeneutyczną
i semiotyczną3. Tę drugą, czyli semiotykę miasta, traktowaną jako subdyscyplina semiotyki kultury, polscy czytelnicy znają zapewne najlepiej z prac Władimira Toporowa4, a także
z klasycznych już tekstów Rolanda Barthes’a5, Algirdasa Juliena Greimasa6 czy Umberta
Eco7, do której to listy trzeba także zaliczyć Władysława Panasa i jego semiotyczne prace
poświęcone Lublinowi oraz Lublinowi literackiemu8. W tradycyjnym ujęciu – najkrócej
rzecz traktując – taka semiotyka miasta zadawała pytanie o możliwy „język miasta”, a także
o możliwość czytania miasta, tak jakby było ono książką albo palimpsestem (bo owo czytanie jest również silnie nakierowane na historyczne warstwy „lektury”). „Język miasta”
byłby tu systemem analogicznym do języka naturalnego lub na nim zbudowanym (wtórnym systemem modelującym, zgodnie z wykładnią szkoły tartusko-moskiewskiej), wraz
z jego poszczególnymi znakami i składnią.

2

Ibidem.

3

R. Koschany, Interpretacje, w: E. Rewers (red.), Kulturowe studia miejskie. Wprowadzenie, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2014; por. E. Rewers, Post-polis. Wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta, Universitas, Kraków 2005, s. 21.

4

W. Toporow, Miasto i mit, tłum., wybór i wstęp. B. Żyłko, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2000.

5

R. Barthes, Semiology and the Urban, w: N. Leach (red.), Rethinking Architecture: Reader in Cultural Theory, Routledge, London
– New York 1997.

6

J.A. Greimas, Ku semiotyce topologicznej, tłum. A. Grzegorczyk, E. Umińska-Plisenko, w: E. Leach, A.J. Greimas, Rytuał
i narracja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1989.

7

U. Eco, Funkcja i znak (Semiologia architektury), w: idem, Pejzaż semiotyczny, tłum. A. Weinsberg, PIW, Warszawa 1972.

8

W. Panas, Lublin jest księgą, „Scriptores” 33/2008; idem, Magiczne miasto. Szkice i fragmenty lubelskie, Ośrodek Brama
Grodzka – Teatr NN, Lublin 2017.
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Z kolei w nowszych ujęciach semiotycznych pojawiają się już próby zatarcia wyraźnej jak dotąd granicy między poznającym podmiotem a badanym przedmiotem
(charakterystycznej dla „źródłowej” opcji formalno-strukturalno-semiotycznej w ogóle).
Nowe semiotyki miasta zwracają uwagę przede wszystkim na to, że miasto jest miejscem,
czyli przestrzenią nie tylko historyczną, poddającą się zobiektywizowanemu opisowi, ale
także indywidualną, oswojoną, naznaczoną – zarówno dla pojedynczego człowieka, jak
i grup społecznych. Mieszkanie w mieście to nie tylko kwestia ujęcia systemowego, ale
znacznie szerzej: kulturowo-społeczno-egzystencjalnego. Wreszcie mieszkać to znaczy
współkształtować „obraz miasta”, który zresztą funkcjonuje bardziej jako ciągła zmiana
niż sekwencja stop-klatek, łatwa do analitycznego, semiotycznego rozmontowania i szczegółowej analizy.
Specyficzną i właśnie nowszą wersją semiotyki miasta jest socjosemiotyka miasta,
w ramach której swe propozycje zgłaszali między innymi Raymond Ledrut, Mark Gottdiener, Alexandros Ph. Lagopoulos9. Podejście to nie daje instrukcji, jak czytać miasto, nawet
jeśli byłoby ono niezmiernie skomplikowanym i interesującym palimpsestem, ale wskazuje na takie obszary działania podmiotów miejskich (mieszkańców, turystów, badaczy,
etc.), które powstają w wyniku wspólnego „pisania” i „czytania” miasta. Socjosemiotyka
pyta zatem, co ludzie robią z miastem, będąc jednocześnie jego świadomymi użytkownikami oraz interpretatorami. Co ciekawe, z takimi tezami „zachodniej” socjosemiotyki
miasta spotykają się – późniejsze względem „twardego” okresu rozwoju semiotyki kultury
w szkole tartusko-moskiewskiej – próby Jurija Łotmana zastępowania abstrakcyjnego systemu znaków pojęciem (i zjawiskiem) semiosfery. Ostatecznie w obu tych ujęciach miasto,
dzięki upodmiotowieniu wszystkich zainteresowanych nim aktorów, funkcjonuje w nieskończonym procesie interpretacji, bowiem każda zmiana pociąga za sobą konieczność
interpretacji nowej. Nie ma więc mowy o jego systemowości, a raczej o ciągłej destabilizacji wyjściowego systemu.
W tak nakreślonych ramach rozwoju semiotyki miasta bardziej szczegółowego rozwinięcia potrzebuje problematyka, wydawałoby się, tak oczywista w niniejszym kontekście:
znaki drogowe. Nie miejsce tu na dowodzenie, w jakim stopniu system znaków drogowych
odpowiada systemowi językowemu, pierwszorzędnemu dla wszelkich innych systemów
zbudowanych – jak zakładano – analogicznie do niego. Oczywiście, system ów można by
właśnie w tym trybie „czytać” – i wielokrotnie takie próby podejmowano, co więcej, uznawano, że jest on wręcz modelowym i z założenia uniwersalnym podjęzykiem miasta. Na
potrzeby tego artykułu zajmę się jednak od razu różnego rodzaju odkształceniami systemu, bowiem z perspektywy współczesnej semiotyki miasta szczególnie intersujący jest nie
tyle sam kodeks i jego znaki, ile to, co ludzie z nimi robią. Jak pisze Elżbieta Anna Sekuła:

9

M. Gottdiener, A.Ph. Lagopoulos (red.), The City and the Sign: An Introduction to Urban Semiotics, Columbia University Press,
New York 1986; M. Krampen, Meaning in the Urban Environment, Pion, London 1979.
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Znaki współczesnego miasta są żywe i stale znajdują się w ruchu. Nieustanne „dzianie się”,
przejściowe stany i czynności, mobilność i nietrwałość informacji oraz obrazów miasta,
nawet w warstwie pozornie stabilnej (jak na przykład budynki, fasady, określone zasady
ruchu na danym terytorium) charakteryzują dzisiejszą Warszawę, podobnie jak wiele
innych miast. To akcja miejska, ruch, ludzie i to, co robią z miastem, tworzy dzisiaj jego
przestrzenne repery. Nie martwe miejsca, lecz te wypełnione życiem decydują o charakterze
współczesnej metropolii10.

A zatem na pytanie, co ludzie robią ze znakami (drogowymi), można, z jednej strony,
w sposób zdecydowany odpowiedzieć, że je po prostu „czytają”, dzięki czemu w miarę
płynnie porozumiewają się na drogach miast świata – bo oczywiście skojarzenie z językiem jest tu szczególnie silne. Mamy więc system porównywalny z językiem, ale znacznie
stabilniejszy, bowiem jego „gramatyka” jest właściwie szczątkowa, poszczególne elementy zaś mają w dużym stopniu charakter transnarodowy. Ale z drugiej strony, „jacyś inni
ludzie” z różnych przyczyn i w różnych celach „coś z tymi znakami jeszcze innego robią”.
System znaków drogowych to bowiem jeden z bardziej eksploatowanych przez artystów
i streetartystów „języków”, pojawiają się ciągle nowe realizacje i ingerencje w przestrzeń
miejską, dla których inspiracją jest znak drogowy, a także znak jako taki. Dochodzi do
tego popularność internetowa – zdjęcia niektórych realizacji stają się bowiem w mediach
społecznościowych swego rodzaju wiralami, które nie wymagają międzyjęzykowego
przekładu.

Propozycje genologiczne
Próbując uporządkować efekty działań miejskich „semiotyków” (zwanych często, za Umbertem Eco, „miejskimi partyzantami”11), zaproponuję najprostszą typologię, która jednocześnie pozwoli powiedzieć coś na temat owych „przyczyn i celów” podejmowanych
praktyk. Oczywiście, wszelkie porządkowanie tak różnorodnych działań, a przede wszystkim tak wielu realizacji, musiałoby się odbywać według jakiegoś kryterium, tymczasem
najciekawsze wydają się właśnie płynne granice pomiędzy rozmaitymi aktywnościami.
I tak wymienić tu można, po pierwsze, działania ruchu streetartowego, czyli wszelkiego rodzaju artystyczne interwencje w przestrzeń miejską (kojarzone głównie z graffiti, szablonami, vlepkami)12. Znanych czy wręcz słynnych streetartystów jest oczywiście wielu,
10

E.A. Sekuła, Skrawki miasta. Pasaże kontra skrzyżowania?, w: B. Jałowiecki, W. Łukowski (red.), Szata informacyjna miasta,
Wydawnictwo SWPS Academica i Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008, s. 42.

11

U. Eco, Partyzantka semiologiczna, tłm. J. Ugniewska, w: idem, Semiologia życia codziennego, Czytelnik, Warszawa 1999.

12

Zob. także na temat odróżnienia terminów street art, culture jam i subvertising: A. Skórzyńska, Subwersje miejskie.
Niewyraźne kultury oporu, „Kultura Współczesna” 2/2010, s. 52; por. R. Drozdowski, Obraza na obrazy. Strategie społecznego
oporu wobec obrazów dominujących, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2008.
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jak choćby niezwykle płodny i bardzo popularny Clet Abraham13 czy pracujący czasem
w duecie Darius Jones (Leon Reid IV) i Brad Downey, autorzy „miejskiej epopei” The
Adventures of Darius and Downey and Other True Tales of Street Art. As Told to Ed Zipco
z 2008 roku, z przymrużeniem oka ukazującej wielopłaszczyznową działalność miejskich
aktywistów i artystów, która może mieć charakter zabawy i sztuki, ale jakże często uwikłana jest w kontekst – w szerokim rozumieniu – polityczny i z takiego politycznego myślenia
wynika. Znane są ich pomysły „wywrotowego” traktowania znaków drogowych, o których
w ten sposób pisze Agata Skórzyńska:
Ciekawy jest w nich nie tyle sam przekaz, ile to, że miejskie znaki są tu używane i przekształcane w szczególny sposób: mają znaczyć „we własnym imieniu” i same działać14.

Warto też osobno wspomnieć o pracy samego Brada Downeya Traffic Jam for Berlin
z 2008 roku15, którą można potraktować jako symptomatyczny bilans jego zainteresowań
tematem, ale także szerzej – jako znaczącą i podsumowującą w interesującej mnie problematyce wypowiedź w ogóle. Cała instalacja polega na „upchnięciu” w drzwi wejściowe budynku – jak tyczek czy strzał – znaków drogowych. W większości przypadków nie widać,
jakie to znaki, ponieważ potraktowane zostały jak groty (widoczne są jedynie wystające
słupy). Powstałe w ten sposób „gruzowisko” jest oczywiście sygnałem jakiegoś „remontu
miasta”, także metaforycznie – w znaczeniu antysystemowym – rozumianego, ale przede
wszystkim staje się głosem na temat miejskiej „językowej” komunikacji: jej chaosu, wielojęzyczności, a także utopijności, którą – być może – należy właśnie wyrzucić na śmietnik.
Z polskich realizacji mieszczących się w ramach wskazanych powyżej najciekawsze
i najczęściej komentowane należą do Roberta Rumasa16. Jego Manewry miejskie (lata 1998 –
projekt oraz 2000–2005 – działania) to zakrojone na dużą skalę przedsięwzięcie, obejmujące i koncepcje „nowych” znaków drogowych, i kolejne streetartowe akcje podejmowane
w różnych miastach, między innymi w Gdańsku, Krakowie, Baden Baden, Chicago, Tallinie, Wilnie, Warszawie, Bytomiu, Szczecinie i Wiedniu. Te nowe znaki drogowe – ich
liczba, różnorodność, a jednocześnie powiązanie z podstawowym dla komunikacji systemem – składają się na próbę zbudowania jakiegoś podsystemu językowego czy „wtórnego systemu modelującego”: prześmiewczego, wywrotowego, antysystemowego, przede
wszystkim jednak systemu odnoszącego się do innych rejestrów komunikacji w mieście:
bliższych ludzi oraz ich codziennych zachowań i praktyk. Konkretna realizacja Rumasa
13

Jego prace można obejrzeć na Instagramie: https://www.instagram.com/cletabraham/ [8.05.2019].

14

A. Skórzyńska, Subwersje miejskie…, s. 62; por. eadem, Badania w działaniu, w: E. Rewers (red.), Kulturowe studia miejskie…,
s. 404.

15

http://www.braddowney.com/archive/2008/trafficjam [8.05.2019].

16

Chociaż włączyć tu trzeba również kontekst „galeryjny”: „Czasami Rumas umieszczał je w przestrzeni miejskiej, na wystawach prezentował natomiast podświetlane plany miast z miniaturowymi znakami i kijkami do ich przesuwania, dzięki
czemu goście galerii mogli sami nanosić oznaczenia na mapę”. K. Sienkiewicz, Robert Rumas, https://culture.pl/pl/tworca/
robert-rumas#manewry [17.05.2019].
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w danym mieście czy miejscu poparta była wcześniejszą obserwacją uczestniczącą i rodzajem diagnozy:
W Bytomiu (2004), mieście o bardzo wysokim odsetku samobójstw, umieścił przy jednej
z ulic cieszących się tą ponurą sławą znak zakazujący aktów autoagresji. W tym samym
mieście artysta zainstalował też u wejścia do Parku Miejskiego im. F. Kachla znak „modły
narodowe”, ponieważ było to miejsce zbiórek grup nacjonalistycznych17.

Nieodparte jest tu skojarzenie z koncepcją Michela de Certeau18 – wówczas na poziomie strategii umieścić by można wyjściowy (obowiązujący w kodeksach) system znaków
drogowych, zaś na poziomie taktyk – „manewry miejskie”, to znaczy artystyczny projekt
oparty w dużej mierze na obserwacji „taktycznych” zachowań miejskich podmiotów: zarówno jego mieszkańców, jak i turystów.
W drugiej kolejności można przywołać propozycje artystyczne, których kontekstem
jest galeria albo szerzej: instytucjonalny, oficjalny patronat. Idea jest tu najczęściej – jak
w poprzednim przypadku – streetartowa, ale sama ekspozycja odbywa się pod kuratorską
kontrolą, w bezpiecznej przestrzeni instytucji, ewentualnie na przygaleryjnym trawniku,
a jeśli w mieście – to jednak w postaci zaaranżowanej i przed zamknięciem wystawy skrupulatnie dokumentowanej (bowiem jej przeznaczeniem z pewnością nie jest wtopienie się
w tkankę miejską i działanie z zaskoczenia, lecz niemal tradycyjne oglądanie).
Jako przykład szczególnego rodzaju pojawić się tutaj musi wystawa Ewy Partum z 2012
roku w Muzeum Sztuki w Łodzi pod tytułem Legalizujemy przestrzeń! – szczególnego
rodzaju, gdyż powstała jako autorska reinterpretacja instalacji z roku 1971. W pewnym
sensie mamy tu więc do czynienia z projektem klasycznym. Jak można przeczytać na stronie MS:
W 1971 roku Ewa Partum zrealizowała na łódzkim Placu Wolności pracę pt. Legalność
przestrzeni. W obrębie placu stanął las znaków drogowych i tabliczek o spotykanej powszechnie lub wymyślonej treści, które zakazywały różnych czynności: „Zakaz wjazdu”,
„Cisza”, „Zabrania się uprawy czegokolwiek”, „Nie dotykać”, „Wszystko wzbronione” czy
„Zabrania się zabraniać” – hasło znane ze świeżych jeszcze reminiscencji paryskiej wiosny
’68. Legalność przestrzeni interpretowana była w różny sposób, zależący od kontekstu
czasów. Dziś, po ponad 30 latach, praca Ewy Partum ponownie staje się impulsem do jej
reinterpretacji w aktualnych kontekstach społeczno-politycznych19.

We współczesnym spojrzeniu zmieniają się oczywiście warunki wyjściowe nowych,
antysystemowych konceptualizacji, inaczej działa i inaczej jest rozumiana systemowość
jako taka. O ile w okresie PRL-u Partum przekraczała granice wyznaczane przez organy
17

E. Gorządek, Robert Rumas, „Manewry miejskie”, https://culture.pl/pl/dzielo/robert-rumas-manewry-miejskie [17.05.2019].

18

M. de Certeau, Wynaleźć codzienność. Sztuki działania, tłum. K. Thiel-Jańczuk, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Kraków 2008.

19

https://msl.org.pl/wydarzeniams/archiwum/legalizujemy-przestrzen-ewa-partum-w-lodzi,208.html [12.05.2019].
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państwowe, które miały symbolizować znaki drogowe i odpowiednie napisy, o tyle dzisiaj,
w innej sytuacji politycznej, pojawiły się nowe granice: własności oraz idei wspólnych (publicznych) i indywidualnych (prywatnych), porządków narzucanych w mniej lub bardziej
oficjalny sposób, wreszcie granice tego, co dozwolone, i tego, co wykluczone. Współczesna
reinterpretacja akcji z lat 70. odbywała się pod tytułem Legalizujemy przestrzeń!, a drobna
zmiana samego sformułowania pozwala od razu traktować inicjatywę jako swoisty manifest i zawołanie do wspólnego działania (podczas gdy sformułowanie Legalność przestrzeni
jest pewnego rodzaju konstatacją, opisem stanu rzeczy). Ideowym punktem wyjścia miała
być refleksja o charakterze antysystemowym (w szerokim, współczesnym ujęciu), ale samo
zadanie już „pozytywne” – chętne do wzięciu udziału w akcji aktywistki zostały poproszone
o przygotowanie hasła i znaku, które zakaz zamienią w afirmację. Wśród opublikowanych
w internecie zdjęć można znaleźć zaproponowane wówczas odezwy: „Całkowity nakaz
integracji”, „Teren niemonitorowany. Czuj się swobodnie”, „Otwórzmy bramy Łodzi”, „Tu
można sadzić pelargonie” (i wiele innych) – widać tu więc zasadniczą zmianę w stosunku
do pierwotnej instalacji (abstrahując od kontekstu politycznego). Otóż realizacja z 2012
roku w znacznie większym stopniu skupiona była na hasłach, w mniejszym – na znakach.
Takie również (uzupełnione hasłem) się oczywiście zdarzały, jednak wyraźnie widać, że
pierwsze wystąpienie Partum dużo bardziej zdecydowanie odwoływało się do systemowości jako takiej, wyrażanej – na najbardziej uchwytnym poziomie – w typologii i symbolice poszczególnych znaków drogowych (z udziałem, rzecz jasna, również tekstu). Owa
systemowość przejawiała się też w „znakowości” – to znak „kierował” ruchem, ale przede
wszystkim symbolizował (oznaczał) komunikacyjną kulturę zakazów, nakazów, opresji.
Zarówno w kontekście „klasycznego” ruchu streetartowego, jak i działań opisanych
powyżej (mniej ingerencyjnych, bardziej – jeśli można tak powiedzieć – refleksyjnych,
w których „znakowość” systemu poddawana jest tematyzowaniu) wspólne są chociażby: dążenie do zdekonstruowania schematycznego języka miasta; chęć wytrącenia jego
mieszkańców z rutyny, obojętności na to, co ich otacza; próba pokazania mało z pozoru
znaczących miejsc czy zachowań miejskich, które – zdaniem artystów – warte są zaznaczenia / oznakowania / napiętnowania itp.; wreszcie praktyka czysto ludyczna – te znaki są
śmieszne, konceptualne, są sztuką samą dla siebie. Karnawałowa z ducha jest zatem sama
sytuacja, ale przede wszystkim okazuje się, że najsztywniejszy, najbardziej konwencjonalny i usystematyzowany w skali globalnej językopodobny system może zostać podważony,
odkształcony, zreinterpretowany. Co więcej, same reinterpretacje w dużej części mające
charakter znakowy (w podwójnym sensie), jeśli nie opierają się na tekście, właściwie od
razu nabierają globalnego, ponadjęzykowego charakteru – rozumiane są (mogą być) wszędzie i przez wszystkich.
Wspominane tu praktyki artystyczne, związane z koncepcyjną pracą wokół znaczenia
znaków drogowych, na pierwszy rzut oka nie mają charakteru wystąpień przeciwko – jak
to zwykle bywa w kontekście street-artu – „komercyjnemu” zawłaszczaniu przestrzeni ani
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„instytucjonalnemu” porządkowi i systemowi własności przestrzeni miejskiej (działania
spod znaku subvertising). Oczywiste jest, że znaki drogowe oraz sygnalizacja świetlna
podlegają krytyce jako systemy narzucone z góry, ograniczające swobodę ruchów, uprzywilejowujące jakąś grupę mieszkańców, wręcz symbolizujące opresyjny język, któremu
musimy się podporządkować. Jednakże owa krytyka podobna jest raczej do krytyki języka
jako takiego, języka, którym komunikujemy się na co dzień, ale którego gramatyczne czy
słowotwórcze reguły, polityczna poprawność, schematyczność mogą drażnić i prowokować do wystąpień przeciwko niemu. Na tym etapie rozważań można by więc przedstawić
wniosek, że artystyczne propozycje wystąpień „przeciwko znakom drogowym” mają charakter autotematyczny i stricte semiotyczny, bowiem są bliskie refleksji na temat samej
istoty tych znaków i ich systemu, a także refleksji przeciw systemowi jako takiemu.
Ciekawą podgrupę stanowią znaki jakby oficjalne, udające znaki, ale nie funkcjonujące
w oficjalnych wykazach/rejestrach. Mowa o autorskich, na własne potrzeby (indywidualne
bądź instytucjonalne) formułowanych informacjach, zawierających konkretny przekaz,
a w konsekwencji składających się na jakiś podsystem „lokalnej” komunikacji. Najczęściej
są to graficzne lub graficzno-tekstowe wariacje na temat znaków o określonych funkcjach,
znanych z oficjalnych, powszechnych i najbardziej oczywistych typologii oraz wizualnych
skojarzeń (znaki zakazu, nakazu itp.). Zdarzają się tutaj elementy trawestacji czy stylizacji
(przekształcenia „starego” znaku), ale także projekty znaków nowych, z symbolicznym
odwołaniem do „znakowości” jako takiej.
Sam mechanizm relacji, czyli odwołanie do „znakowości” i „systemowości” powszechnie obowiązującego kodeksu drogowego, daje jakąś gwarancję porozumienia, ale jednocześnie w tego typu przypadkach może pojawić się problem nieczytelności, zwłaszcza
w kontekście międzykulturowym – i nie chodzi tu wyłącznie o wymiar tekstowy tego
typu przekazów. Najczęściej bowiem nie są one wprowadzane w obszary, gdzie chodzi
o – dosłownie rozumianą – komunikację w mieście lub poza nim oraz polemikę z nią
podejmowaną. „Lokalność” tak zaprojektowanego „języka” nie wprowadza więc elementu
niebezpieczeństwa drogowego, ewentualnie naraża nadawcę na to, że przekaz nie zostanie
zrozumiany lub zostanie zrozumiany opacznie (wówczas jednak – na zasadzie autoregulacji systemu – nadawca może spróbować uczynić przekaz bardziej klarownym, aby uniknąć
dalszych nieporozumień). Warto podkreślić, że taki „lokalny” system działa właśnie ze
względu na siłę znaków drogowych – skojarzeń związanych z jego kolorami, kształtami
oraz uproszczonym językiem obrazkowym. A przy okazji staje się swego rodzaju sprawdzianem możliwego porozumienia poza czy ponad językami.

„The traffic lights turn blue…” Przeciw znaczeniu...

Przy kład znaku „ zakaz żebrania” (G óra Krzyży p o d Szaw le na L itwie)
Fot. R . Kos chany

Z nak ust awiony przy Wawelu w 2017 roku
Ź ró dło: http://krakow.w y b orcza.pl/krakow/7,44425,21760188,
now y-znak-drogow y-przed-wawelem-zakazuje-kup czenia-wiara.html [19.05.2019].

Na osobną wzmiankę zasługuje działalność określana najczęściej jako przejaw zwykłego wandalizmu. W gazecie lokalnej na temat tego typu aktów w Bielsku-Białej w 2011 roku
można było przeczytać:
Piotr Szostek z Zespołu Inżynierii Ruchu w Miejskim Zarządzie Dróg w Bielsku-Białej
uważa, że to akt wandalizmu.
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– Treść podawana na znakach drogowych winna być zgodna z wymogami określonymi
w odpowiednim rozporządzeniu. Nie można niczego dorysowywać ani doklejać – mówi.
Dodaje, że podobne „wyczyny” potrafią kompletnie zmienić sens znaku. A zniszczone przez
wandali znaki trzeba wymieniać, bo nie zawsze da się je wyczyścić.
Dariusz Paczkowski, który od lat zajmuje się graffiti i street-artem (sztuką uliczną), jest
zdania, że dopóki takie działanie nie zniekształca znaku i nie powoduje zagrożenia, jest
formą sztuki.
– Przez ten zabawny sposób ludzie mogą nawet zwrócić większą uwagę na znak, który jest
w tym miejscu ustawiony – tłumaczy.
Policjanci przestrzegają, że za niszczenia mienia grozi do 5 lat więzienia20.

W przypadku użytkownika miasta nieznajomość znaków drogowych lub niestosowanie się do ich informacyjnej lub performatywnej warstwy powoduje określone skutki:
zakłócenie komunikacyjne lub/i karę za wykroczenie przeciwko prawu. Z kolei w przypadku „miejskiego partyzanta”, który z takiego lub innego powodu przekształca znaki
drogowe, dochodzi jeszcze kwestia ekonomiczna (niszczenie mienia publicznego) oraz
prawna innego rodzaju – ingerencja w znak może być na przykład powodem wypadku.
Tego rodzaju kwestie prowokują do zadawania pytań o komunikację: w jaki sposób tak
przekształcone znaki mogą przyczynić się do dezorientacji użytkowników dróg oraz co
z tego komunikacyjnego nieporozumienia może wyniknąć?
Oczywiście, poza tym kontekstem i poza kwestiami estetycznymi podobne „zakłócenia” można interpretować semiotycznie. W tym sensie we wszelkich działaniach podejmowanych w celu przekształcenia znaku, zarówno tych stricte artystycznych, jak w szerokim
sensie artywistycznych oraz zwyczajnie wandalistycznych, ocierających się o niekoniecznie refleksyjną „radosną twórczość”, można wskazać jedną wspólną i podstawową dla
nich cechę, czyli chwyt. Ten od formalistów rosyjskich zapożyczony termin dobrze opisuje mechanizm zarówno twórczego podejścia do podstawowego materiału czy systemu
(w przypadku formalistycznych rozważań chodziło oczywiście o język i jego odkształcenia, które decydują o „literackości”), jak i odtwórczego, „czytelniczego” poziomu „lektury”
(chwyt jako utrudniający, dezautomatyzujący „lekturę” poziom zmiany znanego w nieznane, nieoczekiwane, nieoswojone, zaskakujące, nieoczywiste).
W semiotycznej refleksji nad wzmiankowanymi ingerencjami w system znaków
drogowych, czyli wszelkiego rodzaju ruchami znaczeń w obrębie miasta, istotne są również kwestie dotyczące samego znaku. Co się wydarza podczas takiej interwencji w jego
strukturze? Jak w obrębie znaku, jako pierwotnie stabilnego układu, zmienia się relacja
signifiant – signifié i co z tego dla komunikacji wynika? Jakie, jeśli w ogóle, można tu
wyróżnić typy przekształceń znaków?

20

Ł. Klimaniec, Bielsko-Biała: Dziwne znaki drogowe na bielskich ulicach. Sztuka czy akty wandalizmu?, http://ustron.naszemiasto.pl/artykul/bielsko-biala-dziwne-znaki-drogowe-na-bielskich-ulicach,1055141,artgal,t,id,tm.html [17.05.2019].
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Najczęściej mamy do czynienia z dość prostymi lub nieco bardziej złożonymi przekształceniami, głównie natury graficznej, z ewentualnym udziałem napisu/komunikatu
o charakterze językowym. Być może nawet udałoby się tu zastosować jakiś rodzaj stopniowania w opisie odkształcenia nowego znaku od jego pierwowzoru. Jako część wspólną
należy jednak potraktować dążenie do zachowania znakowości w dwóch najważniejszych
dla języka znaków drogowych aspektach: graficzno-typograficznym uproszczeniu oraz
klarowności nowego komunikatu.

Poza semiotykę (miasta), ponad znakami (drogowymi)
Powyższa próba wprowadzenia typologicznego porządku obejmowała przykłady powszechnie znane bądź powszechnie spotykane. W pewnym sensie usystematyzowane
zostały w ten sposób antysystemowe działania, wynikające z przekonania o sile systemu
znaków drogowych, z którym warto polemizować, nawet jeśli miałoby to zakłócać transnarodową komunikację i/lub występować przeciwko prawu. W tym właśnie kontekście
pozostawiam do omówienia projekt mniej znany, ale przede wszystkim nieco osobny,
niezależny wobec wszelkich „typów”, „rodzajów” czy „gatunków”. To szczególna transformacja znaków drogowych, która wydaje się, z jednej strony, mieścić w nakreślonych tu
ramach ingerencji w system i jednoczesnego zachowania warunków komunikacji, z drugiej zaś strony – stanowi dość radykalną w stosunku do opisanych wcześniej propozycję.
Jest to przykład realizacji stricte artystycznej, to znaczy przeznaczonej do ekspozycji
galeryjnej, ale przede wszystkim – i to czyni ją wyjątkową – realizacji malarskiej. Jej autor,
Adrian Waszak, młody grafik i malarz, jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu oraz poznańskiej filozofii. Na koncie ma jedną wystawę indywidualną (Galeria
Atelier w Lesznie, 2012 rok). W tym miejscu odwołuję się jednak do festiwalu kultury
studenckiej Kulminacje z 2010 roku, odbywającego się na Wydziale Nauk Społecznych
oraz Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, podczas
którego Waszak, wówczas student IV roku filozofii, pokazał swoje prace (bez tytułu). Są to
cztery obrazy olejne na płótnie, o wymiarach 90 × 90 cm, przedstawiające przekształcone
znaki drogowe, uzupełnione o domalowane elementy i postacie, przede wszystkim figurę
mężczyzny (porte parole autora).
Podkreślam i wyróżniam ową „malarskość” propozycji Waszaka dlatego, że oprócz
kilku poziomów możliwej interpretacji istnieje również i taki, w ramach którego autor
swoją techniką wypowiada się na temat wszystkich wcześniej omówionych „manewrów
miejskich” (jeśli można użyć owej formuły Rumasa w odniesieniu do wszelkich działań
„miejskich partyzantów”), prawdopodobnie w jakiejś mierze znanych również artyście.
W ten sposób obraz, a właściwie jego „malarskość”, okazuje się tematem, próbą odpowie-
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dzi na pytanie o granice ingerencji w „systemowość”. Przede wszystkim jednak – właśnie
w kontekście znaków drogowych i ich najczęstszych transpozycji – użycie języka malarskiego w inny sposób „rozmiękcza” tu schematyczny język znaków drogowych oraz pozwala na pokazanie granicy „myślenia znakami”.
Z jednej strony jest tak, że siła znaku (jako punktu wyjścia dla artysty) pozwala na
bezbłędną „lekturę” obrazów Waszaka w kontekście zarówno systemu znaków drogowych,
jak i w kontekście tradycji, prób jego transformacji, nawet jeśli są to skojarzenia związane
z „miejską partyzantką”. Autor nie unika tego rodzaju konfrontacji: wyraźnie nawiązuje do
konkretnych znaków drogowych, do ich „typów” (cztery obrazy – cztery typy) i czasami
do konkretnych symboli na nich widniejących. Już sama cykliczność/poczwórność pracy
sprawia, że wyraźna dla odbiorcy jest sugestia stworzenia jakiegoś alternatywnego czy
polemicznego podsystemu znaków (albo jego zapowiedź). Na tym etapie zasada trawestacji jest podobna we wszystkich czterech przypadkach: schematyczna figura człowieka ze
znaku zostaje zastąpiona postacią mężczyzny (raczej tego samego), który jest wprawiony
w ruch: raz straszy dziecko, raz przeprowadza je przez ulicę (albo z nim spaceruje, bowiem
chodzi o znak „Droga dla pieszych”), jeszcze innym razem wygłupia się na przejściu dla
pieszych. W znaku zakazu ruchu pieszych z kolei figura człowieka została zastąpiona
„smutną”, samotną postacią stojącego mężczyzny (autoportret artysty), co – w kontekście
pierwotnego komunikatu – nadaje tej realizacji nieco bardziej autotematyczne znaczenie.
W projektach Waszaka zatem oryginalny znak drogowy jest pustym miejscem, zgodnie
z semiotyką znaków drogowych sugerującym, w jaki sposób mogłoby ono być wypełnione.

Adr ian Waszak, bez ty tułu (publikac ja za zgo dą autora)

Z drugiej strony, poziom oddalenia od pierwotnego znaku widoczny w pracach Waszaka sprawia, że gubi się znakowy charakter owego punktu wyjścia. Znakowy w najbardziej
klasycznym, tradycyjnym ujęciu, kiedy znaczone przylega do znaczącego w niezmienny, arbitralny sposób. W takim ujęciu pozostają wspomniane wyżej ślady znaku, rodzaj
osnowy, na której oparta jest anegdota, natomiast sama technika wykonania staje się
rodzajem walki ze „znakowością” znaku, jego schematycznością, a nawet ikonicznością

„The traffic lights turn blue…” Przeciw znaczeniu...

(w Peirce’owskim rozumieniu), bowiem symboliczną przyległość zastępuje malarski
realizm. „Ożywiająca” znak anegdota wpisana w obrazy, figuratywność, malarska dokładność, niemal realizm (w zakresie odtworzenia postaci, jej gestów, faktury ubrań
itp.) – wszystkie te elementy ostatecznie odsuwają znak od znaku. Dodatkowo obraz,
„rama” obrazu oraz wyraźny kontekst sztuki, a także autoportretowy charakter prac
(i w tym sensie wpisanie się w zupełnie inną tradycję) sprawiają, że linia interpretacji musi
wyjść poza ściśle miejsko-aktywistyczny wymiar. Zresztą podjęta przez Waszaka tematyka
wydaje się nie tyle mniej uniwersalna czy powszechnie zrozumiała, ile mniej krytyczna
(„polityczna”) i ludyczna. Co najwyżej – autoironiczna.
***
Konkluzje, z jednej strony, w dużym stopniu dotyczą samego miasta: otóż interwencja
(artystyczna, anarchistyczna, jakakolwiek) w istotę semiosfery ma miejsce najczęściej
w mieście, głównie dlatego, że właśnie tu może nastąpić „ciekawa” komunikacja, że (nowy)
znak (komunikat) ma większą szansę trafić na zaciekawionego odbiorcę, że istnieje tu
najwięcej możliwości wszelkiego rodzaju zakłóceń, tak interesujących z punktu widzenia
semiotyki. Miasto – w takim ujęciu – jest swego rodzaju laboratorium semiotycznych procesów. Z drugiej strony, konkluzje dotyczą języka miasta i podstawowych elementów tego
języka – znaków drogowych. Szczególnie istotnych jest tu kilka paradoksów. Po pierwsze,
uznawany za „martwy”, sztywny, ustabilizowany i schematyczny język (między innymi
stworzony w celu transnarodowego porozumienia) okazuje się jednak „żywy”, plastyczny –
o czym świadczą wprost niezliczone artystyczne i „polityczne” jego transformacje. Po
drugie, nie tylko w kontekście miasta i jego podstawowego systemu komunikacji zaobserwować można, że im bardziej „martwy” i schematyczny jest system, tym większy budzi
sprzeciw. Po trzecie, z założenia uniwersalny i transnarodowy system znaków drogowych
pozwala – dzięki interwencjom w jego nienaruszalne granice – na zadanie pytania o jego
„lokalne” odmiany, już nieprzekładalne, już niezrozumiałe poza macierzystym kontekstem czy też kontekstem konkretnego wydarzenia performatywnego użycia. Po czwarte,
wszelkiego rodzaju działania „partyzantów miejskich” ingerujących w system znaków drogowych przyczyniają się lub przyczyniać się mogą do zakłóceń komunikacji po stronie odbiorców, ale stanowią zarazem świadectwo wspólnej autorefleksyjności podejmowanych
i „odczytywanych” działań.
Ostatnia z wymienionych kwestii wymaga osobnego komentarza. Otóż działalność
„miejskich partyzantów” oraz to, co się ewentualnie zdarza po stronie odbiorców rezultatów tej działalności, ma charakter zwrotny21. Z jednej strony, artyści czy aktywiści
obserwują i interpretują zachowania mieszkańców oraz turystów i w tym kierunku „zmieniają” przeznaczone dla nich znaki drogowe (co najlepiej pokazują Manewry miejskie
Rumasa). Z drugiej natomiast – odbiorcy podobnych praktyk, zdaniem Piotra Luczysa,
21

Por. R. Koschany, Interpretacje, s. 283.
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uczą się „»przemyśliwania przestrzeni« miasta, jej czytania – a dokładniej »rozczytywania« zawartych w niej przesłań, sloganów, znaczeń”22. Można powiedzieć zatem, że bardzo
ryzykowna aktywność streetartystów, owszem, wprowadza szum komunikacyjny, narażając być może odbiorców na niebezpieczeństwo nieporozumienia (a siebie samych na
sankcje prawne), ale także sprawia, że naturalna, mechaniczna, a więc często „bezmyślna”
komunikacja w ramach wyuczonego raz na zawsze „języka” stanie się bardziej uważna,
nawet jeśli wymiernym efektem takiej nowej komunikacji miałby być (tylko) uśmiech
z żartu artysty23 lub (aż) refleksja nad istotą „języka” miasta. W perspektywie semiotycznej
mówimy o systemie znaków drogowych i w ogóle języku miasta jako „wtórnym systemie
modelującym”, niejako nadbudowanym na systemie języka naturalnego, zgodnie z relacją
język – literatura. I tak jak literatura, a zwłaszcza poezja, wiecznie dekonstruuje język,
a przy tym wiecznie marzy o stworzeniu „uniwersalnego języka”, który będzie rozumiany zawsze, wszędzie i przez wszystkich, tak operacje na znakach drogowych są – właśnie
w tych dwóch aspektach i właśnie w takim semiotycznym ujęciu – swego rodzaju poezją
języka miasta.

22

P. Luczys, Miasto jako tekst – odzyskiwanie przestrzeni dyskursu, w: M. Nowak, P. Pluciński (red.), O miejskiej sferze
publicznej. Obywatelskość i konflikty o przestrzeń, Ha!art, Kraków 2011, s. 290.

23

„Jeśli mamy zajmować się językiem współczesnego miasta, jego szatą informacyjną, nie możemy zapominać o emocjach, które towarzyszą »czytaniu« miasta” – w takim właśnie kontekście m.in. o uśmiechu piszą: M.S. Szczepański,
W. Ślęzak-Tazbir, Ziemia z uśmiechu Boga. Szata informacyjna miast śląskich, w: Szata informacyjna miasta, red. B. Jałowiecki, W. Łukowski, Wydawnictwo SWPS Academica i Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008, s. 69.
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Żoliborskie obietnice?
Między warsztatem a laboratorium

Tytułowe obietnice mają podwójne odniesienie. Po pierwsze, jest to tytuł książki Zofii
Topińskiej1, analizującej założenia pedagogiczne i projekty edukacyjne realizowane
w Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na Żoliborzu. Po drugie, wizje twórców
i władz WSM mogą kojarzyć się z obietnicą, jaką daje socjologia Charlesa Wrighta Millsa.
Chodzi o wyobraźnię socjologiczną, o pewien sposób uprawiania humanistyki, który
obiecuje rozumienie kontekstów społecznych, kulturowych, historycznych; wyobraźnię,
która wskazuje uczestnikom życia społecznego orientacje, pozwala definiować sytuacje
społeczne i nowe możliwości praktyk2. Zygmunt Bauman nazwał ten typ uprawiania
humanistyki „inżynierią przez racjonalizację”3. W tej inżynieryjnej – niemodnej już dziś
metaforze – kryje się jednak niezwykle ważna intuicja: inżynieria jest tu rozumiana jako
działanie praktyczne wykorzystujące wiedzę teoretyczną, ale nie tożsame z nią. W owym
„inżynieryjnym” określeniu kryje się zatem idea zespolenia działania teoretycznego z działaniem praktycznym, zespolenie myśli i działania, wiedzy i praktyki.
Zamierzam przypomnieć lokalny, partykularny i historyczny już przypadek żoliborskiego osiedla robotniczego z lat międzywojennych XX wieku, które stworzyło konkretne
społeczne, ekonomiczne, mieszkaniowe oraz kulturowe warunki do różnych form partycypacji obywatelskiej/kulturowej/politycznej poprzez jego silnie edukacyjny charakter.
Ideowi twórcy tego socjalistycznego spółdzielczego osiedla zbudowanego w sanacyjnej
Warszawie chcieli nauczyć mieszkańców mieszkać po miejsku, nauczyć ich nowych sposobów zamieszkiwania – dalekich od wiejskiego stylu, ale i odległych od burżuazyjnej
kultury drobnomieszczańskiej, a biernych lokatorów uczynić aktywnymi mieszkańcami
miasta – obywatelami.

1

Z. Topińska, Żoliborskie obietnice. O wychowawczym środowisku WSM, Wydawnictwo Spółdzielcze, Warszawa 1984.

2

Ch.W. Mills, Wyobraźnia socjologiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

3

Z. Bauman, Wizje ludzkiego świata. Studia nad społeczną genezą i funkcją socjologii, Książka i Wiedza, Warszawa 1964.
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Moje wystąpienie podczas III Zjazdu Kulturoznawczego w Poznaniu jest podsumowaniem badań4 zorientowanych na to historyczne osiedle i skupionych właśnie na edukacyjnych strategiach miejskich, które z prozaicznej czynności zamieszkiwania czyniły doniosłe
zdarzenie polityczne. Zawarte w tym artykule wnioski można zaś potraktować jako punkt
wyjścia do bardziej współczesnych badań opartych na aktywnej i zaangażowanej postawie
mieszkańców. Dlatego działania międzywojennych miejskich reformatorów analizowane
są z użyciem współczesnych narzędzi badawczych. Uznałam bowiem, że badacz może pozwolić sobie na eksperymenty myślowe, polegające między innymi na tym, by ideowych
twórców (Teodor Toeplitz, Julian Hochfeld, Stanisław Tołwiński, Bolesław Bierut, Jan
Hempel, Marian Nowicki, Maria Orsetti) i architektonicznych projektantów osiedlowego życia (Bruno Zborowski, Brukalscy, Syrkusowie) nazwać aktywistami miejskimi, ale
też aktywistycznymi badaczami osiedla, które z kolei można z powodzeniem opisać za
pomocą metafory laboratorium i warsztatu. Nie są to jednak metafory przywodzące na
myśl dawne eksperymenty w stosowanych naukach społecznych ani laboratorium XIXi XX-wiecznych ideologów społeczeństwa. Tamte eksperymenty prowokują pytania o ich
etyczny wymiar, o granice manipulacji, ale także o cele nauki i ambicje samych naukowców, o praktyczne i ukryte motywy socjologów. A gdy ci chcą zbawiać świat, wtedy z laboratorium czynią raczej pracownię alchemiczną.
Laboratorium będzie więc tu rozumiane przede wszystkim jako przestrzeń metodycznego błądzenia. Polega ono bowiem na poszukiwaniu, projektowaniu i testowaniu
miejskich instytucji, które byłyby zaangażowane w budowanie demokracji bezpośredniej,
w likwidowanie różnic klasowych oraz klasowego monopolu na korzystanie z wiedzy naukowej. Stanisław Ossowski, inicjator wielu edukacyjnych i ideowych ram żoliborskiego
przedsięwzięcia, socjolog, reformator społeczny, a jednocześnie mieszkaniec tego osiedla,
sam nazywał je eksperymentem, podczas którego mieszkańcy wytwarzają własny styl zamieszkiwania. WSM „stanowiła ważny eksperyment jako próba świadomego wytworzenia swoistego środowiska społecznego na okresowym przestrzennym podłożu”5. Osiedle
miało „wyspowy charakter”, było swego rodzaju wyizolowaną autonomiczną strefą6 –
zarówno jej autonomiczny pod względem gospodarczym wymiar oparty na ekonomii
spółdzielczej, ideologiczna spójność, jak i totalny charakter, dotyczący wszystkich sfer
życia: od higieny, przez lokalne ogrodnictwo, „kulturalne współżycie”, sposób gospodarowania i robienia zakupów, po edukację, powoduje, że można mieć wrażenie, iż twórcy
żoliborskiego przedsięwzięcia mogą manipulować warunkami, „kontrolować” je, tak jak
w laboratorium.
4

M. Matysek-Imielińska, Miasto w działaniu. Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa – dobro wspólne w epoce nowoczesnej,
Bęc Zmiana, Warszawa 2018. Fragmenty artykułu pochodzą właśnie w tej książki.

5

S. Ossowski, Zagadnienie domu społecznego w osiedlu, w: idem, Dzieła, t. VI, PWN, Warszawa 1970, s. 187.  

6

P. Cunninghame, Autonomism as a Global Social Movement, „The Journal of Labor and Society” 13/2010, s. 454, https://
www.academia.edu/1342334/AUTONOMISM_AS_A_GLOBAL_SOCIAL_MOVEMENT [10.09.2018].
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W rozważaniach Ossowskiego samo osiedle jest laboratorium w tym sensie, że budowane są tam i nieustannie testowane nowe rozwiązania urbanistyczne, architektoniczne,
społeczne, oświatowe. Można powiedzieć, że jest ono czymś na kształt współczesnych
miejskich city labów7, które powstają na styku akademickich rozważań oraz różnego
rodzaju organizacji (w tym przypadku Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci)
i instytucji kultury (czy osiedlowych „urządzeń społecznych”), a także działań reformatorów. Świadomie i aktywnie uczestniczyli w nich mieszkańcy, nie tyle poddając się różnym
innowacyjnym przedsięwzięciom, ile je współtworząc. Jak w prawdziwym laboratorium,
wszyscy biorący udział w tym eksperymencie mieli możliwość dyskutowania i omawiania
rezultatów tego metodycznego błądzenia. Służyły temu prowadzone przez Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej Lokatorów „Szklane Domy” kluby dyskusyjne, akcje odczytowe,
w których uczestniczyło wielu znanych działaczy społecznych i politycznych. Stowarzyszenie prowadziło również bibliotekę i czytelnię czasopism, głównie lewicowych: „Myśl Socjalistyczna”, „Tydzień Robotnika” „Lewar”, „Lewy Tor”, abonowano też radykalne pismo
studenckie „Po prostu”. Mieszkańcy powołali do życia Klub Miłośników Żoliborza, prowadzili Studium Pracownika Społecznego, uczestniczyli w Kursie Uspołecznienia Ogólnego.
Niezwykle aktywne było także Koło Czynnych Kooperatystek zainicjowane i prowadzone
przez Marię Orsetti. Działało ono poprzez „podnoszenie poziomu wiadomości i wykształcenia społecznego kobiet, usuwanie wszelkich przeszkód, które hamują czynny udział
kobiet w pracach krajowych i międzynarodowych organizacji spółdzielczych”8. Był to dla
kobiet prawdziwy warsztat emancypacji, podczas którego uczyły się angażować w sprawy
publiczne, omawiając na przykład aktualne ustawy regulujące kwestie urodzin, prawa
małżeńskiego czy opieki społecznej. Orsetti uczyła kobiety metodologii badań ankietowych, by wiedziały, jak rzetelnie prowadzić badania osiedlowego rynku spółdzielczego.
Regularnie odbywały się również zebrania samorządu lokatorów, powoływane były Delegacje Domowe, służące lokatorom każdej kolonii. Osiedlowe spory i dyskusje oraz kronikę
prowadził regularnie ukazujący się comiesięczny Informator Warszawskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej – „Życie WSM”. Architektki Barbara Brukalska i Nina Jankowska prowadziły poradnię mieszkaniową wraz z wypożyczalnią sprzętu gospodarstwa domowego,
a na łamach czasopisma „Dom. Osiedle. Mieszkanie” doradzały, jak urządzić mieszkanie,
na przykład jak przygotować pokój dla dziecka czy jak nowocześnie zorganizować kuchnię.
Dzięki negocjacjom z mieszkańcami podejmowały współprojektowanie architektoniczne.
Można więc powiedzieć, że były tam stosowane rozwiązania dialogiczne, a nie dialektyczne. Wprowadzanie innowacji i zasad współpracy opiera się wszak na uczestnictwie,

7

Współczesne żywe laboratoria dla innowacji (living labs), wspierające innowacje społeczne i nakierowane na rozwój oddolnych inicjatyw mieszkańców, powołały takie miasta, jak: Mexico City, Barcelona, Bristol, Haga, Amsterdam, Helsinki, Seul,
a w Polsce Gdynia.

8

Statut Koła znajdujący się w Sprawozdaniu WSM z 1930 roku, ss. 138–139.
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a nie tylko na przyjmowaniu gotowych rozwiązań. Uczestnictwo takie polega na nieustannym ustalaniu reguł gry, negocjowaniu zasad, porządkowaniu ich, ale zawsze, jak w laboratorium, procedura ta musi mieć otwarty przebieg i prowadzić do konkretnych rezultatów.
Chodzi o to, by uczestniczyć w kształtowaniu określonych rytuałów współpracy, „unikając
jednocześnie fantazji o »załatwieniu sprawy« raz na zawsze”9. Wielokierunkowa transformacja stylów życia, sposobów zamieszkiwania, wychowywania dzieci i rozbudowywania
sfery publicznej naturalnie sprzyjała eksperymentowaniu traktowanemu na osiedlu żoliborskim jako podstawa istnienia i działania emancypujących się miejskich podmiotów.
Metafora laboratorium może być oczywiście zachęcająca w kontekście badania miasta,
dlatego że przestrzeń miejska jest obszarem najważniejszych problemów społecznych, jak
również dlatego, że mieszkańcy w ramach edukacyjno-obywatelskiego projektu uczyli się
mieszkać po miejsku i w ten sposób dokonywała się ich tożsamościowa transformacja.
Laboratorium odsłania także wątki oparte na transferze wiedzy akademickiej do osiedla
i w drugą stronę – analizie praktyk osiedlowych w dyskursie naukowym (urbanistycznym,
architektonicznym, społecznym, pedagogicznym, ekonomicznym).
Warto przywołać kilka przykładów. W 1936 roku w Londynie podczas Trzeciej Międzynarodowej Konferencji Służby Społecznej Maria Belsigerowa i Anna Minkowska,
mieszkanki osiedla, zaprezentowały referat o WSM, oparty na własnych badaniach ankietowych i opisie działań społecznych oraz ich wpływie na kształtowanie się różnych
form życia zbiorowego („Życie WSM”, grudzień 1936). Zarówno twórcy, jak i mieszkańcy mieli świadomość pionierskiego, a jednocześnie awangardowego charakteru osiedla
i dlatego na długo było ono również wydarzeniem wystawienniczym. W 1930 roku podczas Międzynarodowej Wystawy „Mieszkanie najmniejsze” Żoliborz odwiedziły 25 732
osoby. Spółdzielcy (np. Związek Robotników Tytoniowych) przy okazji odbywających się
w Warszawie zjazdów organizowali wycieczki poznawcze. Regularnie gościli na Żoliborzu
również studenci z Zakładu Socjologii i Historii Kultury Uniwersytetu Warszawskiego
(1931), Państwowe Pedagogium (1936) i Koło Socjologów Uniwersytetu Warszawskiego.
A w 1932 roku czasopismo „L’Architecture d’Aujourd’hui” zorganizowało na terenie WSM
naukową wycieczkę dla członków Międzynarodowego Kongresu Architektów. W 1933
roku odwiedził Żoliborz Henri Sellier – wybitny francuski działacz samorządowy i mieszkaniowy. Podczas budowy i powstawania różnych inicjatyw mieszkaniowych realizowany
był film dokumentalny Józefa Cękalskiego i Wandy Jakubowskiej pt. Budujemy (1932).
Wszystkie te działania dowodzą, że mamy tu do czynienia z upraktycznieniem teorii,
która równocześnie obejmuje szeroką refleksją krytyczną podejmowane działania miejskie. A uczestniczące tam podmioty mają szansę na wymianę zdań. Zarówno laboratorium, jak i eksperyment przywodzą na myśl nieokreślony efekt, manipulację zjawiskami
i warunkami, obserwację skutków owej manipulacji i formułowanie nowych zależności.
9

R. Sennett, Razem. Rytuały, zalety i zasady współpracy, tłum. J. Dzieżgowski, Muza, Warszawa 2013, s. 304.
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Przyjrzyjmy się prowadzonemu przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej Lokatorów „Szklane Domy” Studium Pracownika Społecznego, które w 1936 roku zorganizowało Kurs Uspołecznienia Ogólnego. Studium Pracownika Społecznego to szczególna
instytucja, będąca wyrazem samoświadomości twórców i mieszkańców osiedla, doskonale
zdających sobie sprawę z pionierskiego i eksperymentalnego wymiaru swojej działalności.
Kurs ten obejmował wykłady oraz warsztaty dotyczące problemów związanych z działalnością instytucji społecznych i gospodarczych osiedla WSM. Był zatem miejscem szerszej
refleksji, często naukowej, próbującej teoretycznie objąć osiedle jako zjawisko, które nie
tylko „się dzieje”, lecz również powinno podlegać transformacjom. Prowadzony w duchu
analizy krytycznej Kurs Uspołecznienia Ogólnego składał się z trzech następujących po
sobie cykli. Pierwszy zorganizowany był w formie wykładów. Stefan Czarnowski mówił
o socjologicznych uzasadnieniach socjalizmu, a Kazimierz Czaplicki i Stanisław Rudniański o socjologii i filozofii socjalizmu. Drugi dotyczył robotniczych ruchów społecznych
(i ich zaangażowania politycznego, zawodowego, spółdzielczego i kulturalnego), a referaty
wygłosili Adam Próchnik, Władysław Szczucki i Stanisław Tołwiński. Trzeci cykl obejmował wykłady na temat Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W kursie uczestniczyli
zaangażowani w działalność osiedla pracownicy wielu WSM-owskich instytucji, a także
członkowie Stowarzyszenia „Szklane Domy”, którzy prowadzili praktykę nie tylko organizacyjną, lecz także analityczną, krytyczną. Tę formę edukacji można więc traktować jako
swego rodzaju laboratorium wiedzy społecznej, gdzie działacz społeczny – aktywista miejski – staje się jednocześnie badaczem swoich własnych działań. Wszak w reformatorze
społecznym wiele jest naukowego eksperymentowania.
Popularność kursu i jego powodzenie edukacyjne może tłumaczyć zapał Ossowskiego
do projektowania osiedlowych ośrodków naukowych i entuzjazm w edukacyjnych praktykach kierowanych do zaangażowanych już „organizatorów życia społecznego”, do świadomej pracy w terenie po to, by sami mieszkańcy stali się reformatorami swoich miejskich
stylów życia.
Ossowskiego jako badacza, a zarazem miejskiego aktywistę inspirowały różnego rodzaju ośrodki badawcze i wolne wszechnice, które pomagały w powojennej już Polsce
znosić różnice klasowe, a jednostkom umożliwiały pracę samokształceniową. Planując
nową organizację życia społeczno-naukowego, postulował, by instytucje badawcze rozwijać głównie w przestrzeniach osiedli. Ciekawie wyobrażał sobie pracujące w terenie
poradnie naukowe – miały to być specjalne wszechnice i uniwersytety powszechne, których program miał być dostosowany do miejscowych potrzeb, a problematyka badawcza –
skupiona na lokalnych zagadnieniach i rozwiązaniach. Cel był oczywiście dalekosiężny.
Tylko współpraca sił naukowych i pedagogicznych z ludźmi reprezentującymi aspiracje
rzesz, dla których owe zakłady wyższego kształcenia się powstają, może skutecznie prowadzić do zlikwidowania przepaści kulturalnej między warstwami społecznymi. Współpraca
taka będzie korzystna dla obu stron, gdyż przedstawiciele nauki zbyt często zatracają pro-
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porcje zagadnień wskutek braku bezpośredniej łączności z nurtem życia szerokich rzesz,
a izolacja w kręgach elity kulturalnej utrudnia im dostrzeganie lub rozumienie pewnych
zagadnień, które mogłyby wywrzeć podniecający wpływ na ich twórczość10.

Projektując nowoczesne osiedla, w zależności od lokalnych kontekstów nadaje im się
określone specjalizacje.
Jedno osiedle posiadałoby np. uniwersytet robotniczy czy coś w rodzaju oxfordzkiego
robotniczego kolegium Ruskina, inne – jakiś zakład badawczy, np. taki, jaki projektowało
się na Żoliborzu przed wojną dla uczczenia pamięci Stefana Czarnowskiego, jeszcze inne
wyróżniałyby się rozbudowaną siecią terenów sportowych lub ośrodkiem botanicznym11.

Dla Ossowskiego niezwykle ważne było również objęcie całego procesu tworzenia
osiedli (tworzenia miasta) krytycznym spojrzeniem. Dlatego zaangażował się w działalność konspiracyjnej Pracowni Architektoniczno-Urbanistycznej (PAU 1941–1943), będącej interdyscyplinarną grupą architektów, urbanistów, socjologów i pedagogów, których
nazywam za Marcusem Miessenem12 „niezależnymi krytykami przestrzeni”. Ci „krytyczni
praktycy” stawiali pytania o swoją rolę w kształtowaniu więzi sąsiedzkiej, o możliwości
inicjowania oddolnej współpracy, o konkretne rozwiązania mieszkaniowe czy organizację
przestrzeni publicznej. Co więcej, projektowali nie tylko więzi społeczne na osiedlu, lecz
powojenną kulturę miejską. Dlatego sądzę, że bez zrozumienia atmosfery intelektualnej
Pracowni trudno pojąć znaczenie polskiej tradycji aktywistycznych badań miejskich.
Tam właśnie rozwija się współpraca Ossowskiego i Barbary Brukalskiej, którzy równolegle pracowali nad powojenną rozbudową osiedla żoliborskiego, czego efektem jest
książka Brukalskiej pt. Zasady społeczne projektowania osiedli mieszkaniowych oraz broszura Ossowskiego Ku nowym formom życia społecznego. W trosce o zachowanie żoliborskiego klimatu w konspiracyjnej atmosferze powstały prace będące teoretyczną refleksją
nad dotychczasowymi doświadczeniami WSM: Organizacja przestrzeni i życie społeczne
w przyszłych osiedlach; Ogólne zagadnienia dotyczące współżycia zbiorowego w dzielnicy
pracy; Odbudowa stolicy w świetle zagadnień społecznych; Urbanistyka i socjologia oraz
ważny konspiracyjny druk Marii Ossowskiej, Wzór demokraty.
Miessenowski projekt krytycznej praktyki przestrzeni zachęca do uaktualnienia lektury
tych prac i włączenia ich do współczesnego dyskursu prowadzonego w szerszym obszarze
badań w działaniu i krytycznych studiów miejskich. Natomiast książkę Brukalskiej można
współcześnie odczytać jako niezwykle inspirującą pracę krytyczną, w której zebrane
10

S. Ossowski, O drogach upowszechniania kultury na najwyższym poziomie, w: idem, Dzieła, t. VI, PWN, Warszawa 1970,
s. 156.

11

S. Ossowski, Organizacja przestrzeni i życie społeczne w przyszłych osiedlach, w: idem, Z zagadnień psychologii społecznej.
Dzieła, t. III, PWN, Warszawa 1967, s. 365.

12

M. Miessen, Niezależna praktyka, w: idem, Koszmar partycypacji i niezalana praktyka, tłum. M. Choptiany, Bęc Zmiana, Warszawa 2016.
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i uporządkowane refleksje o eksperymencie żoliborskim stają się nową wiedzą oraz mogą
rodzić nowe pomysły i idee13. Są zapisem poszukiwań (często błądzenia), a nie gotowych
rozwiązań, udokumentowanym eksperymentem, dyskursywnie uargumentowaną tezą na
temat kondycji przestrzennej.
Choć żoliborskie osiedle może wydawać się opresyjne, to opierało się na wzajemnej
współpracy, zaufaniu i „uznaniu zwierzchnictwa” żoliborskiej radykalnej inteligencji,
która miała mieszkańców po swojej stronie. Ci radykalni aktywiści nie byli „zewnętrznymi ekspertami”. Można raczej za Antoniem Gramscim nazwać ich „organicznymi intelektualistami” lub za Colinem McFarlane’em – autonomicznymi „amatorskimi ekspertami”,
którzy podejmują wspólną, dialogiczną analizę rezultatów osiedlowej działalności. Bliscy
są również postawie, którą przedstawiciel młodszego pokolenia badaczy miejskich, Andy
Merrifield, nazwał amateur14.
W przypadku żoliborskiego osiedla chodziło przede wszystkim o zdobywanie umiejętności, które mogłyby być wykorzystywane poza laboratorium. Ważne były relacje, które
Richard Sennett nazywa „elastycznym usieciowieniem”15, kooperacją, opartą nie tyle na
ciasnej wspólnocie, ile na „mobilnej solidarności”. Dlatego pomocna w tym kontekście
okazała się metafora warsztatu, w którym mieszkańcy uczyli się demokratycznych procedur i nabywali wspólnotowe doświadczenia. Wyćwiczone umiejętności można bowiem
wykorzystywać poza warsztatem, stosować, testować, zmieniać i modyfikować. Chodzi
o to, by móc dzięki nim eksperymentować. Elastyczna współpraca to umiejętność, którą,
choć kształtuje się w warsztacie, rozwija się już indywidualnie i przenosi do społeczności lokalnej, własnych domów i środowisk towarzyskich, a przede wszystkim do sfery
publicznej.
Sztywne zasady, formalne relacje, hierarchiczne pozycje, normy i reguły prawne –
wszystko to jest podstawą pewnych nawyków życia społecznego, które są potem przekształcane i rozwijane, poddawane eksperymentom w różnych kontekstach społecznych,
sprawiając, że ów rytuał staje się czymś świadomie przyjętym i swobodnym.
Gert Biesta udowadnia, że emancypacja i równość stanowią dopiero wstępny warunek
zmiany rzeczywistości, założenie, punkt wyjścia, a nie cel działań politycznych16. Podstawą polityczności jest bowiem tworzenie strukturalnych warunków do dokonywania społecznych zmian i kształtowania świata wspólnego doświadczenia. Na żoliborskim osiedlu
zamieszkiwanie wiązało się z aktywnością demokratyczną poprzez uczestnictwo w ruchu
spółdzielczym, samorządzie mieszkaniowym, w działalności „Szklanych Domów” czy po
13

O tym, jak dziś można wykorzystać krytyczne analizy Brukalskiej, pisałam w artykule poświęconym nowym formom
współzamieszkiwania i sąsiedztwa: M. Matysek-Imielińska, Mieszkajmy razem! Pytania o odpowiedzialność Wrocławskich
Kooperatyw Mieszkaniowych, „Kultura Współczesna” 4/2016, ss. 162–177.

14

A. Merrifield, The Amateur. The Pleasures of Doing What You Love, Verso, London 2017. Za tę uwagę dziękuję dr. Piotrowi
Juskowiakowi z Instytutu Kulturoznawstwa UAM w Poznaniu.

15

R. Sennett, Razem…, s. 83.

16

G. Biesta, A New Logic of Emancipation: The Methodology of Jacques Rancière, „Educational Theory” 60(1)/2010.
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prostu w robieniu zakupów w „autonomicznej strefie” sklepów spółdzielczych (powstających jako alternatywna wobec kapitalizmu ekonomia).
Bez tych demokratycznych ćwiczeń i aktywnego uczestnictwa w powoływaniu nowych
instytucji podejmowane na Żoliborzu działania edukacyjne nie miałyby emancypacyjnego charakteru. Bez wyobraźni socjologicznej, bez uwzględnienia szerszego kontekstu
społecznego, politycznego, gospodarczego prowadziłyby jedynie do odpolitycznionego
działania, tyranii intymności, polegającej na tym, że źródeł wykluczenia i poczucia nierówności jednostki poszukiwałyby w sobie. A to jedynie utrwala i reprodukuje zastaną
strukturę dominacji oraz przeświadczenia o konieczności posiadania „kulturowych
kompetencji” do uczestnictwa w demokracji. Jeśli więc podejmowane działania zmierzają
do upublicznienia swego głosu i zakwestionowania istniejącego porządku kulturowego,
społecznego, ekonomicznego, to można je uznać za polityczne. Emancypacja nie polega
bowiem na wdrażaniu jednostek do gotowego systemu, który uznajemy za demokratyczny. Biesta zamiast myślenia o uczeniu się obywatelskości, które przecież opiera się na implementacji wzorca „poprawnego obywatela”, proponuje uczenie się demokracji przez jej
praktykowanie, wcielanie17. Brak demokracji nie jest brakiem kompetencji, lecz brakiem
strukturalnych warunków demokratycznych. Chodzi więc o to, by pogłębiać konteksty,
wyznaczać cele edukacji, spełniać obietnicę deklarowaną przez Millsowską socjologię –
rozszerzać wyobraźnię socjologiczną, świadomą antycypację.
Również Janusz Ziółkowski18 docenił wagę „wyobraźni socjologicznej” architektów,
urbanistów i ideowych twórców spółdzielni żoliborskiej (a przy tym uważnie przyjrzał
się koncepcji „urbanizmu społecznego” Teodora Toeplitza) i dostrzegł próby budowania
materialnych i społecznych warunków do rozwoju demokracji.
Żoliborskie doświadczenia zaangażowania mieszkańców do oddolnego tworzenia
miasta oraz wykorzystanie do tego potencjału badaczy zorientowanych aktywistycznie są
w moim przekonaniu dziś niezwykle cenne. Transfer wiedzy między akademią a mieszkańcami miast staje się coraz częściej najważniejszym efektem innowacyjności, która
opiera się na współpracy aktywistów i badaczy z mieszkańcami. Jest również tematem nie
tylko z obszaru szeroko pojętych badań humanistycznych i społecznych, lecz także działań
politycznych i organizacyjnych.
Współczesne badanie miejskie można usytuować na styku trzech ważnych obszarów:
po pierwsze, refleksji nad nową rolą obywatela w procesach decyzyjnych związanych
z zarządzaniem miastem (roli, którą często określa się jako citizen-centred approach19),
17

G. Biesta, From Teaching Citizenship to Learning Democracy, w: idem, Learning Democracy in School and Society. Education,
Lifelong Learning, and the Politics of Citizenship, Sense Publishers, Rotterdam – Boston – Taipei 2011.
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J. Ziółkowski, O socjologicznej wyobraźni urbanisty, w: idem, Urbanizacja, miasto, osiedle. Studia socjologiczne, PWN, Warszawa 1965, ss. 227–248.
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Citizen-driven innovation to innowacje, których źródłem nie są działania przedsiębiorstw czy samorządów, ale oddolne
działania mieszkańców. Zob. J. Eskelinen, A. Garcia Robles, I. Lindy, J. Marsh, A. Muente-Kunigami (red.), Citizen-Driven
Innovation: A Guidebook for City Mayors and Public Administrators, World Bank, Washington D.C. 2015.
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innowacji i innowacyjności oraz zagadnień związanych z smart cities i living labs. Wszystkie te obszary łączy takie zdefiniowanie roli mieszkańców, która polega na widzeniu ich
jako twórców zmian w miastach, a nie biernych odbiorców świadczonych przez nie usług.
W 2006 roku w Unii Europejskiej powstał Manifest Helsiński20 – inicjatywa powołania sieci living labs. Przewiduje ona tworzenie w miastach odpowiednich warunków do
innowacji napędzanych przez samych mieszkańców, gdzie producenci i mieszkańcy współtworzyliby rozwiązania w atmosferze zaufania i otwartości. Taka współpraca opierałaby
się na sieci relacji między podmiotami społecznymi, biznesowymi i naukowymi, budowanych po to, by poprawiać jakość życia w oparciu o oddolne, lokalne pomysły mieszkańców.
Manifest ten jest tyleż zachęcający, co niepokojący. Skoncentrowany jest bowiem na
innowacjach technologicznych, które w dłuższej perspektywie mają prowadzić do wyrównywania szans ekonomicznych mieszkańców. Zawiera również założenie, by strategie
zrównoważonego rozwoju lokalnego dobrobytu umieszczać w kontekście zasobów globalnych. Wreszcie, rozumie innowacyjność jako udostępnienie mieszkańcom danych do
tworzenia aplikacji, narzędzi i rozwiązań polepszających technologiczną efektywność. Nie
wiemy jednak, czy i w jaki sposób przyczyni się to do tworzenia warunków demokratycznych. Manifest Helsiński zakłada co prawda redefiniowanie pojęcia usług publicznych,
ale administracje miast, korzystając z pomysłów mieszkańców czy zachęcając ich do
własnych działań, odwracają tradycyjny kierunek przepływu usług – od administracji do
obywateli. Mimo to zaangażowanie mieszkańców w kreowanie nowych rozwiązań może
z jednej strony zwiększać dostęp do dóbr wspólnych w mieście, a przez to i jakość życia,
z drugiej zaś powoduje, że administracja przerzuca niejako odpowiedzialność za to na
samych mieszkańców, narażając ich w ten sposób na „koszmar partycypacji” opisany
przez Miessena. Twórcy tego dokumentu są jednak przekonani, że jest to najskuteczniejszy sposób uporania się z opozycyjną dotąd relacją urząd – mieszkańcy, która obciążona
jest stereotypami i niechęcią obu stron.
Czy Manifest Helsiński można odczytywać jako neoliberalną próbę politycznego
przerzucania odpowiedzialności na obywateli? Czy jest to wyraz kolejnego etapu deregulacji, rządzonej prawami ekonomii pod hasłem innowacyjności? Czy aktywistyczni
badacze powinni angażować się w tego typu projekty i stać po stronie mieszkańców, by
zachęcać ich do oddolnej aktywności miastotwórczej? Przykłady takich działań są już
dość dobrze opisane21, a przyglądać się im można nadal w wielu miastach: Barcelonie
(gdzie działa CitiLab), Bristolu (Knowle West Media Center) czy Hadze (The Haaga-Helia
Living Lab)22. W Amsterdamie działa The Chief Technology Officer, w Helsinkach Forum
20

http://elivinglab.org/files/Helsinki_Manifesto_201106.pdf [10.09.2018].

21

S. Haselmayer, J.H. Rasmussen, Navigate Change: How new approaches to public procurement will create new market
https://www.scribd.com/document/56449250/Navigate-Change-How-new-approaches-to-public-procurement-will-create-new-markets [2.09.2018].

22

https://www.citilab.eu/; http://kwmc.org.uk; http://www.haaga-helia.fi/en/frontpage?userLang=en.
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Virium Helsinki23, a w Polsce Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni24. Choć to
tylko niektóre z istniejących miejskich laboratoriów, warto obserwować ich działania, by
znaleźć odpowiedź na pytanie o rolę aktywistycznych badań społecznych oraz możliwość
upraktycznienia teorii budowanych w ramach akademii, a także poza nią.

23

https://amsterdamsmartcity.com/network/chief-technology-office; https://forumvirium.fi/en/.

24

http://ppnt.pl/pl/innowacje-spoleczne.

NARRACJE – WIELOJĘZYCZNOŚĆ
I MIĘDZYKULTUROWOŚĆ

Łukasz Czajka
UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
I N S T Y T U T K U LT U R O Z N AW S T W A

Mowa motywacyjna na froncie wojennym
i biznesowym – analiza porównawcza

Czy biznes jest wojną?
W 1983 roku miał miejsce jeden z największych kryzysów w historii branży gier wideo.
To wtedy zakończyła się era pierwszych konsol domowych (takich jak Atari 2600) podłączanych do odbiorników telewizyjnych. Kryzys doprowadził do gwałtownego spadku
zainteresowania grami wideo i załamania się ich sprzedaży1. Wymownym symbolem tego
epizodu z historii gier stało się zakopanie niesprzedanych kartridży z grą E.T. na pustyni
w Nowym Meksyku. Drogę wyjścia z tego kryzysu wskazały dwie japońskie firmy: Sega
i Nintendo, które podjęły decyzję, że produkowane przez nie gry będą skierowane przede
wszystkim do dzieci i młodzieży i to o ich zainteresowanie obie powalczą. Rynek ożywiło powstanie konsol ośmiobitowych, takich jak Famicon/NES i Sega Master System,
jednakże kulminacja komercyjnych sukcesów obu firm związana jest z okresem rywalizacji pomiędzy konsolami szesnastobitowymi (SNES i Sega Mega Drive/Genesis). Był to
czas, w którym obie firmy stanęły do zaciętej rywalizacji na biznesowych frontach branży
rozrywkowej, a ich handlowa konfrontacja została okrzyknięta mianem „wojny konsol”2.
Refleksja nad tym jednym z wielu podobnych epizodów w historii kapitalizmu rodzi
serię pytań. Czy rywalizacja handlowa prowadzona w ramach gospodarki kapitalistycznej
jest wojną? Jeśli tak, to w jakim sensie i wojną kogo z kim? Wojną konkurujących ze sobą
producentów, wojną producentów z konsumentami, wojną pracodawców z pracownikami, a może wojną każdego z każdym? Czy za przyrównaniem działalności biznesowej do
1

Paradoksalnie źródeł kryzysu branży elektronicznej rozrywki można szukać w jej początkowych sukcesach. Popularność
gier tworzonych na konsolę firmy Atari sprawiła, że bardzo szybko rynek został zalany ogromną liczbą produktów o bardzo
niskiej jakości. Był to okres, w którym gry pojawiające się na rynku nie przechodziły przez zaawansowane procedury testowania ich jakości, a to sprawiło, że w sprzedaży pojawiały się gry zawierające błędy lub takie, których nie można było
ukończyć. To właśnie przepełnienie rynku bezwartościowym towarem przyczyniło się do zapaści branży producentów gier
wideo. Zob. R. Bomba, Gry komputerowe w perspektywie antropologii codzienności, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń
2016, ss. 133–134.

2

B.J. Harris, Wojny konsolowe. Sega, Nintendo i batalia, która zdefiniowała pokolenie, tłum. B. Czartoryski, SQN, Kraków 2017.
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działań wojennych stoi coś więcej niż tylko efektowna retoryka publicystyczna? Czy próby
przenoszenia idei czerpanych z dzieł Sun Tzu, Clausewitza lub Machiavellego do sfery biznesu można uznać za działania uzasadnione i pożyteczne? Czy takie nietypowe połączenie
kultury gospodarczej z kulturą militarną jest możliwe?
By odpowiedzieć na te pytania, rozpocznę od przedstawienia i analizy współczesnych
przykładów zastosowania sztuki wojennej do działalności biznesowej. Następnie dokonam bardziej szczegółowej analizy cech wspólnych wojennych i biznesowych mów motywacyjnych oraz ocenię potencjalne konsekwencje migracji idei i praktyk wojennych do
działalności gospodarczej.

Próby zastosowania reguł sztuki wojennej
do działalności biznesowej
Poszukując podobieństw łączących działania wojenne i biznesowe, można w pierwszej kolejności wskazać na ducha rywalizacji, który przenika obie te aktywności i stanowi swego
rodzaju pomost umożliwiający migrację idei między nimi. W działaniach biznesowych
uczestniczą konkurujące ze sobą podmioty gospodarcze, które rywalizują o ograniczone
zasoby (np. o klientów). Tak jak państwa mogą dążyć do zapewnienia sobie hegemonii
w danym regionie, tak firmy mogą próbować zdominować pewne obszary rynku. W takim
przypadku pozycja polityczno-militarnego hegemona odpowiadałaby pozycji rynkowego
monopolisty.
W strategiach wojennych niezbędne jest podejmowanie działań bezpośrednio uderzających w przeciwnika, natomiast w biznesie takie ataki na konkurentów nie powinny mieć
miejsca, gdyż rywalizację lepiej oprzeć na pozytywnych działaniach udoskonalających
produkty lub usługi, by w ten sposób zdobyć dominującą pozycję na rynku. Mówiąc bardziej obrazowo, biorąc udział w wyścigu biznesowym, możemy wysunąć się na pierwsze
miejsce, przezwyciężając tylko samych siebie, a nie szkodząc konkurentom. Natomiast
rywalizacja w działaniach wojennych (nawet tych podporządkowanych zasadom kodeksu
honorowego) jest zdecydowanie bardziej bezwzględna i w nieunikniony sposób związana
z koniecznością bezpośredniego atakowania przeciwników. To pokazuje, że wszelkie analogie między wojną a biznesem mają ograniczenia. Nie ma i nie może być między nimi
znaku równości. Zastosowanie reguł sztuki wojennej do praktyki biznesowej musi zawsze
polegać na ich odpowiednim przełożeniu i dopasowaniu do realiów rywalizacji handlowej.
Głównym źródłem inspiracji dla takich aplikacji jest klasyczne dzieło Sztuka wojny3,
której autorem jest starożytny chiński generał Sun Tzu4, który praktyczne wskazówki doty3

Sun Tzu, Sun Pin, R.D. Sawyer, Sztuka wojny, tłum. D. Bakalarz, Helion, Gliwice 2013.

4

Sun Tzu to tytuł honorowy (Mistrz Sun), który otrzymał Sun Wu. Ibidem, s. 8.
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czące taktyki i strategii wojennej łączył z ideami taoizmu i konfucjanizmu. To właśnie jego
idee stanowią inspirację dla współczesnych menedżerów w dużo większym stopniu niż
teorie bardziej nam współczesnego Carla von Clausewitza. Zaletą dzieła Sun Tzu jest jego
dużo bardziej przystępna forma. Jest to krótki traktat, zawierający konkretne i przystępne
wskazania przypominające czasami zbiór sentencji5. To sprawia, że twórczo interpretować ten traktat mogą nawet osoby nieposiadające specjalistycznej wiedzy. Zdecydowanie
inaczej jest w przypadku obszernego dzieła O wojnie6 Clausewitza, którego wnikliwe studiowanie to zadanie na tygodnie lub miesiące7. To prawda, że w dziele pruskiego dowódcy
zawarte są wpływowe idee, choćby takie jak słynne określenie wojny jako kontynuacji
polityki prowadzonej przy wykorzystaniu innych środków, jednak nawet one bardziej
przykują uwagę filozofów wojny niż przedsiębiorców. Zestawienie tych dwóch ważnych
traktatów poświęconych sztuce wojennej pokazuje, że starożytne dzieło Sun Tzu jest
w swej formie (krótkiego kompendium) dużo bardziej współczesne i przystępne dla dzisiejszych odbiorców. Chińska sztuka wojenna stała się więc źródłem inspiracji nie tylko dla
działalności biznesowej, ale także dla wielu twórców poradników zarządzania wszelkiego
typu zespołami/instytucjami, a nawet dla osób poszukujących skutecznych taktyk randkowania8. Jednak to właśnie w świecie biznesu najczęściej podejmuje się próby zastosowania
idei Sun Tzu, przede wszystkich w trzech obszarach działalności gospodarczej związanych
z dobrym przygotowaniem przedsiębiorstwa do rynkowej rywalizacji, skutecznym zarządzaniem ludźmi oraz motywowaniem do efektywnej pracy.
Dla chińskiego generała wojna jest sprawą najwyższej wagi9. To na polach bitewnych
rozstrzyga się kwestia przetrwania lub unicestwienia państwa, dlatego nie można zaniedbać wieloaspektowych przygotowań do jej prowadzenia. Pochopne wywołanie konfliktu
to jeden z największych błędów, jakich mogą dopuścić się suwereni i ich dowódcy. Szczegółowe planowanie działań taktyczno-strategicznych i przygotowywanie alternatywnych
scenariuszy przebiegu kampanii wojennej stanowią podstawę także współczesnej sztuki
wojennej. Przygotowania obejmują możliwie najdokładniejsze poznanie pola walki,
gdyż na niesprzyjającym terenie nawet liczna i dobrze wyposażona armia może doznać
porażki. Dobre rozpoznanie obszaru walki umożliwia przejęcie inicjatywy i narzucenie
5

Traktat chińskiego generała można potraktować jako rozbudowany komentarz do filozoficznej sentencji Heraklita, w której
grecki myśliciel poetycko wnika w naturę wojny: „Polemos [Wojna] jest ojcem wszystkich, królem wszystkich. Jednych odsłonił jako bogów, innych jako ludzi. Jednych zrobił niewolnikami, innych wolnymi”. Cyt. za: Z. Kubiak, Literatura Greków
i Rzymian, Świat Książki, Warszawa 2003, s. 128.

6

C. von Clausewitz, O wojnie, tłum. A. Cichowicz, L. Kloc, Mireki, Kraków 2006.

7

Pruski generał walczący w armii rosyjskiej przeciwko Napoleonowi w swym dziele poświęca dużo miejsca szczegółowym
analizom taktycznych działań wojsk na polach bitewnych. Z tego typu analiz trudno wyciągnąć inspirujące wnioski dla
współczesnego biznesu, jest to materiał przydatny głównie historykom wojskowości.

8

V. Dimovski, M. Marič, M. Uhan, N. Durica, M. Ferjan, Sun Tzu’s The Art of War and Implications for Leadership: Theoretical
Discussion, „Organizacija” 4(45)/2012, s. 152.

9

Traktat Sun Tzu otwierają słowa: „Wojna jest największą sprawą państwa, podstawą życia i śmierci, drogą do przetrwania
lub zagłady. Trzeba ją uważnie przeanalizować”. Sun Tzu, Sun Pin, R.D. Sawyer, Sztuka wojny, s. 14.
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zasad toczenia wojny10. Wnikliwie należy także analizować mocne i słabe strony własne,
jak i przeciwników. Sun Tzu w celu pozyskania niezbędnych informacji dopuszcza użycie
szpiegów, wręcz zaleca, by władcy nie oszczędzali na ich wynagrodzeniu11. Podstawą dobrego przygotowania wojennego jest także zadbanie o ewentualne sojusze, dzięki którym
można uzyskać wsparcie własnych działań wojennych lub gwarancję zachowania neutralności. Sojusze można zawierać, ale można także osłabiać i rozbijać porozumienia zawarte
przez wrogów12. Jednakże decyzja o zawarciu sojuszu musi być dokładnie przemyślana,
aby został on zawarty na takich warunkach, które nie będą stanowić gruntu dla przyszłego konfliktu sojuszników. Wróg naszego wroga może być naszym przyjacielem, ale tylko
do czasu, kiedy nadarzy się sposobność uderzenia także w byłych sojuszników. Drogę do
zwycięstwa poprzedza wszechstronne przygotowanie własnej armii (ocena jej potencjału,
wskazanie jej wroga i nakreślenie celu wojny oraz warunków osiągnięcia zwycięstwa),
dobre rozpoznanie terenu starcia, dogłębne poznanie sił wroga oraz mądre współdziałanie
z sojusznikami.
W działalności biznesowej rozpoznanie pola walki zastępowane jest przez wnikliwą
analizę sytuacji na rynku gospodarczym, w ramach której bada się rynkowy potencjał
przedsiębiorstwa, zapotrzebowanie rynku na dane produkty lub ustala się grupy potencjalnych klientów, do których przede wszystkim skierowane będą oferowane usługi. Złe
rozpoznanie rynku może prowadzić do potrzeby kosztownego przebranżowienia firmy
lub nawet do jej bankructwa. Rozpoznaniu rynku towarzyszy także analiza potencjału własnego oraz konkurencji. Przystępując do rywalizacji handlowej, należy ocenić na
przykład, jakim kapitałem wyjściowym dysponujemy, czy mamy wystarczające zasoby do
produkcji wysokiej jakości towarów lub na jak długo wystarczy środków finansowych zabezpieczających działanie przedsiębiorstwa w okresach mniejszego popytu i przychodów
ze sprzedaży. Wiedza o słabych i mocnych punktach własnych i konkurencji pomoże przygotować odpowiednią strategię rywalizacji o klientów. W celu umocnienia swej pozycji
na rynku przedsiębiorstwa mogą także zawierać porozumienia o współpracy i wspólnie
angażować własne środki w przeprowadzenie wybranych kampanii. Potencjalnymi sojusznikami są zwłaszcza podmioty gospodarcze współpracujące z konkurencją. Proponując
10

Nieskuteczne wyprowadzenie pierwszego uderzenia może mieć duży wpływ na dalszy przebieg kampanii wojennej, czego
przykład stanowi japoński atak na Pearl Harbor, w którym nie zostały zniszczone lotniskowce floty amerykańskiej, dzięki
czemu zachowała ona zdolność operacyjną do podjęcia działań przeciwko marynarce japońskiej. Dowództwo japońskie
nie doceniło także zdolności amerykańskiego społeczeństwa do ponoszenia trudów wojny, gdyż spodziewano się, że po
zadaniu szybkich i potężnych ciosów morale i duch walki szybko osłabną, co doprowadzi do wycofania się Ameryki z wojny
i oddania regionu Pacyfiku pod panowanie Imperium Japonii. W tym sensie japońscy dowódcy dokonali złego rozpoznania mocnych i słabych stron wroga. Strona amerykańska pamiętała o odrobieniu tej lekcji z podręcznika sztuki wojennej
i w czasie II wojny światowej prowadziła badania nad kulturą japońską, które miały pomóc w lepszym zrozumieniu sposobu funkcjonowania przeciwnika. Przykładem takich badań jest książka Ruth Benedict Miecz i chryzantema. Wzory kultury
japońskiej (tłum. E. Klekot, PIW, Warszawa 1999). Na gruncie nauki polskiej podobną pracą jest książka Floriana Znanieckiego O upadku cywilizacji zachodniej: szkic z pogranicza filozofii kultury i socjologii (Komitet Obrony Narodowej, Poznań 1921),
w której wybitny polski filozof i socjolog obnaża destrukcyjną naturę ideologii bolszewickiej.

11

Sun Tzu, Sun Pin, R.D. Sawyer, Sztuka wojny, ss. 92–94.

12

Ibidem, ss. 24, 83.
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im lepszą ofertę współpracy, można je pozyskać, a przez to osłabić potencjał rynkowy
konkurentów. Jednakże zawierając umowę o współpracy, należy uważać, by nie stała się
ona pierwszym krokiem do przyszłego „wrogiego przejęcia” jednej firmy przez drugą.
W biznesie, tak jak na wojnie, sojusze należy zawierać rozważnie. Podobnej zgodności nie
ma w kwestii wykorzystania szpiegów. Ich aktywność, niezbędna w działaniach wojennych,
w rywalizacji handlowej jest niemile widziana i wzbudza kontrowersje. Szpiegostwo gospodarcze jest powszechnie potępiane i traktowane jako przestępstwo. Dlatego z obawy przed
tego typu wrogimi praktykami wiele korporacji pilnie strzeże poufnych informacji, takich
jak patenty technologiczne lub receptury kulinarne. Przykładem akceptowalnej formy
biznesowego „szpiegostwa” jest podpatrzenie dobrych praktyk u konkurencji. Występując w roli zwykłych klientów, można udać się do konkurencyjnego punktu usługowego
(np. restauracji) i dokonać tam obserwacji, z których można wyciągnąć cenne wnioski dla
lepszego funkcjonowania własnego przedsiębiorstwa. W takim przypadku uzyskujemy jedynie powszechnie dostępne informacje, ale nie mamy dostępu do poufnych danych. Dlatego takie zachowania zalicza się raczej do analiz rynku oraz diagnozy słabych i mocnych
stron konkurentów. Natomiast przykładem niedopuszczalnej praktyki jest zatrudnienie się
w konkurencyjnej firmie z zamiarem zdobycia zaufania kierownictwa, uzyskania poufnych informacji, po czym odejście z firmy i wykorzystanie zdobytych w ten sposób danych
do zwiększenia potencjału własnego przedsiębiorstwa.
Dobrze przygotowana armia, która poznała potencjał wroga i zapoznała się z właściwościami terenu walki, do zwycięstwa potrzebuje także skutecznego dowodzenia. Mistrz
Sun stwierdza, że dobry dowódca musi umieć dostosować działania swojej armii do zmieniających się okoliczności. Ma być niczym woda, która dopasowuje się do ukształtowania
terenu, przez który przepływa13. Jednak dowódca nie może poprzestać tylko na przystosowywaniu się do zewnętrznych warunków, w których musi działać. Prawdziwym sprawdzianem umiejętności dowódczych jest takie przeobrażenie niesprzyjających warunków
walki, by stały się one korzystne i zwiększyły szanse na zwycięstwo. Skuteczne przewodzenie w zhierarchizowanej armii wymaga jedności dowodzenia i jednoznacznego wskazania
zwierzchnika, któremu mają podlegać żołnierze i którego rozkazy mają wykonywać14.
Brak wyznaczenia jednego dowódcy frontowego prowadzi do zamętu w szeregach wojska,
podobnie jest w sytuacji, gdy władca ingeruje w działania swego generała15. Nie oznacza
13

Sun Tzu, Sun Pin, R.D. Sawyer, Sztuka wojny, ss. 46–47.

14

Ibidem, ss. 25, 28.

15

Współczesnym przykładem rywalizacji między bezpośrednim dowódcą frontowym a władzą cywilną był konflikt jednego
z najbardziej rozpoznawalnych dowódców amerykańskich, generała Douglasa MacArthura, z prezydentem Harrym Trumanem podczas wojny koreańskiej (1950–1953). MacArthur chciał eskalacji konfliktu, użycia broni atomowej i konfrontacji
z Chinami, a na to nie mogli zgodzić się polityczni zwierzchnicy armii, obawiający się wywołania kolejnego konfliktu na skalę
światową, dlatego prezydent Truman ostatecznie zdymisjonował MacArthura. Zob. M. Hastings, Wojna koreańska, tłum.
B. Cendrowska, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2010, ss. 227–243. Trzeba jednak zaznaczyć, że Sun Tzu dopuszcza możliwość niewykonania poleceń władcy przez generała, gdyby miały one przyczynić się do klęski. Sun Tzu, Sun Pin,
R.D. Sawyer, Sztuka wojny, s. 74.
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to jednak, że główny dowódca nie może przekazać dowodzenia niższym oficerom; jest to
wręcz wskazane, gdyż wódz naczelny, prowadząc działania bojowe na dużym obszarze, nie
jest w stanie dobrze rozpoznać sytuacji na każdym froncie i błyskawicznie podejmować
decyzji16. Pozwolenie lokalnym dowódcom na swobodę działania zawsze musi wiązać się
z przyjęciem przez nich pełnej odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Dowódca, by
skutecznie przewodzić, musi też zyskać uznanie ze strony swych żołnierzy, bez których
zaangażowania i determinacji nawet najwybitniejszy strateg nie odniesie zwycięstwa. Dyscyplina wprowadzana w armii powinna opierać się na jasno określonych regułach postępowania, które będą ściśle przestrzegane. Żołnierze muszą znać swoje prawa i obowiązki,
wiedzieć, za co mogą zostać nagrodzeni, a za co może ich spotkać dyscyplinująca kara.
Mądry dowódca powinien być wobec nich jednocześnie łaskawy i surowy17, co jest zgodne
z chińską filozofią dopełniania się przeciwieństw (znana z taoizmu i konfucjanizmu koncepcja yin i yang). Ostatecznie dowódca powinien zachowywać się jak ojciec, który kocha
swoje dzieci, ale potrafi je skarcić, gdy są krnąbrne18.
Także kadra menedżerska powinna umieć dopasowywać strategie biznesowe do dynamicznie zmieniającej się sytuacji na rynku, gdyż popyt na dane produkty nie jest niczym
stałym19. Trafne dopasowanie własnej działalności do rynkowego zapotrzebowania to
podstawowa umiejętność biznesowa, ale dużo cenniejsza jest umiejętność wykreowania
popytu na zupełnie nowy produkt. To pozwala przejąć inicjatywę na rynku i narzucić
konkurencji reguły gry, do których będzie musiała się dostosować. W działaniu przedsiębiorstwa pomaga też przemyślana struktura kadrowa. Napięcia i nieporozumienia mogą
pojawić się zwłaszcza w relacjach między właścicielem (nieposiadającym często specjalistycznej wiedzy i doświadczenia w prowadzeniu biznesu w danej branży) a wykwalifikowanym menedżerem, który na co dzień pracuje z ludźmi i organizuje ich pracę20. Podobnie jak na polu bitwy, także w biznesie dwuwładza w zarządzaniu może prowadzić do
dezorganizacji działań firmy. Natomiast jeśli chodzi o teorie zarządzania ludźmi, to model,
który łączy stawianie wymagań i zainteresowanie sprawami pracowników, również może
być praktykowany w sferze biznesu. Dobrym przykładem wymagającego i innowacyjnego
16

Por. S.G. Gresoi, Sun Tzu – The Art of War Interpretation for Business, „Revista Romana de Statistica – Supliment” 1/2014,
s. 81.

17

Mistrz Sun wśród pięciu najważniejszych cnót dowódcy wymienia: mądrość i odwagę, dobroć i surowość oraz wiarygodność. Sun Tzu, Sun Pin, R.D. Sawyer, Sztuka wojny, s. 14.

18

Ibidem, s. 74.

19

Szerzej na temat strategicznego planowania w biznesie: G.F. Keller, The Influence of Military Strategies on Business Planning,
„International Journal of Business and Management” 3(5)/2008, ss. 131–133.

20

Przykładem takiej sytuacji biznesowej jest otwarcie restauracji przez osoby, które nie zajmowały się profesjonalnie gastronomią. W takim przypadku właściciele restauracji potrzebują zwykle wsparcia ze strony osoby posiadającej wiedzę
i doświadczenie pracy w takiej branży. Pełniłaby ona funkcję menedżera i na co dzień organizowała funkcjonowanie restauracji. Odwołując się do koncepcji ról zespołowych zaproponowanej przez Mereditha R. Belbina, można powiedzieć, że
w takim układzie właściciel pełni funkcję lidera (tworząc oryginalny charakter restauracji), natomiast osoba na stanowisku
menedżera pełni funkcję kierowniczo-koordynatorską i odpowiada za organizację pracy zespołu restauracji oraz zaplecze
techniczne niezbędne do realizacji proponowanych usług. Szerzej o rolach zespołowych: M.R. Balbin, Twoja rola w zespole,
tłum. A. Sawicka-Chrapkowicz, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.
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przedsiębiorcy, który potrafił szybko dostosować się do zmieniających się okoliczności,
dobierać pracowników, kierując się merytorycznymi kryteriami ich kompetencji, oraz
wykazywać zainteresowanie sytuacją prywatną podwładnych, był znany Wielkopolanin,
Hipolit Cegielski21.
Dobrze przygotowana i dowodzona armia potrzebuje jeszcze do zwycięstwa ducha
walki. Morale wojska jest bowiem ważnym elementem psychologii pola walki, dlatego
chińska sztuka wojenna zawsze podkreślała ogromne znaczenie ciągłego wzmacniania
i podtrzymywania ch’i22, duchowej siły, która wzmaga zaangażowanie w działania, także
te o charakterze bojowym. Wzmacnianie ducha walki należy do zadań mądrego dowódcy,
który przystępuje do ofensywy wtedy, gdy morale jego wojsk jest wysokie, a duch przeciwnika podupada. W początkowym okresie kampanii wojennej u niedoświadczonych, zwykle
młodych żołnierzy może pojawić się entuzjastyczna postawa wobec walki postrzeganej
jako przygoda, rodzaj rytuału przejścia w okres dorosłości lub przemieniające doświadczenie graniczne, pozwalające doznać tego, co jest niedostępne w spokojnym mieszczańskim życiu23. Ten entuzjazm wynikający z romantycznej wizji wojny i nieznajomości jej
realiów szybko znika w obliczu konfrontacji z jej okrucieństwem. Dlatego dobry dowódca
dba o przygotowanie własnych żołnierzy do znoszenia codziennych trudów wojennego
życia. Duch walki w sposób naturalny wzmaga się, gdy armia odnosi zwycięstwa i wdziera
się głęboko w terytorium przeciwnika, a walczący widzą, że przybliżają się do ostatecznego zwycięstwa24. Czasem jednak duch walki wzmaga się też w sytuacjach bez wyjścia,
gdy armia zostaje przyparta do muru i przejście do, nierzadko straceńczej, ofensywy staje
się jedyną możliwością działania25. Sun Tzu zalecał więc, by zawsze pozostawić wrogowi
możliwość ucieczki26, gdyż jest to czynnik potencjalnie wpływający na osłabienie ducha
żołnierzy wahających się między kontynuowaniem walki a odwrotem. Chiński generał
21

Cegielski był filozofującym nauczycielem języków klasycznych, któremu władze pruskie zakazały wykonywania zawodu
za odmowę dokonania rewizji w pokojach jego uczniów. W tych gwałtownie zmieniających się okolicznościach nie pozostał bierny i z humanisty przekwalifikował się na przedsiębiorcę, otwierając sklep z produktami żelaznymi, w którym
dokonywano także napraw maszyn. Z czasem sklep przeistoczył się w znaną dziś fabrykę Cegielskiego. On sam stał się
bardzo nowoczesnym przedsiębiorcą, który stawiał na innowacyjność oferowanych produktów oraz ich wysoką jakość, co
przyczyniło się do wyrobienia wśród klientów dobrej opinii o własnej marce, promowanej przez atrakcyjnie wydane katalogi reklamowe. Zob. M. Rezler, Nie tylko orężem. Bohaterowie wielkopolskiej drogi do niepodległości, Rebis, Poznań 2013,
ss. 114–115.

22

Sun Tzu, Sun Pin, R.D. Sawyer, Sztuka wojny, s. 54.

23

Ernst Jünger w fabularyzowanym dzienniku z walk w okopach I wojny światowej, zatytułowanym W stalowych burzach,
uniesienie towarzyszące wyruszeniu na front porównał do bycia na rauszu. Jednakże to upojenie i podniecenie wojną,
postrzeganą jako ciekawe doświadczenie egzystencjalne, wyrywające z marazmu mieszczańskiej nudy, szybko znikło
w konfrontacji z brutalnymi realiami wojny pozycyjnej. Wspomniany rausz powrócił jeszcze tylko w chwili bezpośredniej
konfrontacji, twarzą w twarz, z długo niewidzianym wrogiem. Zob. E. Jünger, W stalowych burzach, tłum. W. Kunicki, Czytelnik, Warszawa 1999, ss. 7, 197.

24

Za jeden z powodów niskiego morale żołnierzy walczących na froncie zachodnim Wielkiej Wojny można uznać długotrwały
brak efektów ich walki i poświęceń, które nie prowadziły do realnych postępów i zwycięstw, z których mogliby czerpać siłę
do dalszych zmagań, widząc, że przybliżają ich one do ostatecznego triumfu.

25

Podobny efekt wywołało działanie Hernána Cortésa, który zniszczył własne statki, by w ten sposób odciąć drogę powrotną
do Hiszpanii. Żołnierzom pozbawionym alternatywy nie pozostało nic innego, jak z determinacją ruszyć z Cortésem na
podbój Meksyku.

26

Sun Tzu, Sun Pin, R.D. Sawyer, Sztuka wojny, s. 54.
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twierdził także, że prowadzenie działań wojennych opiera się na zwodzeniu27. Dysponując słabą armią, należy stworzyć pozory siły, by zniechęcić wroga do ataku. Dysponując
zaś silną armią, można stworzyć pozory słabości, by przeciwnik poczuł się bezpiecznie
i zdemobilizował własne wojsko. W obu przypadkach działanie to ma doprowadzić do
osłabienia ducha walki przeciwnika. Zwodzenie jest oczywiście zadaniem dla wojennej
propagandy, której celem jest zasianie w sercach wrogów strachu28 i zwątpienia, gdyż armia,
która boi się działać, nie ufa swoim dowódcom lub nie wierzy w możliwość powodzenia,
zmierza ku klęsce. Czy jednak zwodzenie może dotyczyć także własnych żołnierzy29? Czy
jeśli sytuacja na froncie staje się niekorzystna, ale nie jest jeszcze beznadziejna, to dowódca
może zataić niektóre informacje przed żołnierzami, by nie wzbudzić w nich przedwczesnego zwątpienia i nie osłabić ducha walki, bez którego zwycięstwo staje się jeszcze mniej
prawdopodobne? W takim przypadku dowódca dopuszczałby się czegoś na kształt Platońskiego „szlachetnego kłamstwa”, które ma służyć dobru, a nie zgubie żołnierzy.
Dbając o morale pracowników, należy więc pamiętać o wzbudzaniu entuzjazmu
i zaangażowania w pracę, a nie polegać jedynie na karach i przymusie. Nie ograniczając
się do obietnic nagród pieniężnych, motywować można także przez odpowiednie „obramowanie”30 celu pracy, czyli ukazanie atrakcyjnej wizji, której urzeczywistnienie będzie
możliwe dzięki wykonaniu konkretnych zadań. Do zbudowania ducha zespołu można wykorzystać początkowy entuzjazm towarzyszący zwykle pierwszym tygodniom pracy nad
nowym projektem oraz ten towarzyszący pierwszym sukcesom związanym z pomyślnym
ukończeniem jej poszczególnych etapów. Co do praktyk zwodzenia przeciwnika, które
zalecał Sun Tzu, to w biznesie dużo trudniej je skutecznie stosować. Pozorowane sygnały
słabej kondycji firmy mogą bowiem dotrzeć także do klientów, a to może spowodować
ich odpływ i rezygnację z oferowanych usług. Etyka biznesu mocno ogranicza również
metody wpływania na morale pracowników konkurencji. Można na przykład ujawnić
skrywaną przez konkurencję informację o złej kondycji firmy, co doprowadzi do spadku
zaufania ze strony firm z nią współpracujących i wywoła poruszenie wśród pracowników,
którzy mogą zacząć poszukiwać nowego miejsca pracy. Ostatecznie najważniejszą różnicą
między wojenną a biznesową psychologią motywowania jest to, że w przypadku wojny
trzeba motywować ludzi do działania w sytuacji poważnego zagrożenia zdrowia i życia
27

Ibidem, s. 15.

28

Przykładem działania mającego wpłynąć na osłabienie ducha walki przeciwnika jest taktyka Włada III Palownika, który na
drodze przemarszu wojsk osmańskich pozostawiał ludzkie ciała nabite na pale, co miało zasiać strach w sercach jego
przeciwników i osłabić morale dużo liczniejszej armii Osmanów.

29

W traktacie Sun Tzu pojawia się wzmianka wskazująca na dopuszczalność sytuacji, w której dowódca zataja pewne informacje przed swymi żołnierzami: „Angażuj żołnierzy w sprawy, ale nie ujawniaj celów. Niech się przywiążą do twej wizji
zysków, ale nie informuj ich o ewentualnych krzywdach”. Ibidem, ss. 84, 86; V. Dimovski, M. Marič, M. Uhan, N. Durica,
M. Ferjan, Sun Tzu’s The Art of War…, s. 156. Takie zatajenie mogłoby być uzasadnione ochroną ważnych informacji przed
ich pozyskaniem przez szpiegów lub względami związanymi z podtrzymaniem morale armii.

30

Jay A. Conger zwraca uwagę na postać Steve’a Jobsa, w którego wizji produkowanie i sprzedawanie komputerów firmy
Apple służy realizacji celu, jakim jest zrewolucjonizowanie edukacji poprzez jej komputeryzację. Zob. J.A. Conger, Inspiring
Others: the Language of Leadership, „Academy of Management Executive” 1(5)/1991, ss. 31–33.
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(oraz konieczności odbierania życia), z czym nie muszą się zmagać liderzy motywujący
swoich pracowników31.

Mowa motywacyjna na wojnie i w biznesie
Wygłaszanie mowy motywacyjnej to jeden z podstawowych obowiązków dowódców
przygotowujących wojska do kampanii wojennej. Wobec podobnego wyzwania stają także
przywódcy polityczni, trenerzy sportowi oraz menedżerowie biznesu. W każdym z tych
przypadków twarde umiejętności analityczne muszą być wsparte przez retoryczną sprawność, umiejętność wzbudzania emocji oraz wczuwania się w nastroje grupy, do której
się przemawia. To właśnie w doniosłej chwili wygłaszania mowy motywacyjnej praktycy
sztuki wojennej stają się bliscy poetom i wirtuozom słowa32.
Analizę porównawczą mów wygłaszanych do żołnierzy i pracowników należy zacząć
od rozróżnienia pojęciowego na mowę inspiracyjną i mowę motywacyjną. Mowa inspiracyjna jest zorientowana na przyciąganie i zachęcanie do zaangażowania się w jakieś
działanie. Realizacji tego zadania służy przedstawienie atrakcyjnej wizji przyszłości
lub idei zapładniającej umysły słuchaczy. Głównym celem takiej mowy jest dokonanie
przemiany wewnętrznej w jej odbiorcach. Ma ona wpłynąć na zmianę dotychczasowej
postawy i wywołać to, co antyczni Grecy określali mianem metanoia. Taką wewnętrzną
przemianą może być porzucenie biernej postawy życiowej na rzecz zaangażowania się
w kreowanie własnej przyszłości albo przełamanie wewnętrznych blokad i lęków uniemożliwiających pełne rozwinięcie własnego potencjału. W mowie inspiracyjnej nie chodzi więc
o zwiększenie prawdopodobieństwa wykonania konkretnego zadania, ale raczej o zmianę
postawy i obranie nowego kierunku w życiu. Przykładem mowy inspiracyjnej wygłaszanej
w kontekście wojennym jest papieskie wezwanie do krucjaty. Jej zadanie to nakłonienie
do porzucenia wygodnego życia i podjęcia trudu walki w obronie chrześcijańskiej cywilizacji. Natomiast mową inspiracyjną w kontekście edukacji jest mowa absolutoryjna na
zakończenie studiów. Opuszczeniu murów uczelni towarzyszy zwykle uczucie niepokoju
i niepewności związanej z wkroczeniem w nowy etap życia. Mowa absolutoryjna ma
pomóc przełamać te obawy i zainspirować do wykorzystania wiedzy i umiejętności nabytych w czasie studiów. Natomiast w kontekście biznesowym mowa inspiracyjna mogłaby
stanowić element kampanii rekrutacyjnej zachęcającej do zatrudnienia się w danej firmie.
31

Niech za przykład posłuży scena z koreańskiego filmu wojennego The Front Line/Gojijeon (reż. J. Hoon, 2022), w której
młody żołnierz w ostatnich godzinach wojny koreańskiej musiał zagrzać do walki swoich kolegów, którzy mieli narażać
własne życie, wiedząc, że wkrótce nastąpi zawieszenie działań wojennych, a oni będą walczyć o zniszczony skrawek
ziemi przypominający księżycowy krajobraz. To pokazuje, że między wyzwaniami wojennymi a biznesowymi jest ogromna
przepaść.

32

Takie poetyckie mowy bitewne umieścił William Szekspir w tragedii Henryk V (w: idem, Kroniki 2, tłum. M. Słomczyński,
Zielona Sowa, Kraków 2004, ss. 411–412, 453–454). Mowa z czwartego aktu, w której padają słynne słowa o „garstce
braci” gotowych polec w dniu świętego Kryspina, pojawia się także w filmie Inteligent w armii (recytowana przez żołnierza
biorącego udział w nocnych ćwiczeniach w czasie ulewy).
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Mowa motywacyjna w odróżnieniu od inspiracyjnej jest w swej treści dużo bardziej
konkretna i nastawiona na udzielenie wsparcia w realizacji wyznaczonego zadania. Ma
ona wzmocnić morale, determinację do działania, rozwiać wątpliwości, podać konkretne
sposoby realizacji celu oraz pokazać konsekwencje wykonania lub niewykonania danego
zadania. Taką mową jest mowa motywacyjna wygłaszana bezpośrednio przed przystąpieniem do walki, a jednym z najbardziej znanych jej przykładów jest przemowa amerykańskiego generała George’a Pattona wygłoszona w czasie II wojny światowej do żołnierzy
3. Armii przygotowujących się do walk w Normandii33. Biznesowe mowy motywacyjne
w interesujący sposób przedstawił Martin Scorsese w filmie Wilk z Wall Street. Z kolei
mowa motywacyjna w obszarze edukacji powinna pojawić się na pierwszym spotkaniu
organizacyjnym w nowym roku akademickim. Gdy grupa studentów pierwszego roku wybrała już swój cel i zna zadania, jakie chce realizować w najbliższych latach, potrzebuje tylko
motywacji do wytrwałego dążenia obraną drogą oraz konkretnych wskazań, co zrobić,
by od pierwszego dnia móc korzystać z bogactwa bibliotek, systematycznie pracować
i w przedterminach zdać egzaminy na oceny celujące.
W dalszej części dokonam analizy porównawczej mów motywacyjnych wygłaszanych
do żołnierzy przed bitwą i do pracowników przygotowywanych do wykonania konkretnego zadania, wskazując ich cztery cechy wspólne.
Po pierwsze, osoba wygłaszająca mowę motywacyjną musi przyjęć egalitarną postawę
wobec swoich słuchaczy. Niezbędne jest pokazanie, że jest częścią danej grupy, a nie jednostką oderwaną od spraw żołnierzy/pracowników. Można to osiągnąć choćby poprzez
zajęcie odpowiedniego miejsca, zejście z podium i wejście w tłum słuchaczy34. Należy
także podkreślić, że droga do awansu i zajęcia pozycji lidera jest otwarta dla wszystkich
i wykonanie danego zadania jest pierwszym krokiem na tej drodze. Dlatego Napoleon
twierdził, że każdy żołnierz nosi w swym plecaku buławę marszałka35.
Po drugie, skuteczna mowa motywacyjna powinna być oparta na własnych doświadczeniach życiowych36. Przywoływanie przykładów z własnego życia pomaga w budowaniu wizerunku osoby kompetentnej i znającej się na rzeczy. Pokazanie, że przeszliśmy
kiedyś podobną drogę, sprawia, że wypowiadane słowa nie są zawieszone w próżni, nie są
czystym teoretyzowaniem. Trudu w realizacji danego celu można wymagać tylko wtedy,
33

Artystyczną interpretację tej mowy zawiera film Patton (reż. F.J. Schaffner, 1970), w jego pierwszej scenie George C. Scott
(wcielający się w rolę generała) przemawia na tle gigantycznej amerykańskiej flagi narodowej, co podkreśla związek
treści przemowy z ideałami bliskimi Amerykanom. W sposób prześmiewczy i obsceniczny scena ta została sparodiowana
w filmie Jackass 2.5.

34

Innym sposobem jest dostosowanie języka mowy do oczekiwań konkretnej publiczności. Zob. J.A. Conger, Inspiring
Others…, s. 41.

35

Napoleon przechadzał się wśród żołnierzy, rozmawiał z nimi, często zapamiętując ich nazwiska, co sprawiło że był przez swą
gwardię wielbiony i darzony zaufaniem. Szerzej: H. Nowak, „Esprit de corps” żołnierzy francuskich podczas starcia pod Waterloo,
https://veritasdehistoria.wordpress.com/2018/05/15/esprit-de-corps-zolnierzy-francuskich-w-czasie-starcia-podwaterloo/ [22.02.2019].

36

W ostateczności można przywołać przykład doświadczenia życiowego powszechnie znanych i cenionych osób, ale jest to
zawsze gorsza opcja, obniżająca jednak siłę przekazu wygłaszanej mowy.
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gdy samemu się go zaznało i jest się gotowym na jego współdzielenie w czasie realizacji
nowych wyzwań. Bez tego mowa motywacyjna nie będzie wiarygodna i nie spotka się
z pozytywnym odbiorem.
Po trzecie, w trakcie wygłaszania mowy motywacyjnej trzeba odeprzeć wszelkie głosy
zewnętrznej i wewnętrznej krytyki (np. ze strony członków własnej grupy). Brak wiary
w słuszność podejmowanych działań osłabia prawdopodobieństwo realizacji wybranego
celu. Rozwiewając wątpliwości, należy nastawić się na jedyny możliwy scenariusz, jakim
jest zwycięstwo37. Dlatego należy unikać języka niepewności38 i nie stosować takich sformułowań, jak „może nam się uda” (zamiast „nie wątpię, że damy radę”) lub „postaramy
się” (zamiast „zrobimy to”).
Po czwarte, mowa motywacyjna musi zawierać obrazowe przedstawienie korzyści
wynikających z realizacji danego zadania oraz negatywnych konsekwencji jego niewykonania39. Przedstawienie korzyści i strat nie powinno ograniczać się do wskazania jedynie
konsekwencji materialnych, lecz musi odwoływać się do ambicji, prestiżu i uznania społecznego lub wartości, których zwycięstwo jest przez nas oczekiwane. Przede wszystkim
trzeba jednak odwoływać się do partykularnego interesu słuchaczy, gdyż żołnierze i pracownicy muszą uznać, że ich poświęcenie przyniesie korzyści nie tylko ich dowódcom
i menedżerom, ale przede wszystkim im samym i ich najbliższym.
Nie da się ukryć, że mowa motywacyjna zawierająca wskazane cechy może wykorzystywać także techniki zwodzenia słuchaczy. Egalitarna postawa może być jedynie udawana, doświadczenie życiowe zafałszowane, odpierana krytyka może być słuszna, a obiecane
korzyści mogą być fikcyjne. Taka mowa motywacyjna może być nadal skuteczna, ale na
pewno nie będzie dobra, bo nie opiera się na wartościach takich jak uczciwość.
Przedstawione cechy mowy motywacyjnej uwzględnię w analizie wybranych mów:
wojennej przemowy Pattona oraz biznesowej mowy z filmu Wilk z Wall Street. Jedną
z najbardziej znanych mów bitewnych w historii wojen kilkakrotnie wygłosił generał
Patton do amerykańskich żołnierzy 3. Armii, walczącej podczas II wojny światowej w Normandii40. Po wsłuchaniu się w jej słowa w pierwszej kolejności zwraca uwagę jej szorstka
i butna retoryka, pełna wulgaryzmów i obscenicznych porównań. Jest to język koszarowy41, którego zadaniem było dotarcie do szeregowych żołnierzy, językowe spoufalenie
się z nimi i wyrycie w ich pamięci prostego przesłania o braterstwie broni we wspólnym
37

J.A. Conger, Inspiring Others…, ss. 36–37.

38

Ibidem, ss. 42–43.

39

Dokonując wizualizacji zysków i strat, warto odwoływać się do metafor i opowieści, gdyż pobudzają one wyobraźnię słuchaczy, którzy zaczynają widzieć samych siebie w tych opowieściach. Ibidem, s. 40.

40

Pełen zapis mowy Pattona: T. Brighton, Gry wojenne. Patton, Monty i Rommel, tłum. A. Sak, Znak, Kraków 2011, ss. 252–
256. Szczegółowa analiza retoryki amerykańskiego generała: T. Corbett, An Analysis of Discourse Used by General Patton
to Motivate the Soldiers of the Third Army to Fight for America in the Second World War, „Student Psychology Journal”
1(1)/2010, ss. 23–34.

41

T. Corbett, An Analysis of Discourse…, ss. 26, 31.
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dążeniu do zwycięstwa. Taki bezpośredni i brutalny język pokazuje także, że mamy
do czynienia z człowiekiem, który sam doświadczył trudów wojny; zaś język delikatny
i pełen wzniosłych metafor wskazywałby raczej na człowieka, który wojnę zna głównie
z romantycznych opowieści. Prawdą jest, że amerykański generał wulgarnymi epitetami
obdarzał własnych żołnierzy, jednak podobnie określał siebie, twierdząc że jest takim
samym draniem. To stworzyło poczucie równości i solidaryzmu dowódcy z żołnierzami.
Wulgaryzmy w mowie Pattona nie służyły więc wywyższeniu się poprzez upokorzenie
swych podkomendnych, lecz pozwoliły przekonać ich, że jest on jednym z nich.
W mowie skierowanej do amerykańskich żołnierzy nie zabrakło także odwołań do
zdobytego przez Pattona doświadczenia bojowego. Generał z dumą wspominał frontowe
spotkania z żołnierzami naprawiającymi druty telefoniczne pod ostrzałem wroga lub kierującymi po czterdzieści godzin ciężarówkami. Chciał przez to pokazać, że każdy żołnierz
jest ważny dla drużyny, jaką jest armia. W łańcuchu współpracujących jednostek słabość
jednego ogniwa może przyczynić się do klęski, którą w mowie generała symbolizuje czterdzieści tysięcy grobów żołnierzy niemieckich na Sycylii, którzy stracili życie, ponieważ
żołnierze Pattona wykorzystali słabość wartownika. Dlatego każdy żołnierz, od kuchcika
do dowódcy, ma ważne zadanie do wykonania, bez którego nie ma szans na zwycięstwo,
a podstawą tego wniosku nie jest spekulacja, lecz własne doświadczenia wojenne.
W swojej mowie Patton nie zapomniał rozprawić się także z przeciwnikami, wątpliwościami własnych żołnierzy i krytykami jego metod dowodzenia armią. Armia niemiecka
została obrzucona przez niego wieloma obelgami i groźbami. Stwierdził on nawet, że
zmierza do Berlina po to, by osobiście zastrzelić Hitlera. Jednocześnie wzmacniał swoich
żołnierzy, podkreślając ich walory, i żałował przeciwników, którzy będą musieli się z nimi
zmierzyć na polu bitwy. Odrzucał także głosy krytykujące jego taktykę nieustannej ofensywy i atakowania wrogich pozycji, twierdząc, że zmuszanie armii do ciągłego wylewania
potu szybciej przyniesie zwycięstwo, a to wielu żołnierzom ocali życie. Retorykę Pattona
cechuje pewność zwycięstwa i wiara we własnych żołnierzy. Już na początku swej mowy
zwycięstwo przedstawiał on jako jedyny możliwy do przyjęcia sposób rozstrzygnięcia
bitwy, zaś porażkę uznawał za niedopuszczalną, gdyż jest niezgodna z amerykańskim
duchem narodowym:
Amerykanie kochają zwycięzców i nie tolerują przegranych. Zawsze grają po to, żeby zwyciężać. Dlatego jeszcze nigdy nie przegrali i nigdy nie przegrają żadnej wojny. Wstrętna jest
im sama myśl o porażce. Bitwa to najważniejsza rywalizacja, na jaką człowiek może sobie
pozwolić. Wydobywa z niego wszystko, co najlepsze, i wymywa wszystko, co nikczemne42.

Brak języka niepewności widoczny jest także we fragmencie, w którym Patton dodaje
otuchy żołnierzom wątpiącym w to, czy uda im się zachować odwagę w momencie naj42

T. Brighton, Gry wojenne…, s. 253.
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gwałtowniejszych walk. Jednoznacznie stwierdza wtedy, że wie, iż wszyscy dadzą radę
i nikt nie stchórzy.
Pod koniec mowy generał dokonuje obrazowego przedstawienia korzyści z odniesionego zwycięstwa. Nie obiecuje medali ani łupów wojennych. Nie mówi o konieczności
walki ze złem lub zwycięstwie jako przyniesieniu wolności ludom Europy. Zamiast tego
odwołuje się do poczucia dumy i prestiżu, jakim mają zostać obdarzeni powracający do
domu bohaterowie. Oferując swym żołnierzom coś więcej niż tylko przyziemne korzyści
materialne, Patton pokazuje, że nie walczą dla swego dowódcy, lecz dla tych, którzy są
najbliżsi ich sercom43. Dlatego odwołując się do ich partykularnego interesu, przywołuje
wizję rodzinnej przyszłości:
Za trzydzieści lat, kiedy usiądziecie przy kominku z wnukiem na kolanach, a on was zapyta:
„Co robiłeś w czasie drugiej wojny światowej, dziadku?”, nie będziecie musieli odpowiedzieć
zachrypniętym głosem: „Rozrzucałem gnój w Luizjanie”. Nie, panowie, popatrzycie mu
prosto w oczy i powiecie: „Wnusiu, twój dziadek walczył w szeregach wspaniałej 3. Armii,
pod dowództwem tego cholernego skurczybyka George’a Pattona!”44.

Widać zatem wyraźnie, że Patton w trakcie przemowy do 3. Armii stworzył atmosferę braterstwa i solidarności z żołnierzami, a swój autorytet zbudował na wojennym
doświadczeniu, przemawiał bowiem językiem pozbawionym wątpliwości i niedopuszczającym krytyki oraz przedstawił atrakcyjną wizję korzyści, jakie przyniesie żołnierzom
zwycięstwo.
W przypadku świata biznesu wzorcową mowę motywacyjną stanowi ta, którą wygłosił
Jordan Belfort45 (grany przez Leonardo Di Caprio), bohater filmu Wilk z Wall Street (reż.
M. Scorsese, 2013). Mowa ta zaczyna się od wejścia lidera w szeregi pracowników. Główny
bohater otoczony przez grono współpracowników przyrównuje ich do swoich wojowników, którzy nie będą się bali korzystać z broni, jaką są dla nich telefony. Zejście z podwyższenia i wmieszanie się w tłum pracowników tworzy atmosferę egalitaryzmu i pokazuje,
że lider jest jednym z nich. Bliskość fizyczna zmniejsza dystans, zwłaszcza gdy Belfort
przytrzymuje pracownika za kark i intensywnie wpatruje mu się w oczy. W ten sposób
buduje więź przygotowującą do wspólnych zmagań o pozyskanie nowych klientów.
Zachętą do podjęcia wytężonej pracy jest powołanie się przez niego na własne doświadczenie zawodowe. Główny bohater podkreśla, że zaznał w swoim życiu biedy, gdy
sam był początkującym maklerem, a w czasach kryzysów finansowych był bezrobotny.
Z czasem jednak udało mu się osiągnąć sukces i bogactwo. Znając zarówno biedę, jak
i bogactwo, zdecydowanie wybiera bogactwo i do tego samego zachęca swoich słuchaczy.
43

T. Corbett, An Analysis of Discourse…, ss. 25, 30.

44

Ibidem, s. 256.

45

Film jest oparty na książkach i życiorysie amerykańskiego biznesmena Jordana Belforta, który po odsiedzeniu wyroku za
oszustwa finansowe został mówcą motywacyjnym.
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Pokazuje im, że każdy z nich może pozwolić sobie na szykowne garnitury i złote zegarki
oraz drogie limuzyny, przy czym rzuca wspomniany zegarek w tłum pracowników, niczym
pierwszy łup złota. Powołanie się na własne doświadczenie życiowe ma pokazać, że nie
otrzymał bogactwa w spadku, ale sam do niego doszedł dzięki pracy i własnym umiejętnościom, które może przekazać innym.
Retoryka jego mowy jest buńczuczna i emocjonalna, a jej rytm bardzo dynamiczny.
Nie ma w niej miejsca na wątpliwości co do słuszności podejmowanych działań. Głosy
sceptyczne wobec poglądów lidera zostają szybko odparte. Skromne życie nie jest przedstawione jako uszlachetniające i lepsze od życia w bogactwie, a wszyscy, którzy uważają
lidera za materialistę, zostają uznani za niegodnych pracy w wielkim biznesie i odesłani do
pracy w McDonaldzie. W tej mowie wyraźnie słychać przekonanie o sukcesie, co potwierdzają słowa określające miejsce pracy jako pokój dla zwycięzców.
W chwili, gdy pojawiają się w mowie zwycięzcy, nie może zabraknąć obrazowego
przedstawienia korzyści odnoszonych ze zwycięstwa. Lider roztacza więc przed pracownikami wizję wygodnego życia spędzanego na przejażdżkach nowym Porsche w towarzystwie pięknej modelki. Natomiast ci, którzy opuszczą pokój zwycięzców, spędzą życie na
tułaczkach z zaniedbaną żoną po sklepach z tanią żywnością. Choć w mowie filmowego
Belforta obiecane nagrody mają głównie charakter materialny, to bogactwo ma stać się
także drogą do zdobycia uznania w oczach innych i dumy z własnych osiągnięć, jak również sposobem rozwiązania problemów osobistych (rodzinnych lub towarzyskich). Także
w tym przypadku wzbudzeniu motywacji do działania ma służyć odwołanie się do partykularnego, egoistycznego interesu słuchaczy, którzy pracują nie dla zysku lidera lub dobra
ogółu społeczeństwa, lecz dla prywatnych korzyści.
Obie przeanalizowane mowy zawierają wskazane wcześniej cztery cechy prawidłowo
skonstruowanej mowy motywacyjnej. Obie można ocenić jako potencjalnie skuteczne.
Mowę Pattona można dodatkowo określić mianem dobrej mowy, gdyż służyła pokonaniu
ideologii zła nazistowskich Niemiec. Natomiast mowę „wilka z Wall Street” można postrzegać jako skuteczną, ale nie jako dobrą, gdyż jej celem było przekonanie pracowników
do biznesowych oszustw.

Czy biznes potrzebuje sztuki wojennej?
Czy sztuka wojenna w biznesie jest czymś więcej niż tylko efektowną retoryką46? Bez
wątpienia można mówić o podobieństwach łączących działalność wojenną i biznesową,
46

Marek Kochan, analizując nagłówki prasy biznesowej, wykazał, że stosowanie w nich metaforyki wojennej służy przyciągnięciu uwagi czytelnika i nazwaniu w prosty sposób skomplikowanych procesów ekonomicznych. Jednocześnie metafory
wojenne mogą wprowadzić w błąd, a samo ich stosowanie może mieć negatywny wpływ na uczestników rywalizacji gospodarczej poprzez wzmocnienie ich antagonizacji. Zob. M. Kochan, Biznes jako wojna. Retoryka wojenna w tytułach prasy
ekonomicznej, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 1(31)/2016, ss. 165–173.
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przede wszystkim w takich kwestiach, jak rozpoznanie pola walki/rynku, umiejętność zarządzania/dowodzenia oraz sposoby motywowania i dbania o morale żołnierzy/pracowników. Jednak te sfery aktywności nie są tożsame, co sprawia, że stosowanie reguł sztuki
wojennej w działalności biznesowej zawsze musi wiązać się z ich przetworzeniem, reinterpretacją i dostosowaniem do kontekstu i zasad rynkowej konkurencji. Bezrefleksyjne
przeniesienie zasad wojny doprowadziłoby do brutalizacji działalności gospodarczej i jej
daleko posuniętej deprawacji. By tego uniknąć, wszelkie próby stosowania sztuki wojennej
powinny być przeprowadzane z uwzględnieniem zasad etyki biznesu.
Warto także podkreślić, że mamy tu do czynienia z wpływem jednostronnym, gdyż to
idee i praktyki sztuki wojennej są przenoszone do działalności biznesowej, a nie na odwrót.
Dzieje się tak, ponieważ udział w działaniach wojennych jest dużo większym wyzwaniem
niż angażowanie się w nawet najbardziej zaciętą rywalizację handlową. Weteran, który
przeszedł próbę w sytuacji dużego stresu, może kompetentnie doradzać, w jaki sposób
pokonać stres wywołany pracą. Natomiast osoba, dla której najbardziej stresującym doświadczeniem była konfrontacja z kierownictwem korporacji, nie może być uznawana za
osobę dobrze przygotowaną do doradzania komandosom działającym na terenie wroga,
którzy muszą liczyć się z możliwością uwięzienia i tortur. Dlatego dużo częściej wykorzystuje się doświadczenia wojenne w szkoleniach biznesowych niż doświadczenia biznesowe
w przygotowaniach żołnierzy do działań bojowych.
Jednakże samo zastosowanie reguł sztuki wojennej w biznesie nie należy do zadań
prostych, gdyż wymaga zbudowania wielu pomostów między różnymi kulturami, sferami
życia i epokami historycznymi. Po pierwsze, chodzi o pomost jakim jest przystosowanie
chińskich idei do zachodnich wzorów kulturowych. Po drugie, połączenie odrębnych sfer
ludzkiej aktywności, jakimi są prowadzenie wojny i działalność gospodarcza. Po trzecie,
wykorzystanie idei zawartych w traktatach z dawnych epok (czasem tak odległych jak
starożytność) w realiach współczesnego życia. To wszystko sprawia, że związki sztuki
wojennej i praktyki biznesowej to interesujący i wymagający temat dla badań z zakresu
szeroko rozumianych studiów nad wojną. Nie oznacza to jednak, że przed rozpoczęciem
własnej działalności gospodarczej nie warto zapoznać się z wynikami tych badań, gdyż
nawet gdybyśmy nie mieli ich stosować, dobrze je znać, aby w przyszłości nie paść ofiarą
zastosowania ich przez konkurencję.
Sun Tzu w ważnym fragmencie Sztuki wojny podkreśla, że nie można zaniechać przygotowań do wojny, ale jest ona ostatecznością, zaś prawdziwym szczytem umiejętności
przywódczych jest zwyciężanie bez wypowiadania bitwy47, co dowodzi, że nie jest to
traktat stanowiący afirmację wojny lub apologię militaryzmu. Dlatego podstawowa lekcja
sztuki wojny w biznesie brzmi: unikaj bezpośredniej konfrontacji, lecz nigdy nie zaniechaj
przygotowań do niej.
47

Sun Tzu, Sun Pin, R.D. Sawyer, Sztuka wojny, s. 24; S.G. Gresoi, Sun Tzu – The Art of War…, s. 79.
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O potrzebie studiów międzykulturowych1

We współczesnym świecie, naznaczonym globalizacją, a zarazem wielokulturowością,
wciąż wstrząsanym wynikającymi z tych zjawisk konfliktami i problemami, nadzwyczaj pilne jest uwzględniające dynamiczny i złożony charakter jego zjawisk ujęcie –
w pierwszym rzędzie z punktu widzenia humanistyki, filozofii w jej ujawniającym
się dziś coraz silniej sprzęgnięciu z kulturą i w ich nieustannym odniesieniu do wciąż
nowych konstelacji interdyscyplinarnych. Pierwszym warunkiem wykonania takiego
zadania jest wprowadzenie do aktywności poznawczej, postępowań interpretacyjnych
i działalności praktycznej międzykulturowości, rozumianej najprościej jako podejście
(Zugang, approach) do ogólnych problemów ludzkości, uwzględniające (i rozważające je
krytycznie) różne powstałe w jej rozwoju tradycje i zgromadzony dorobek. Wypracowane w takim podejściu kategorie i pojęcia porządkujące mogą mieć realne konsekwencje
w nieznanej dotąd mierze – humanistyka bowiem, jako ustanawiająca kategorie pojmowania, rozumienia świata i działania w nim, może – zamiast być odsyłana do lamusa – zyskać
najbardziej konkretne i realne znaczenie. Humanistyka, która w obliczu nieznanych dotąd
możliwości technicznych mogłaby, wyzwolona od kwestii materialnego przetrwania,
skupić się na pielęgnacji Humanum, jego określaniu, krytyce, przekształcaniu, otwartym
rozwoju, w jego aspekcie ekologicznym i relacji z techniką, w konfrontacji z posthumanizmem i wszelkimi formami inności, na twórczym przekraczaniu ograniczoności – a nie na
przemocy (realnej, poznawczej, symbolicznej czy innej).
Do tego, aby sprostać wymogowi międzykulturowości w poznawaniu, interpretacji
i działaniach w niemal wszystkich wymiarach naszego życia, potrzebne jest przygotowanie, edukacja, w tym studia międzykulturowe2. O ile stosunkowo dużo zrobiono,
1

Artykuł stanowi przedruk z książki: A. Czajka, Kultura jako rozmowa. Problemy porozumienia międzykulturowego i międzyreligijnego, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2019, ss. 155–168.

2

Do humanistyki częściej niż kiedykolwiek kierowane są pytania o jej przydatność we współczesnym świecie. Odpowiadając
na te pytania, nawiązuję do polskiej tradycji takich uzasadnień: F. Jaroński, Jakiej filozofii Polacy potrzebują, Rozprawa na
publicznym posiedzeniu Akademii Krakowskiej, dla obchodu pamiątki traktatu w Wiedniu 1809 zawartego i upamiętnienia
wolności handlowej miasta Krakowa, dnia 15 października r. 1810 zebranym czytana, Drukarnia Akademicka, Kraków 1810;
Jakiej filozofii Polacy potrzebują, oprac. W. Tatarkiewicz, PWN, Warszawa 1970 (w tym wydaniu przedruk poprzedniej pozycji, ss. 3–42) oraz do wypowiedzi Leszka Kołakowskiego, O potrzebie nauczania łaciny. Rozmowy z Mistrzem, cz. 2, https://
www.youtube.com/watch?v=A58puACxUpw [5.05.2016].
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również w Polsce, w zakresie szkolnej, a nawet przedszkolnej edukacji wielokulturowej3,
o tyle na uczelniach wyższych problematyka kształcenia międzykulturowego rzadko
jest podejmowana, a jeśli już, to w sposób rozproszony, często redundantny, i nie ma jak
dotąd programowych rozwiązań dla studiów międzykulturowych, mimo że taki postulat
pojawia się w badaniach4 i mógłby być spełniony, gdyby sięgnięto po znakomite wzory
i doświadczenia, przede wszystkim te przekazane przez Marthę Nussbaum5.
Kiedy w 2008 roku powierzono mi zadanie współtworzenia kierunku Kulturoznawstwo na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
podjęłam próbę stworzenia zalążka studiów międzykulturowych, który w najogólniejszym
zarysie (zawieram w nim tylko najtrwalsze warianty realizowanych przedsięwzięć) przedstawiam poniżej i poddaję pod dyskusję.
Już na pierwszym roku I stopnia studiów, na wykładzie Wstęp do kulturoznawstwa,
studenci poznają rozwój pojęcia „kultura” i odpowiadające mu terminy i znaczenia w poszczególnych kontekstach językowo-geoprzestrzennych i historycznych (przy czym okazuje się, że nie są one już symetryczne wobec relacji wewnątrzeuropejskich, bo słowo „kultura” w języku polskim nie oznacza tego samego i nie taką ma w swym tle historię, co para
civilization – culture w kontekstach anglosaskich, albo Kultur – Zivilisation w niemieckim
czy civilisation we francuskim). Europejskie pojęcie kultury zostaje skonfrontowane ze
stanowiskami czołowych przedstawicieli postkolonializmu, którzy kwestionują jego uniwersalny charakter. Szukanie odpowiedzi na pytanie o koncepcje kultury naszych czasów
wspomaga konwersatorium na II roku Współczesne koncepcje kultury, na którym studenci zapoznają się z całym wachlarzem stanowisk kulturoznawczych – od Bronisława Malinowskiego, Clifforda Geertza, przez teorię krytyczną, strukturalizm i poststrukturalizm, po
teorie gender, geopoetykę – tworzonych intensywnie w całym XX wieku, aż do dzisiaj. Na
III roku prowadzony jest wykład-konwersatorium Wprowadzenie do problematyki tożsamości, międzykulturowości i dialogu kultur. Otwiera go historia pojęcia „tożsamość”
od starożytności przez średniowiecze i nowożytność po Kanta i jego pytanie „Kim jest
człowiek?”, po którym następuje rekonstrukcja poszukiwania odpowiedzi na nie w dwóch
nurtach produktywności XX wieku: nurcie antropologii filozoficznej i równolegle się do
niej rozwijającym nurcie estetycznym. Wskazuje się na odnowę problematyki tożsamości
w koncepcji Charlesa Taylora. Następnie analizowana jest i umieszczona na tle rozwoju
3

Zob. obszerna literatura na ten temat, m.in.: J. Nikitorowcz, Pogranicze. Tożsamość. Edukacja międzykulturowa, Trans
Humana, Białystok 1995; idem, Edukacja międzykulturowa: kreowanie tożsamości dziecka, Gdańskie Wydawnictwo Naukowe, Gdańsk 2005; J. Nikitorowicz i in. (red.), Edukacja międzykulturowa w wymiarze instytucjonalnym, Trans Humana,
Białystok 1999; T. Lewowicki i in. (red.), Edukacja międzykulturowa w Polsce i na świecie, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2000; T. Lewowicki i in. (red.), Edukacja wobec ładu globalnego, Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku
Nauczycielstwa Polskiego, Warszawa 2002; C. Lewicki, M. Cichowska (red.), Wyzwania edukacji wielokulturowej, „Dyskurs
Pedagogiczny” 9/2013; I. Czerniejewska, Edukacja wielokulturowa. Działania podejmowane w Polsce, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2013.
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Zob. np. A. Szerląg (red.), Problemy edukacji w szkole wyższej, Impuls, Kraków 2006.

5

M.C. Nussbaum, W trosce o człowieczeństwo. Klasyczna obrona reformy kształcenia ogólnego, Wydawnictwo Naukowe
Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2008.
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polskich badań kulturowych (od Malinowskiego przez Floriana Znanieckiego, Stanisława
Ossowskiego, Jana Strzeleckiego i in.) – z wyróżniającym je nachyleniem ku problematyce narodu – koncepcja kultury narodowej Antoniny Kłoskowskiej, ujmująca tożsamość
jako zmienną w trwałości, subiektywno-intersubiektywną, historyczną, dialogiczną, określaną wielodyscyplinarnie i w horyzoncie sensu odsłanianym w interpretacjach sztuki.
Analizowane są sposoby określania polskości i ich skale, a także przedstawiona przez
Kłoskowską koncepcja poliwalencji kulturowej, czyli życia i działania w odniesieniu do
różnych kultur, które jest dziś udziałem coraz większej liczby osób i staje się modelem
egzystencji w dobie wszechobecnej mobilności. Następnie dyskutowana jest kwestia obowiązywania koncepcji kultury powstałej na gruncie europejskim w stosunku do kultur
pozaeuropejskich (w tradycyjnie ustalonym przestrzennym rozumieniu Europy). Omawiane są stanowiska czołowych przedstawicieli antykolonializmu i postkolonializmu (od
Franza Fanona, przez Edwarda Saida, po Homiego Bhabhę i Gayatri Chakravorty Spivak).
Kolejne tematy konwersatorium to koncepcja tolerancji w jej rozwoju historycznym
i intensywnie się przekształcających współczesnych ujęciach (zwraca się uwagę na rozróżnienie między tolerancją negatywną i pozytywną, które wprowadziła Ija Lazari-Pawłowska) oraz dialogiczność w jej wielu odmianach. W ramach konwersatorium analizowane
są publikacje w czasopismach naukowych poświęconych wielo- i międzykulturowości,
publikacje w różnych mediach, a także przesłania papieża Franciszka.
Tak przygotowani studenci przystępują do wykładu Wielkie kultury świata, stanowiącego novum w dydaktyce humanistycznej. Dopełnia on wiedzę o kulturze polskiej,
wszechstronnie traktowanej w programie nauczania Wydziału Nauk Humanistycznych,
o wiedzę o kulturach pozaeuropejskich, pozwalając na konfrontowanie z nią poznanych
na wcześniejszych zajęciach podstaw nauk o kulturze, ich weryfikację i stawianie nowych
problemów. Wykład ten prowadzony jest w formie modułowej (po dwa, trzy wykłady
poświęcone kulturom Afryki, Indii, Chin Japonii, krajów muzułmańskich) we współpracy międzyuczelnianej z najlepszymi znawcami kultur pozaeuropejskich między innymi
z Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Wykład ten stanowi rodzaj studiów orientalistycznych w pigułce i odpowiada najnowocześniejszym rozwiązaniom na uniwersytetach posiadających wyróżnik doskonałości (Exzellenzuniversitäten),
takich jak Uniwersytet w Tybindze. Ramy wykładu przygotowano na spotkaniach
z prowadzącymi i określono je nie tylko na gruncie teorii kultury i międzykulturowości,
ale także w szczególnym literacko, intersemiotycznie i filozoficznie ukierunkowanym
kontekście prac Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW. Wyznaczają je odniesienia do
następujących pytań:
1. Z jakich pozycji gromadzona była wiedza na temat danej kultury (pozycja dominacji duchowo-naukowej, ekonomicznej, politycznej, kolonialnej lub inne)?
2. Jaki jest charakter tej wiedzy (czy tylko tradycyjnie filologiczny, czy też wielodyscyplinarny)?
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3. W jakim stopniu daną kulturę pozaeuropejską można ujmować przy zastosowaniu
pojęć kultury ukształtowanych w kręgu europejskim (naród, kultura narodowa,
kanon, podział na warstwy materialną, instytucjonalną, symboliczną)?
4. Jakie są momenty kluczowe i punkty zwrotne w kształtowaniu się omawianych
kultur?
5. Jakie są wyróżniki kanonów poszczególnych kultur (język, religia, jedzenie…)?
6. Jaki jest stopień otwartości omawianej kultury na kultury obce?
7. Jakie są możliwości komunikacji kulturowej (polilogu) z omawianą kulturą
i w jakim stopniu spełniane są w niej warunki równouprawnienia kultur?
8. Jak można określić obecność i charakter literatury w warstwie symbolicznej poszczególnych kultur oraz medialność warstw symbolicznych kultur?
Wiedza, umiejętności i kompetencje międzykulturowe pogłębiane są na II stopniu
studiów. W pierwszej kolejności na konwersatorium Podstawy dialogu i polilogu kultur,
na którym analizowane i interpretowane są „wielkie międzykulturowe miejsca” literatury
światowej (wśród nich Szekspir, Joseph Conrad, Luigi Pirandello), a przede wszystkim
Natan Mędrzec Gottholda Efraima Lessinga, który wprowadza w wieloaspektową problematykę dialogiczności. Kolejną lekturą podstawową tego konwersatorium są Autorytety:
Sokrates, Budda, Konfucjusz, Jezus Karla Jaspersa, przygotowujące, podobnie jak Natan,
do udziału w wykładzie Dialog międzyreligijny. Na konwersatorium analizowane są
także prace dotyczące wielo- i międzykulturowości w wymiarze regionalnym i lokalnym
(miast, miasteczek, przestrzeni z ich tekstami kultury), a także przykłady komunikacji
estetycznej między kulturami, zachodzącej w literaturze, sztuce, mediach oraz w życiu
codziennym (jedzenie, style życia, rzeczy). Problematyka podstaw badań międzykulturowych pogłębiana jest na konwersatorium Filozoficzne koncepcje kultury II, na którym
nacisk kładziony jest na studiowanie linii filozofii kultury wyznaczanej przez Giambattistę
Vico, Johanna Gottfrieda Herdera, Ernsta Blocha, Ernsta Cassirera oraz filozofię dialogiczną (Martin Buber, Franz Rosenzweig, Józef Tischner, Marek Szulakiewicz, Christoph
Schwöbel). Studenci zapoznają się na tym konwersatorium z próbkami pozaeuropejskej
filozofii kultury (np. Ibn Chaldun) oraz filozofią międzykulturową (Franz M. Wimmer,
Heinz Kimmerle, Ram Adhar Mall, Raúl Fornet-Betancourt). Równolegle z tymi zajęciami
prowadzone są dwa innowacyjne wykłady. Wykład Wielkie Pisma ludzkości prowadzony
jest w sposób analogiczny do Wielkich Kultur świata. Wiedza o Biblii, przekazywana na
wielu zajęciach dydaktycznych UKSW, dopełniana jest wiedzą o Księgach innych tradycji,
buddyjskich, chińskich, judaistycznych i muzułmańskich, konstytuujących je i stanowiących o tzw. strukturze konektywnej (termin Jana Assmanna) poszczególnych wspólnot.
Wykłady prowadzone są przez ekspertów z innych uczelni i instytucji naukowych (UW,
SWPS, PAN) i nie tylko przekazywana jest na tych wykładach wiedza na temat Ksiąg
i ich obecności w historii oraz we współczesnym życiu wspólnot, ale także wskazywana ich
medialna różnorodność (Księgą może być także świątynia, jak w Egipcie), kwestia prze-

O potrzebie studiów międzykulturowych

kazu tradycji pisemnego lub oralnego oraz spór o konstytutywne i stymulujące ich bądź
ograniczające znaczenie dla kulturowego kształtowania Humanum.
Wykład Dialog międzyreligijny wprowadzony został do programu uczelni właśnie
w ramach studiów międzykulturowych na Wydziale Nauk Humanistycznych. Również on
prowadzony jest w innowacyjnej modułowej i dialogicznej formie. Składa się z siedmiu
jednostek prezentujących poszczególne religie, a następnie z bezpośrednich spotkań studentów z duchownymi i wyznawcami poszczególnych religii: judaizmu, protestantyzmu,
prawosławia, islamu, buddyzmu.
Na drugim stopniu Kulturoznawstwa stworzona została specjalizacja Tożsamość
i stosunki międzykulturowe. Składają się na nią zajęcia realizujące dwa wzajemnie do
siebie odsyłające wyróżniki problemowe Kulturoznawstwa WNH, którymi są polskość
i międzykulturowość (obok filozoficznych podstaw kulturoznawstwa). Konwersatorium
Tożsamość polska (przeniesione później do programu ogólnego) poświęcone jest ujęciom
polskości w tekstach kultury powstającym po śmierci Antoniny Kłoskowskiej, a ze szczególną intensywnością w ostatnich latach. Na konwersatorium Komunikacja estetyczna
w sztukach wizualnych, literaturze i muzyce analizowane są produkty relacji międzykulturowych, powstające w szczególnie intensywny sposób w sferze estetycznej i wyznaczające
za jej pośrednictwem wspólny horyzont życia różnych wspólnot. Specjalizacja zawiera
w swym programie lektorat języka pozaeuropejskiego (były to jak dotąd chiński i arabski).
W zależności od języka prowadzone jest – przez eksperta w tym zakresie – konwersatorium
Stosunki kulturowe i polityczne w krajach arabskich (lub Chinach i krajach Azji Południowo-Wschodniej). Specjalizacja ma siłą rzeczy charakter interdyscyplinarny, obejmuje
prócz wymienionych zajęcia Globalizacja i problemy migracji, prowadzone przez absolwentów uczelni zagranicznych, które mają w swoich programach taki kierunek studiów
(a obecnie współpracujących z wyspecjalizowanymi ośrodkami badawczymi w Polsce, jak
np. Ośrodek „Karta” czy Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie). Inne jeszcze zajęcia specjalizacji to Sytuacja prawna emigrantów w globalnym świecie, prowadzone przez
specjalistę w zakresie prawa międzynarodowego, członka Rady ds. Uchodźców. W ramach
specjalizacji organizowane były spotkania z osobami działającymi na polu międzykulturowym jako artyści czy organizatorzy oraz spotkania dotyczące poszczególnych dialogów
(albo polilogów): polsko-ukraińskiego czy polsko-niemiecko-żydowskiego, niemiecko-włosko-żydowskiego, a także wielu innych zagadnień wymagających pilnych, w pierwszym
rzędzie kulturowych rozwiązań. Zadaniem specjalizacji jest przygotowanie do badawczego
i praktycznego podejmowania problematyki kultury polskiej oraz innych tożsamości
narodowych, regionalnych i lokalnych w ich wzajemnych relacjach, do pracy z osobami
żyjącymi w sytuacji pogranicza, migrującymi, do interpretacji sytuacji historycznych, do
starań o równouprawnienie kultur i określania miejsca Polski w Europie i świecie, do rozpoznawania i rozwiązywania problemów o zasięgu światowym, które są zarazem problemami wspólnot narodowych (jak np. migracje, prawa człowieka, ekologia, bezpieczeństwo
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planety). Tym samym specjalizacja spełnia wymogi współczesnego kształcenia ogólnego,
a zarazem postulaty środowisk nauczycielskich, administracji i biznesu, kierowane ku
uczelniom.
Kulturoznawstwo WNH wszystkim studiującym na UKSW oferuje możliwość udziału
w konwersatorium ogólnouczelnianym Dialog-polilog kultur i filozofii, przedstawiającym
w zwięzłej formie zagadnienia wyżej przedstawianych zajęć i spełniając tym samym zalecenia Marthy Nussbaum, by nikogo nie pozostawiać bez orientacji w nowym wielokulturowym świecie, który jest przecież naszym wspólnym światem.
Inne jeszcze zajęcia w zakresie międzykulturowości prowadzone na Kulturoznawstwie
WNH to konwersatoria obcojęzyczne. Jednym z nich jest konwersatorium w języku niemieckim: w 2017/2018 roku na konwersatorium Interkulturalität und Philosophie analizowano niemieckojęzyczną literaturę przedmiotu oraz prowadzono dyskusje w języku
niemieckim. W roku 2018/2019 nosiło tytuł Migration und Interkulturalitaet in den
deutschsprachigen Medien. Drugie konwersatorium obcojęzyczne, prowadzone w języku
włoskim, to Cultura e filosofia polacca per I’ltalia, poświęcone problematyce przekazywania wiedzy o kulturze polskiej we Włoszech, oparte na doświadczeniach związanych
z realizacją projektu Biblioteka Kultury Polskiej we Włoszech. Konwersatorium przekazuje podstawową wiedzę o problematyce komunikacji międzykulturowej z jej specyficznym
zastosowaniem do relacji polsko-włoskich. Pokazuje kryteria wyboru treści transferu
kulturowego, przekładu językowego i kulturowego, kwestie promocji i współpracy z instytucjami kulturalnymi Polski i Włoch.
Tworzeniu programu studiów międzykulturowych towarzyszyły konferencje konsolidujące badania i środowisko badaczy/wykładowców oraz tworzenie publikacji, stanowiących podręczniki wspomagające prowadzenie nowo tworzonych przedmiotów. Na
konferencjach panowała atmosfera współpracy, wzajemnego uznania i inspiracji, wyjątkowo cenna zarówno w dydaktyce, jak i badaniach. Pierwsza z konferencji, zatytułowana
„Kultury świata w dialogu”, odbyła się na Wydziale Nauk Humanistycznych 2 czerwca
2011 roku, na zakończenie pierwszej realizacji innowacyjnego wykładu Kultury świata,
a uczestniczyli w niej prowadzący go badacze i ich koledzy z różnych uczelni polskich,
pracownicy i studenci UKSW oraz spore grono osób spoza świata akademickiego zainteresowanych tym tematem. W dyskusjach położono akcent na kwestię otwartości na relacje
międzykulturowe kultur pozaeuropejskich. Z inspiracji tych dyskusji powstały obszerne,
należące dziś do lektur podstawowych, rozprawy na temat wielo- i międzykulturowości.
Weszły one do tomu Kultury świata w dialogu, wydanego w wydawnictwie UKSW w 2012
roku, zawierającego obok tekstów wykładów materiały z konferencji i stanowiącego podręcznik dla studentów, zaś dla badaczy kompendium wiedzy podstawowej oraz inspirację
do badań.
Druga konferencja, „Wielkie Księgi ludzkości”, nawiązująca do pierwszej oraz podsumowująca wykład Wielkie Pisma ludzkości, odbyła się 14 czerwca 2013 roku i miała już
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charakter międzynarodowy. Podjęto na niej między innymi zagadnienie symultanicznego współcześnie powoływania się na różne Wielkie Księgi i ich obecności w rzeczywistościach poszczególnych kultur oraz na płaszczyźnie międzykulturowej. Na podstawie
propozycji Pier Cesarego Boriego (Bolonia) i Karla-Josefa Kuschla (Tybinga) postawiono
pytanie o możliwości wspólnego czytania Ksiąg różnych tradycji, np. czytania Koranu
przez chrześcijan. Również materiały tej konferencji znalazły się, obok tekstów wykładów,
w tomie o charakterze podręcznikowo-badawczym zatytułowanym Wielkie Księgi
ludzkości, wydanym w Wydawnictwie UKSW w 2013 roku w serii „W stronę międzykulturowości”, towarzyszącej formowaniu się studiów międzykulturowych. W 2016 roku
ukazała się w niej również książka mojego autorstwa zatytułowana Międzykulturowość
i filozofia, przedstawiająca stanowiska i postaci filozofii międzykulturowej oraz projekty
międzykulturowych rozwiązań problemów współczesnego świata.
20 lutego 2015 roku odbył się na Wydziale Nauk Humanistycznych panel „Kulturoznawstwo i międzykulturowość”, organizowany we współpracy z Polskim Towarzystwem
Kulturoznawczym, który był próbą rozpoznania stanu badań nad międzykulturowością
w humanistyce polskiej i przygotowania do zorganizowania konferencji międzynarodowej
poświęconej tematowi obrazów w kulturach.
W powyższej rekonstrukcji pragnę podkreślić nie tylko okoliczność, że tworzeniu
programu studiów międzykulturowych towarzyszyły konferencje, badania i publikacje
oraz realizacja projektów badawczych, ale także ten jego innowacyjny i odpowiadający
wymogom współczesnej pedagogiki i dydaktyki wyróżnik, że w procesie, o którym mowa,
studenci byli aktywnymi uczestnikami badań, a zarazem mogli korzystać z tworzonych
w ich trakcie publikacji.
Dotyczy to również zajęć na studiach doktoranckich w zakresie literaturoznastwa, prowadzonych na naszym Wydziale, poświęconych transwersalnym tematom pochodzącym
z pola badań nad kulturą, jak np. konwersatorium Teoria obrazu (2016/2017) i Odmiany
dialogiczności (2017/2018), które zwieńczone zostało konferencją ogólnopolską o tym
samym tytule, skierowaną głównie do młodych badaczy, która odbyła się 15–16 czerwca
2018 roku.
Formowanie się studiów międzykulturowych koordynowano w Katedrze Teorii Kultury i Międzykulturowości, w której powstała między innymi idea studiów włoskich
ufundowanych międzykulturowo, której pełna realizacja nastąpiła potem w samodzielnej strukturze. Inicjatywą łączącą polskość i międzykulturowość, a odniesioną do
Włoch, jest projekt Biblioteki Kultury Polskiej we Włoszech realizowany w Katedrze
(grant Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki)6. Jego rezultaty publikowane są
w wydawnictwie Mimesis w Mediolanie, jednym z najprężniej działających we włoskim
środowisku akademickim. Zadaniem, jakie stawiała sobie Biblioteka, było wprowadzenie
6
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wybitnych dzieł humanistyki polskiej na forum badań i dyskusji humanistyki włoskiej.
W ramach Biblioteki (nawiązującej do tradycji Bibliotek Polskich, chociażby Władysława
Mickiewicza czy Karla Dedeciusa) ukazały się wydania włoskie opatrzone wstępami i posłowiami badaczy polskich i włoskich (ujmującymi je z różnych perspektyw i uwydatniającymi w ten sposób ich uniwersalne przesłanie, niewidoczne z perspektywy monokulturowej) następujących pozycji: Jan Białostocki, Jeździec polski i inne eseje (Il cavaliere polacco
e altri saggi di storia dell’arte e di iconologia, red. nauk. Anna Czajka, wstęp Lauro Magnani, Milano 2015), Stanisław Brzozowski, Kultura i życie (Cultura e vita, red. nauk. Anna
Czajka i Gerardo Cunico, wstęp Maciej Urbanowski, posłowie Gerardo Cunico, Milano
2016) – warto podkreślić, że jest to pierwsze wydanie pism Brzozowskiego na język obcy;
Władysław Stróżewski, Wokół piękna (Intorno al bello, red. nauk. Anna Czajka i Gerardo
Cunico, wstęp Angela Ales Bello, Milano 2017), Maria Ossowska, Normy moralne (Norme
morali, red. nauk. Alberto Pirni, Milano 2017). W przygotowaniu są kolejne wydania.
Realizacja projektu Biblioteka Kultury Polskiej przynosi znaczące rezultaty, i to nie
tylko w zakresie transferu wiedzy, ale i rdzennie międzykulturowe, w sensie otwierania
kanałów współpracy akademickiej i odsłaniania dzięki współpracy środowisk badawczych
różnych kultur nowych zagadnień interdyscyplinarnych, odkrywania nowych sekwencji
rozwojów humanistyki i kreślenia map odsłaniających się dopiero relacji. Jest to zatem
projekt mający ogromny potencjał badawczy.
Realizacji projektu towarzyszą konferencje w Polsce i we Włoszech. Dotychczas odbyły
się następujące:
– konferencja międzynarodowa Colloquia Biblioteki Kultury Polskiej we Włoszech
„Polskość w świecie I: Stanisław Brzozowski”, 3 czerwca 2016 roku, z udziałem A. Walickiego, J. Herltha, G. Cunico i innych,
– konferencja międzynarodowa Colloquia Biblioteki Kultury Polskiej we Włoszech,
„Polskość w świecie II: Jan Białostocki”, 19 września 2017 roku, z udziałem L. Magnaniego
(Genua), J. Chrościckiego, S. Michalskiego (Tybinga), A. Nakova (Paryż), J. Grabskiego
(Wiedeń) i innych,
– konferencja międzynarodowa „Sto lat myśli i kultury polskiej” / „Cent’anni di filosofia e di cultura polacca”, Genua, 23 maja 2018 roku, tom pokonferencyjny ukaże się
w wydawnictwie Mimesis w Mediolanie w 2019 roku.
Część materiałów pochodzących z tych wydarzeń wydano w odgałęzieniu serii
„W stronę międzykulturowości”, w subserii Colloquia Biblioteki Kultury Polskiej we Włoszech „Polskość w świecie”. Jest wśród nich publikacja, która prezentuje dzieło Stanisława Brzozowskiego ujęte z perspektywy humanistów zagranicznych – to tom Colloquia
Biblioteki Kultury Polskiej we Włoszech Polskość w świecie II: Stanisław Brzozowski,
red. nauk. A. Czajka, Magdalena Woźniewska-Działak, Dorota Dąbrowska, Warszawa
2018. Poszczególne tomy Biblioteki prezentowane były w Stacji Polskiej Akademii Nauk

O potrzebie studiów międzykulturowych

w Rzymie, w Palazzo Reale w Genui, Polskim PEN Clubie w Warszawie i Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie.
W Katedrze realizowany jest grant Konstruowanie wizerunku uchodźców w polskim
dyskursie publicznym (Narodowe Centrum Nauki). Powstają prace magisterskie poświęcone problematyce międzykulturowej (dotyczące koncepcji tolerancji, komunikacji
estetycznej między kulturami, ujęć narodowości). Powstała praca doktorska poświęcona
dyskursom polskości, a w przygotowaniu są dysertacje na temat dialogiczności. Wydano
przygotowaną we współpracy ogólnopolskiej publikację dotyczącą wielokulturowości
(Pogranicza kulturowe w perspektywie współczesności, red. P. Dejneka, A. Mikołajko, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2017).
Realizacja studiów międzykulturowych odbywa się we współpracy bilateralnej
z Uniwersytetem w Genui, prowadzonej w ramach dwóch wspólnych projektów: w roku
2016/2017 „Relacje kultura – filozofia”, a w 2017/2018 „Myśl kulturoznawcza i filozofia
włoska; relacje kultura – filozofia” oraz aktualnie realizowanym projekcie „Międzykulturowość, dialog międzyreligijny”. Pracownicy Katedry zaangażowani byli w projekty
międzynarodowe, jak projekt PRIN (Progetto di Ricerca Scientifica di Rilevante Interesse
Nazionale) „Vita e forme della cultura in età moderna e contemporanea” (zakończony)
oraz „Il senso e il destino della religione alla luce del confronto e dell’incontro fra le diverse
fedi e culture dell’umanità”.
Prowadzona jest współpraca z Uniwersytetem w Tybindze (Forum Scientiarum),
Wiener Gesellschaft für Intekulturelle Philosophie Gesellschaft für Interkulturelle Philosophie w Kolonii i Istituto Italiano degli Studi Germanici w Rzymie. Współpraca zagraniczna pozwala na konfrontację kierunku rozwoju badań nad kulturami oraz odmiennych
ujęć międzykulturowości.
Zarysowany projekt programu studiów międzykulturowych stanowi próbę odpowiedzi humanistyki na wyzwania współczesności, stanowiąc jednocześnie rozwinięcie
rdzennej linii kulturowofilozoficznej obecnej w niej od starożytnych początków (Cyceron,
św. Tomasz) i rozwijanej przez ojców badań nad kulturą, takich jak Giambattista Vico,
Johann Gottfried Herder, Wilhelm von Humboldt, Goethe, a wreszcie grono współczesnych krytyków i filozofów kultury, które tworzą Georg Simmel, Ernst Cassirer, Bronisław Malinowski, Edward Said, Martha Nussbaum, Clifford Geertz i inni7. Jest także
kontynuacją zasadniczej linii polskich badań kulturowych z nakreśloną u jej zarania
przez Stanisława Brzozowskiego perspektywą łączenia się kultur cząstkowych w kulturę absolutną i nadejścia wieku, w którym „kwestie kultury […] będą najważniejszymi”8,
przewodzącego wszystkim działaniom w niegotowym zróżnicowanym świecie – diai polilogicznego – kreślenia w nim horyzontu wspólnego sensu. Nawiązanie do tych linii
i oparcie na nich programu kształcenia jest w naszych czasach niezbędne, gdy wydaje się,
7

A. Czajka, Głosy w dyskusji nad Encyklopedią wiedzy o kulturze, „Kultura Współczesna” 1/2017, ss. 238–239.

8

S. Brzozowski, Kultura i życie, Nakładem Polskiej Księgarni B. Połonieckiego, Lwów 1907, s. 19.
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że w niepojęty sposób utraciliśmy zdolność ujmowania rzeczy i wydarzeń w ich szerokich
i istotnych związkach, że popadając w totalną podejrzliwość, scjentyzm, pragmatyzm oraz
poddając się wymogom cyfryzacji i algorytmizacji, zatrzymaliśmy się, przyjmując postawy indywidualnego egoizmu, na pozycjach uniemożliwiających odsłanianie i kreślenie
horyzontu Dobra, które powinniśmy wspólnie wydobywać ze wszystkich kultur (zamiast
zastanawiać się, jak odcinać się od niego i zamykać je za drutem kolczastym lub murami).
Zadaniem studiów międzykulturowych ma być przygotowanie do stawiania czoła zjawiskom nowym i nieuchronnym w oparciu o wiedzę, wyobraźnię i zdolność współodczuwania. Mogłyby one przeciwdziałać rozdzielaniu ludzi i kierowaniu jednych przeciw drugim,
wykorzystywaniu inności i lęku przed nią9. Wiedza i mądrość międzykulturowa pomagają
w ich przezwyciężaniu, pozwalają jednostkom – jak ujął to Bernard z Chartres, a za nim
John z Salisbury – „stanąć na ramionach olbrzymów”,10 oprzeć się na dorobku całej ludzkości. Podejście międzykulturowe pozwala na uzupełnianie luk i znoszenie jednostronności
w poszczególnych kulturach, na ich wzajemne korygowanie się i wzbogacanie. Pozwala –
jak pisał Lauro Magnani, charakteryzując dzieło Jana Białostockiego – przeciwstawić dramatom historii ludzkiej „jasną figurę kultury”11.
Wydaje się, że studia międzykulturowe powinny znaleźć stałe miejsce w strukturach
kształcenia. W tym celu potrzebna jest konfrontacja i wszechstronna, dogłębna dyskusja
ich programów – takich jak powyższy zapis pewnej konkretnej, dalekiej od doskonałości formacji dydaktyczno-badawczej. W ten sposób na miejsce rozproszenia i powtórzeń
może powstać i nieustannie kształtować się zespół działań podejmujących różne, coraz to
nowe interdyscyplinarne problemy międzykulturowego świata.

9

Zob. Lek na lęk. Rozmowa z prof. Anną Czajką-Cunico, filozofką i kulturoznawczynią, o tym, dlaczego musimy zrozumieć,
co myślą ludzie spoza naszej kultury i że zamykanie się na nich to błąd, „Polityka” z 7.06.2017 r.

10

Zob. zwięzłe ujęcie historii tego aforyzmu: http://www.treccani.it/enciclopedia/nani-sulle-spalle-di-giganti_%28Dizionario-di-filosofia%29/ [27.11.2019].

11

Jan Białostocki, Il cavaliere polacco e altri saggi…, s. 17.

Anna Mazur
U N I W E R S Y T E T J A G I E L LO Ń S K I W K R A K O W I E
K AT E D R A W S P Ó Ł C Z E S N E G O J Ę Z Y K A P O L S K I E G O

Przestrzeń międzykulturowa
zapisana w wielojęzycznych tekstach
Bronisława Malinowskiego

Wprowadzenie
Przestrzeń międzykulturowa wykreowana w wielojęzycznych tekstach antropologa Bronisława Malinowskiego powstawała w wyniku oddziaływania na siebie czterech języków:
polskiego, niemieckiego, angielskiego i kiriwiny1, a także interakcji odpowiadających im
kultur2. Można ją zrekonstruować na podstawie śladów językowych w postaci kontaktów językowych i międzykulturowych poświadczonych w dzienniku intymnym wydanym w Polsce pt. Dziennik w ścisłym znaczeniu tego wyrazu3 oraz w listach antropologa
do narzeczonej, a później żony, Elsie Masson, opublikowanych w dwóch tomach jako The
Story of a Marriage: The Letters of Bronislaw Malinowski and Elsie Masson4. Podejmowany problem badawczy dotyczy zatem strategii językowych stosowanych przez Malinowskiego, który czerpie z rezerwuarów poznawanych i używanych przez siebie kodów
podczas tworzenia wielojęzycznych tekstów. Dziennik i listy powstawały spontanicznie
i nie zostały poddane korekcie językowej, dlatego mogą stać się przedmiotem badań
nad zachowaniami językowymi osoby wielojęzycznej5. Istotne jest również prześledzenie,

1

Alfred F. Majewicz w książce Języki świata i ich klasyfikowanie przypisuje kiriwinę (zwaną też kiliwila, boyowa i trobriandzki)
do papuańskich języków austronezyjskich. Zob. A.F. Majewicz, Języki świata i ich klasyfikowanie, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 1989, s. 92.

2

Przywołuję ujęcie lingwistyki kulturowej, która bada relacje między językiem i kulturą: język może być traktowany jako źródło
wiedzy o człowieku i społeczności, którą współtworzy. Zob. A. Dąbrowska, Współczesne problemy lingwistyki kulturowej,
„Postscriptum” 1–2/2004-2005; J. Bartmiński, O aktualnych zagadnieniach etnolingwistyki, „Etnolingwistyka” 28/2016.

3

B. Malinowski, Dziennik w ścisłym znaczeniu tego wyrazu, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2002.

4

H. Wayne (red.), The Story of a Marriage: The Letters of Bronislaw Malinowski and Elsie Masson, t. I: 1916–20, t. II: 1920–35,
Routledge, London 1995.

5

B. Ligara, Bilingwizm polsko-francuski Adama Mickiewicza. W stronę antropologii lingwistycznej, „LingVaria” 2/2010, s. 142.
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w jaki sposób antropolog doprowadza do spotkania kultur w przestrzeni międzykulturowej, którą kształtuje w swoich tekstach.

Wielojęzyczność i jej znaczenie we współczesnym świecie
Warto zbadać zapisaną mowę wielojęzyczną Bronisława Malinowskiego6, zwłaszcza
że problem wielojęzyczności indywidualnej stał się jednym z ważniejszych zagadnień
współczesnych nauk humanistycznych i społecznych, jest też szeroko dyskutowany w kontekście edukacyjnym7. Zjawisko to nie zostało jednak w pełni omówione przez polskich
badaczy, dlatego nadal jest stosunkowo nowym obszarem zainteresowań, w odróżnieniu
od dwujęzyczności indywidualnej i społecznej, które dość obszernie scharakteryzowano
w licznych pracach i artykułach8. Tymczasem dwujęzyczność i wielojęzyczność nie powinny być rozpatrywane jako zjawiska tożsame, co potwierdzają badania z dziedziny
psycholingwistyki i neurolingwistyki, które ujawniły ich odrębność9. Analiza produkcji
językowej osób wielojęzycznych może zatem przyczynić się do zrozumienia mechanizmów kierujących zachowaniami językowymi multilingwistów10, jak również do zbadania
ich zachowań kulturowych.

Pojęcia badawcze: wielojęzyczność indywidualna,
osoba wielojęzyczna i przestrzeń międzykulturowa
W swoich badaniach rozróżniam wielojęzyczność reprezentowaną przez daną społeczność oraz wielojęzyczność jednostki11, dlatego za ważne pojęcie uznaję w i e l o j ę z y c z n o ś ć i n d y w i d u a l n ą, której przedstawicielem jest właśnie Bronisław
6

Bronisław Malinowski jako nosiciel kompetencji wielojęzycznej nie był do tej pory obiektem osobnych badań w Polsce
i poza granicami kraju. Problem wielojęzyczność antropologa został ledwie zasygnalizowany między innymi przez Elżbietę
Sękowską w książce Język emigracji polskiej w świecie. Bilans i perspektywy badawcze (Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, s. 37) oraz Bronisławę Ligarę w artykule Bilingwizm w tekście zapisany. Część II. Wykładniki
transkodowe. Gatunki („LingVaria” 2/2014, ss. 162–163).

7

ESOKJ, D. Coste, B. North, J. Sheils, J. Trim, Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie,
ocenianie, tłum. W. Martyniuk, Wydawnictwo CODN, Warszawa 2003; J. McPake, T. Tinsley, P. Broeder, L. Mijares,
S. Latomaa, W. Martyniuk, Valuing All Languages in Europe, European Centre for Modern Languages, Graz 2007.

8

A. Kujałowicz, Wielojęzyczność – szansa czy zagrożenie?, w: J. Krieger-Knieja, U. Paprocka-Piotrowska (red.), Komunikacja
językowa w społeczeństwie informacyjnym: nowe wyzwania dla dydaktyki języków obcych, Towarzystwo Naukowe KUL,
Lublin 2006, s. 93; Z. Chłopek, Nabywanie języków trzecich i kolejnych oraz wielojęzyczność. Aspekty psycholingwistyczne
(i inne), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, ss. 23–26.

9

A. Kujałowicz, Wielojęzyczność…, s. 93.

10

Proponuję ten termin jako synonim osoby wielojęzycznej.

11

Por. L. Aronin, M. Ó Laoire, Exploring multilingualism in cultural contexts: towards a notion of multilinguality, w: C. Hoffmann,
J. Ytsma (red.), Trilingualism in family, school and community, Multilingual Matters, Clevedon 2004, ss. 13–14, 16–18.

Przestrzeń międzykulturowa zapisana w wielojęzycznych tekstach...

Malinowski. W prezentowanym artykule przyjmuję stanowisko eklektyczne, zakładające, że o s o b a w i e l o j ę z y c z n a zna co najmniej trzy języki w stopniu umożliwiającym efektywne porozumiewanie się w różnych sytuacjach komunikacyjnych, zarówno w mowie, jak i w piśmie12. Wielojęzyczność indywidualna
cechuje się bowiem obecnością kilku kodów językowych w umyśle multilingwisty,
który korzysta z nich z różną częstotliwością w czasie swojego życia. Kompetencja językowa osoby wielojęzycznej nie jest jednak prostą sumą wszystkich przyswojonych
i używanych przez nią języków, ale stanowi specyficzną strukturę, w obrębie której kody
językowe wchodzą ze sobą w kontakty13. Należy przy tym podkreślić, że kontakty te tworzy
i zarządza nimi podmiot mówiący i piszący – osoba wielojęzyczna14.
Pojęcie p r z e s t r z e n i m i ę d z y k u l t u r o w e j zostało zaproponowane przez Leszka Korporowicza w artykule Ku zintegrowanej teorii przestrzeni
międzykulturowej15. Zdaniem badacza powstaje ona w wyniku interakcji między kulturami – oddziaływania te prowadzą natomiast do p r z e w a r t o ś c i o w a ń
w obrębie tych kultur. Przestrzeń kulturową cechuje zatem dynamizm, a także otwarcie
na wzbogacenie i dopełnianie16. Korporowicz podkreśla, że „w przestrzeni tej kluczowego znaczenia nabierają wszystkie czynniki zmiany, szczególnie te pozwalające na zmianę
świadomą, dokonywaną przez refleksyjne wybory i kompozycje, a więc te, które aktywizują jaźń osobową i społeczną, podmiotowość i sprawczość człowieka”17. Pojęcie przestrzeni
międzykulturowej znajduje zastosowanie w opisie zachowań kulturowych Bronisława Malinowskiego, które uwidaczniają się w jego dzienniku i listach przy okazji aktywacji kilku
kodów językowych w obrębie tych samych tekstów.

Paradygmaty badawcze
Badania nad wielojęzycznością Bronisława Malinowskiego zapisaną w jego tekstach implikują wybór odpowiednich paradygmatów badawczych: po pierwsze, jest to paradygmat
humanistyczny w lingwistyce18, z tego względu pierwszym krokiem badawczym będzie
12

L. Aronin, B. Hufeisen, The exploration of multilingualism: development of research on L3, multilingualism, and multiple
language acquisition, John Benjamins Publishing Company, Amsterdam 2009, ss. 1–26; L. Aronin, D. Singleton, Multilingualism, John Benjamins Publishing Company, Amsterdam 2012, ss. 11–58.

13

U. Weinreich, Languages in Contact. Findings and Problems, Mouton, The Hague 1970, ss. 1–3; B. Ligara, Bilingwizm
w tekście zapisany. Część I. Status lingwistyczny. Paradygmaty badawcze, „LingVaria” 1/2014, s. 156.

14

B. Ligara, Bilingwizm w tekście zapisany. Część I…

15

L. Korporowicz, Ku zintegrowanej teorii przestrzeni międzykulturowej, „Relacje Międzykulturowe” 1/2017.

16

Ibidem, s. 59.

17

Ibidem, s. 60.

18

W.T. Miodunka, Bilingwizm polsko-portugalski w Brazylii. W stronę lingwistyki humanistycznej, Universitas, Kraków 1997,
s. 15.
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rekonstrukcja biografii antropologa jako osoby wielojęzycznej; po drugie, paradygmat
antropologiczny, który bada produkcję językową multilingwisty w ścisłym związku z kontekstem jej wytwarzania i z działaniami samego podmiotu mówiącego lub piszącego19 –
badanie kontaktów językowych i kulturowych wymaga między innymi uwzględnienia
i opisania zachowań językowych Malinowskiego jako osoby wielojęzycznej oraz uwzględnienie ich genezy; po trzecie, paradygmat komunikacji międzykulturowej w ujęciu Freda
L. Casmira20, czyli koncepcja „trzeciej kultury”, która formuje się w momencie spotkania
dwóch kultur tworzących zupełnie nowy system o hybrydycznym charakterze. Ten ostatni kładzie nacisk na interakcyjny wymiar kontaktów międzykulturowych. W kontekście
badań nad wielojęzycznością Malinowskiego odnosi się do przebywania osoby wielojęzycznej w przestrzeni kilku kultur, poznawania tych kultur i korzystania z nich naprzemiennie, a w konsekwencji do budowania indywidualnej przestrzeni międzykulturowej
na zasadach podobnych do budowania „trzeciej kultury”.

Biografia językowa Bronisława Malinowskiego
Biografię językową Bronisława Malinowskiego zawdzięczamy Michaelowi Youngowi21,
Grażynie Kubicy-Klyszcz22 oraz uczniowi i bliskiemu współpracownikowi samego Malinowskiego – Raymondowi Firthowi23. Badacze przypisują Malinowskiemu znajomość
kilku kodów: polskiego, francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego, angielskiego, hiszpańskiego oraz włoskiego – językami tymi antropolog posługiwał się ze zmienną częstotliwością w różnych okresach swojego życia. Język polski był dla Malinowskiego językiem
ojczystym, znajomość francuskiego przekazała mu matka, język niemiecki wyniósł
ze szkoły, rosyjski przyswoił w czasie wizyt u rodziny w Warszawie, z kolei hiszpański24
i włoski poznał podczas wyjazdów w celu poprawienia stanu zdrowia, między innymi na
Wyspy Kanaryjskie czy w rejony Morza Śródziemnego, naukę angielskiego rozpoczął natomiast w okresie wczesnej młodości w Zakopanem. W swojej pracy naukowej antropolog
19

P.P. Chruszczewski, Językoznawstwo antropologiczne. Zadania i metody, Oddział Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu,
Wrocław 2011, s. 69; B. Ligara, Bilingwizm polsko-francuski Adama Mickiewicza. W stronę antropologii lingwistycznej, „Ling
Varia” 2/2010, ss. 143–145.

20

F.L. Casmir, Budowanie trzeciej kultury: zmiana paradygmatu komunikacji międzynarodowej i międzykulturowej, tłum.
B. Chełstowski, w: A. Kapciak, L. Korporowicz, A. Tyszka (red.), Komunikacja międzykulturowa. Zderzenia i spotkania, Instytut
Kultury, Warszawa 1996.

21

M.W. Young, Bronisław Malinowski. Odyseja antropologa 1884–1920, tłum. P. Szymor, Wydawnictwo Książkowe Twój Styl,
Warszawa 2008.

22

G. Kubica-Klyszcz, Bronisław Malinowski – szkic biograficzny, „Lud” 66/1982.

23

R. Firth, Bronislaw Malinowski, w: S. Silverman (red.), Totems and Teachers: Key Figures in the History of Anthropology,
AltaMira Press, New York 2004.

24

Malinowski zetknął się ponownie z językiem hiszpańskim podczas badań antropologicznych (razem z Julio de La Fuente)
w dolinie Oaxaca w Meksyku (G. Kubica-Klyszcz, Bronisław Malinowski…, ss. 87–88, 98; M.W. Young, Bronisław Malinowski.
Odyseja antropologa…, s. 87).
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używał też języków krajowców – motu i kiriwiny; uczył się także arabskiego25. Jednak
w procesie tworzenia tekstów wielojęzycznych antropolog wykorzystał tylko cztery kody:
polski, niemiecki, angielski i kiriwinę26.

Izomorfizm języka i kultury
w tekstach Bronisława Malinowskiego
W badaniach przyjmuję, że język i kultura są ze sobą ściśle powiązane, co oznacza, że
język jest osadzony w kulturze danej społeczności, o czym może świadczyć chociażby rola
niektórych czynników kulturowych w procesach kształtowania stylów werbalnych i tekstowych rozmaitych wypowiedzi27. Język i kulturę łączy izomorfizm, dlatego nie można
analizować przejawów zachowań językowych w oderwaniu od kultury28, co podkreślam
dalej zapisem „język/kultura”.
Bronisław Malinowski jako nosiciel poszczególnych języków był też użytkownikiem
izomorficznych dla nich kultur: urodził się w Polsce, a zatem uczestniczył w życiu społecznym Krakowa i Zakopanego wraz z osobami mówiącymi po polsku; po wyjeździe z Krakowa jako student, a następnie wykładowca angażował się w życie naukowe i towarzyskie
uczelni w Lipsku, Londynie i New Haven (Uniwersytet Yale), gdzie funkcjonował kolejno
w społeczności języka niemieckiego i angielskiego; natomiast podczas badań terenowych
na obszarze Australii i Oceanii brał udział w życiu lokalnych plemion i pracował tam
w otoczeniu grup posługujących się językami tuziemców, między innymi językiem kiriwina na największej wyspie Trobriandów – Kiriwinie; jego oba małżeństwa i życie rodzinne
skupiły się natomiast wokół języka angielskiego. Postawy Malinowskiego wobec używanych języków/kultur były niekiedy afirmatywne, a innym razem pełne krytycyzmu czy
wręcz wrogości – świadczy to o dynamizmie w posługiwaniu się tymi językami/kulturami.

Przejawy językowego zachowania Bronisława Malinowskiego
Do badań nad wielojęzycznymi dokumentami osobistymi Bronisława Malinowskiego
stosuję pojęcie w y k ł a d n i k ó w t r a n s k o d o w y c h. Termin ten, dotyczący całościowego ujęcia przejawów kontaktów językowych w tekście, został wprowa25

G. Kubica-Klyszcz, Bronisław Malinowski…, ss. 67–68, 84–88; R. Firth, Bronislaw Malinowski, ss. 75–76, 81–82; M.W. Young,
Bronisław Malinowski. Odyseja antropologa…, ss. 71–73, 84–85, 87–91, 260, 265–267, 411–415, 432–433, 500.

26

Rolę języków (polskiego, angielskiego i kiriwiny) w konstruowaniu wypowiedzi w A Diary in the Strict Sense of the Term
podkreśla James Clifford w tekście O etnograficznej autokreacji: Conrad i Malinowski (tłum. M. Krupa, w: idem, Kłopoty
z kulturą. Dwudziestowieczna etnografia i sztuka, Wydawnictwo KR, Warszawa 2000). Badacz zaznacza, że poszczególne
języki pojawiające się w obrębie jednego tekstu „powodują ciągłe tłumaczenie i interferencje” (ibidem, s. 114).

27

A. Duszak, Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, ss. 242–243.

28

J. Bartmiński, O aktualnych zagadnieniach etnolingwistyki, „Etnolingwistyka” 28/2016, ss. 10, 12.
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dzony przez Georges’a Lüdi i innych przedstawicieli szwajcarskiej szkoły bilingwizmu,
a na polski grunt przeniosła go Bronisława Ligara29. Georges Lüdi i Bernard Py definiują
wykładniki transkodowe jako „każdy element dający się zaobserwować na powierzchni
dyskursu w jednym języku czy danej odmianie, który przedstawia, dla mówiących i/albo
badacza lingwisty, ślad wpływu innego języka czy odmiany”30. Wykładniki transkodowe
przybierały postać:
1) przełączania kodów (code switching), na przykład:
„Wstaję o siódmej. Idę naokoło wioski. (punkt CS 1) Kumajdona tomuota bilousi wapoulo
[wszyscy poszli łowić ryby]. (punkt CS 2) Trochę mnie to irytuje. (punkt CS 3) Kilesi Imkuba ivita
vatusi saipwana”31,

gdzie przemienność kodów między zdaniami odbywa się w punktach przełączenia zdań
(1, 2 i 3) – takie zachowanie językowe nie prowadzi do naruszenie reguł składniowych obu
kodów, w tym przypadku języka polskiego i kiriwiny32;
2) z/mieszania kodów (code mixing), na przykład:
„Oglądam ø Burgkeller [piwnicę zamkową] [...], potem cywilizowaną ulicą idę ku bramie”33 –

w tej wypowiedzi Malinowski przeniósł regułę „braku rodzajnika” charakterystyczną
dla języka polskiego na segment w języku niemieckim, czym złamał regułę gramatyczną języka niemieckiego34; antropolog pozbawił niemiecki rzeczownik jego wykładnika
rodzaju męskiego der, a tym samym kategorii gramatycznej rodzaju; co więcej, segment
w języku polskim implikuje pojawienie się rzeczownika w bierniku, jednak brak rodzajnika den zaciera funkcję przypadka gramatycznego w segmencie w języku niemieckim;
3) interferencji, na przykład:
„Realizuję [uświadamiam sobie], że S[aville] jest bydlęciem, które może mi dać na nerwy,
jak tylko wylizie ze skorupy”35,

która przybierała postać kalki językowej z języka angielskiego „to realise” – „realizować”
w miejsce polskiego „uświadamiać sobie”, „zdawać sobie sprawę z czegoś”. W tym wypadku obcy element przeniknął do języka bazowego i został dopasowany do wymogów
gramatycznych i składniowych języka polskiego; w rezultacie powstał nowy element za29

B. Ligara, Bilingwizm w tekście zapisany. Część I…, s. 163.

30

Cyt. za: ibidem.

31

B. Malinowski, Dziennik…, s. 522. Grażyna Kubica tłumaczy zdanie „Kilesi Imkuba ivita vatusi saipwana” jako: „Kilesi, kobieta
z klanu Lukuba, zaczyna robić spódniczkę z trawy” (zob. przypis w: B. Malinowski, Dziennik…, s. 522).

32

J.F. Hamers, M.H.A. Blanc, Bilinguality and Bilingualism, Cambridge University Press, Cambridge 1989, s. 266.

33

B. Malinowski, Dziennik…, s. 106.

34

J.F. Hamers, M.H.A. Blanc, Bilinguality and Bilingualism, s. 266.

35

B. Malinowski, Dziennik…, s. 493.

Przestrzeń międzykulturowa zapisana w wielojęzycznych tekstach...

czerpnięty z języka angielskiego, który jednak nie należy całkowicie do języka włączanego
angielskiego, nie należy też w pełni do języka bazowego polskiego36.

Przestrzeń międzykulturowa
w tekstach Bronisława Malinowskiego
Kontakty językowe determinują kontakty międzykulturowe poprzez mechanizm wymiany,
przeformułowania oraz tłumaczenia elementów sensów i znaczeń z przestrzeni poszczególnych języków: polskiego, angielskiego, niemieckiego i kiriwiny37. Tak Malinowski doprowadza do interakcji poszczególnych kultur i tworzy indywidualną przestrzeń międzykulturową. Jest ona miejscem dokonujących się przemieszczeń, redefinicji i transformacji
między poszczególnymi jej elementami38. Poniżej zaprezentuję przykłady zachowań językowych antropologa, które obrazują proces budowy jego przestrzeni międzykulturowej.
1) W y m i a n a elementów należących do przestrzeni jednego języka i do przestrzeni języków kolejnych polega na wprowadzeniu elementu innego kodu do tekstu
w języku bazowym – tym samym stawia wyrażane treści w kontekście drugiego języka/
kultury39. Poniższe przykłady z/mieszania kodów pokazują taką właśnie wymianę elementów języka polskiego na elementy języka niemieckiego, w celu uwydatnienia pewnych
przeżyć i stojących za nimi konceptów głęboko zakorzenionych w kulturze niemieckiej,
ale też europejskiej:
a) „Ogólny nastrój: Beklommenheit [przygnębienie]”40;
b) „[…] w ogóle staram się pokonać metafizyczny Stosseufzer [westchnienie] […]”41 –

Malinowski asocjuje stany przygnębienia i smutku z wyrażeniami w języku niemieckim zarówno podczas pobytu w Lipsku (a), jak i po latach na badaniach terenowych na
Wyspach Trobrianda (b). Taki zabieg wplatania do polskiego tekstu bazowego wyrażeń
z języka niemieckiego miał na celu podkreślenie negatywnych odczuć podmiotu – polskie wyrazy „przygnębienie” i „westchnienie” są słabiej obciążone znaczeniowo, dlatego
Malinowski do nich nie sięga. Antropolog może nawiązywać w ten sposób do terminu
Weltschmerz, znanego jeszcze z czasów romantyzmu i odnoszącego się do poczucia bezsensu i bezcelowości życia, niemożności dostosowania się do wymogów społeczeństwa
36

B. Ligara, Bilingwizm polsko-francuski…, s. 158.

37

B. Ligara, Une vie dans deux langues, le bilinguisme polonais-français de Zygmunt Krasiński à la lumière de son oeuvre
épistolaire et littéraire, „Revue des Études Slaves” LXXXVI 4/2015, s. 429 nn.

38

L. Korporowicz, Ku zintegrowanej teorii…, s. 81.

39

B. Ligara, Życie w dwóch językach…

40

B. Malinowski, Dziennik…, s. 96.

41

Ibidem, s. 472.
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oraz ogólnego przygnębienia i melancholii. Zdaje się to potwierdzać sam Malinowski
w listach do Elsie Masson:
„On Sunday the 16th I worked a bit in the morning and then I got such an intense access
of Weltschmerz – a kind of sober, discontented feeling of being imprisoned into an entirely unprofitable form of existence, where really nothing can happen that is meant for me
[…]”42.

Malinowski operuje tu wzorami kultury niemieckiej, a w szerszym znaczeniu europejskiej, w celu opisania prozaicznych sytuacji, takich jak zmęczenie, zwątpienie i przygnębienie. Na tej podstawie możemy stwierdzić, że antropolog chętnie korzysta z rozmaitych
wzorów kulturowych i w swobodnych k o n f i g u r a c j a c h włącza je w tok swoich
wypowiedzi.
2) P r z e f o r m u ł o w a n i e zasadza się na przeniesieniu jednego języka/
kultury do sfery drugiego języka/kultury w celu uzyskania nowej jakości znaczeniowej,
na przykład:
„W nocy trochę zmęczony, ale nie wyczerpany śpiewam Wagnera: »Całujże mnie w dupę«,
ażeby odpędzić mulukwausi [latające wiedźmy]”43.

Malinowski czerpie w tej sytuacji z wybranych wartości kulturowych, zestawiając ze
sobą kulturę niemiecką i kulturę trobriandzką, tj. operę Ryszarda Wagnera i lokalne (trobriandzkie) wierzenia – w odpędzanie złych duchów śpiewem. Interpretuje w ten sposób
kulturę Trobriandczyków poprzez kulturę niemiecką. Antropolog przeformułował zatem
jedną kulturę, w tym wypadku trobriandzką, za pomocą drugiej – niemieckiej.
3) T ł u m a c z e n i e miało miejsce w momencie, gdy Malinowski objaśnia znaczenia terminów czy zwyczajów zaczerpniętych z kiriwiny, ponieważ nie mają one swoich
odpowiedników w języku polskim, angielskim czy niemieckim, na przykład w listach do
narzeczonej Elsie Masson:
„I went the other day to ROGEA, the other of the two large and long islands in between
which Samarai is situated…and had a look at a large Woodlark – [also Murua] built canoe,
took measurements of it and got an idea of its construction. It is made practically in the
same manner as the MASAWA – the large Trobriand canoe. But the Muruan canoe is
even larger and better built and its decorations are more showy and quite as artistic as
those of the Trobrianders”44.
42

H. Wayne (red.), The Story of a Marriage…, t. I, s. 82. „W niedzielę 16 pracowałem trochę rano, ale potem dostałem takiego silnego napadu Weltschmerz [bólu świata – A.Z.E.] – rodzaju trzeźwego uczucia niezadowolenia z tego, że jest się uwięzionym
w całkowicie bezużytecznej formie bytu, w którym nic mnie nie czeka […]”. H. Wayne (red.), Historia pewnego małżeństwa.
Listy Bronisława Malinowskiego i Elsie Masson, tłum. A. Zielińska-Elliott, Muza, Warszawa 2012, s. 133.

43

B. Malinowski, Dziennik…, s. 517.

44

H. Wayne (red.), The Story of a Marriage…, t. I, s. 63. „Oprócz wyjazdu na SARIBĘ parę dni temu pojechałem na ROGGĘ,
drugą z dwóch dużych, podłużnych wysp, pomiędzy którymi położone jest Samarai, i obejrzałem duże czółno zrobione na
Woodlark [tubylcza nazwa Murua] – zmierzyłem je i zorientowałem się, jak jest skonstruowane. Jest zrobione praktycznie
tak samo jak MASAWA – duże czółno trobriandzkie. Ale czółno muruańskie jest jeszcze większe, lepiej wykonane, dekoracje
są bogatsze i równie artystyczne, jak te [robione przez] Trobriandczyków”. H. Wayne (red.), Historia pewnego małżeństwa…,
s. 109.
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Antropolog tłumaczy tu nazwy masawa i murua, nie mając odpowiedników w języku
angielskim. Z tekstu dowiadujemy się, że masawa to duża łódź trobriandzka, z kolei murua
to łódź jeszcze większa niż masawa, która jest solidniej budowana i posiada bogatsze dekoracje (wyróżnione w tekście powyżej pogrubioną czcionką i kursywą). Bez tłumaczenia
niektórych wyrazów i połączeń wyrazowych zapisanych w kiriwinie i bez objaśnienia konceptów zaczerpniętych z kultury Trobriandczyków, na przykład odnoszących się do łodzi
tubylców, teksty Malinowskiego mogłyby być niezrozumiałe dla tego odbiorcy, któremu
kultura mieszkańców Trobriandów nie jest znana. Antropolog staje się zatem użytkownikiem kultury krajowców, co więcej, objaśnia ją i opisuje.

Zakończenie
Znajomość i używanie kilku kodów językowych umożliwiało Bronisławowi Malinowskiemu współuczestniczenie w kulturach nieodłącznych dla tych języków. Antropolog
konstruował wielojęzyczne teksty, świadomie przełamywał przy tym normy poszczególnych kodów, a jednocześnie tworzył nową normę charakterystyczną dla niego jako twórcy
wielojęzycznego. Korzystał z kultur dostępnych za pośrednictwem znanych mu języków,
tj. polskiego, angielskiego, niemieckiego i kiriwiny, doprowadzając do ich interakcji i kreując w ten sposób indywidualną przestrzeń międzykulturową, którą modyfikował i rozwijał na przestrzeni lat. Nie był więc ograniczony jednym językiem/kulturą, lecz czerpał
z czterech języków/kultur, wzbogacając tym samym swoją produkcję językową o wymiar
międzykulturowy, a w zasadzie transkulturowy, bowiem jego teksty opierały się na przenoszeniu pojęć i konceptów z przestrzeni jednego języka/kultury do przestrzeni kolejnych
języków/kultur.
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U N I W E R S Y T E T J A G I E L LO Ń S K I W K R A K O W I E
K AT E D R A A N T R O P O LO G I I L I T E R AT U R Y I B A D A Ń K U LT U R O W Y C H

Teatr jako katastrofa vs. teatr jako gest.
Refleksja teatrologiczna
w Rosyjskiej Akademii Nauk Artystycznych
w latach 1921–19301

W przedmowie do Pracy aktora nad sobą Konstantin Stanisławski napisał:
Terminologii, którą posługuję się w tej książce, nie wymyśliłem sam. Wziąłem ją z praktyki, bezpośrednio od uczniów i początkujących artystów. Dali oni wyraz swym twórczym
doznaniom w toku samej pracy aktorskiej w takiej właśnie formie słownej. [...] Co prawda
korzystamy również i z terminów naukowych, na przykład: „podświadomość”, „intuicja”,
używamy ich jednak nie w filozoficznym, lecz najprostszym, potocznym znaczeniu. Nie
nasza to wina, że nauka lekceważy twórczość sceniczną [...]2.

W słowach tych reżyser, jak się wydaje, nie był do końca szczery, bowiem równolegle
z reformą teatru w pierwszych dekadach XX wieku w Rosji powstawała refleksja teatrologiczna. Już dla symbolistów teatr jako sztuka syntetyczna był jednym z najważniejszych
elementów laboratorium „życiotwórczości”3, ogniwem łączącym rzeczywistość i ukrywający się za nią prawdziwy świat ducha. W latach 20. zmieniały się metody pracy aktorskiej,
obraz spektaklu, a jednocześnie próbowano określić przedmiot i obszary powstającej teatrologii, a także jej specyfikę w porównaniu do literaturoznawstwa czy nauk o sztuce. Doskonale to widać w dyskusjach prowadzonych na posiedzeniach Sekcji Teatralnej Rosyjskiej Akademii Nauk Artystycznych (RAChN)4, w których udział brali nie tylko praktycy
i teoretycy teatru, ale także psychologowie, filozofowie, historycy sztuki.
¹

Artykuł jest rezultatem badań prowadzonych w ramach projektu „Sztuka ruchu i psychoanaliza w Rosji w kontekście kultury
srebrnego wieku oraz awangardy, 1904–1930” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (nr projektu 2017/25/N/
HS2/01566).

²

K. Stanisławski, Praca aktora nad sobą. Część pierwsza, tłum. A. Męczyński, PIW, Warszawa 1954, ss. 7–8.

³

Por. В. Иванов, Родное и вселенское, Республика, Москва 1994.

⁴

Akademia istniała w latach 1921–1930. W 1925 roku jej nazwę zmieniono na Państwową Akademię Nauk Artystycznych
(GAChN).
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Instytucjonalizacja nauk o sztuce
W odpowiedzi na ówczesną sytuację, wymagającą integracji różnych środowisk oraz stowarzyszenia osób piszących o teatrze, jesienią 1921 roku w Moskwie zostaje utworzony
Państwowy Instytut Nauk Teatralnych. A już na początku 1922 roku jest on włączony do
Rosyjskiej Akademii Nauk Artystycznych, tworząc trzon jej Sekcji Teatralnej5. Akademia
była jedną z instytucji podległych Ludowemu Komisariatowi Oświaty RFSRR i miała na
celu „badanie psychologiczno-fizycznych przesłanek różnych dziedzin twórczości, ich
społecznego znaczenia oraz fundamentalnego sensu sztuki”6. Prowadzono w niej regularne konferencje, dyskusje i prezentacje tematyczne. Co więcej, RAChN stała się platformą
bliskich kontaktów naukowców moskiewskich z elitą artystyczną. Ważnym osiągnięciem
było połączenie podejścia artystycznego i naukowego do badania kultury oraz skupienie wokół instytucji najlepszych teoretyków i praktyków sztuki. Akademia składała się
z trzech wydziałów: Socjologicznego, Filozoficznego oraz Fizyczno-Psychologicznego.
Każdy z nich z kolei z pięciu sekcji: literackiej, muzycznej, teatralnej, dekoracyjnej oraz
sztuk przestrzennych (architektura, malarstwo, rzeźba). Aby połączyć myśl naukową
z różnych obszarów, odczyty i wykłady często odbywały się na wspólnych posiedzeniach.
Z instytucją współpracowali: Konstantin Stanisławski, Władimir Niemirowicz-Danczenko, Wsiewołod Meyerhold, Aleksandr Tairow, Siergiej Eisenstein, Borys Pasternak, Kazimierz Malewicz, Aleksiej Łosiew, Nikołaj Bierdiajew, Paweł Florenski, Wasilij Kaczałow
i wielu innych7. Nowa nauka o sztuce tworzona była przez ludzi o szerokim horyzoncie
humanistycznym, skupionych na formie, słowie, obrazie, zrozumieniu.
Już na etapie tworzenia RAChN, w ramach posiedzeń komisji naukowo-artystycznej
przygotowującej plan badań, analizę poszczególnych elementów sztuki oraz mechanizmów
ich oddziaływania na widza uznano za najważniejszy obszar dociekań. Warto podkreślić tu
rolę, jaką w organizacji akademii odegrał Wasilij Kandinsky, dla którego teoretyczne myślenie o sztuce było częścią procesu twórczego8. W artykule z 1921 roku O metodzie prac
nad sztuką syntetyczną9 Kandinsky kreśli definicję nowej sztuki. Jej podstawę tworzy nie
mechaniczne połączenie elementów różnych sztuk, lecz ich synteza na zasadzie zgodności
5

В.В. Гудкова, Театр как искусство в философской и театроведческой рефлексии ГАХН, w: Н.С. Плотников,
Н.П. Подземская (red.), Искусство как язык – языки искусства. Государственная академия художественных наук
и эстетическая теория 1920-х годов, Том I: Исследования, Новое литературное обозрение, Москва 2017, s. 265.

6

Бюллетени ГАХН 1/1925, s. 3.

7

Por. Бюллетени ГАХН 1–11/1925–1928.

8

Н.П. Подземская, Наука об искусстве в ГАХН и теоретический проект В.В. Кандинского, w: Н.С. Плотников,
Н.П. Подземская (red.), Искусство как язык – языки искусства…, ss. 44–79.

9

В.В. Кандинский, О методе работ по синтетическому искусству (autoryzowany rękopis, marzec 1921), Rosyjskie Państwowe Archiwum Literatury i Sztuki – РГАЛИ Ф. 2740. Оп. 1. Ед. хр. 198.
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lub odwrotnie – kontrastu.Aby więc stworzyć dzieło monumentalne, twórca powinien
umieć odkryć „fizyczne” pokrewieństwa pomiędzy różnymi sztukami oraz zasady łączenia
ich elementów, umieć „przetłumaczyć” język jednej dziedziny twórczości na język drugiej.
Naukom o sztuce Kandinsky wyznacza następujące zadania: 1) analityczne badanie właściwości elementów poszczególnych sztuk; 2) badanie sposobów ich łączenia; 3) badanie
zasad podporządkowania elementów – sobie nawzajem oraz całej kompozycji. W swoim
projekcie wiele uwagi poświęcił też psychologii twórczości oraz psychologii percepcji
i powiązanym z nią naukom przyrodniczym (fizjologii, optyce, akustyce itd.). Interesowało go między innymi, która ze sztuk wywiera największy wpływ i dlaczego, jakie skojarzenia wywołują poszczególne elementy, jak ich oddziaływanie zależy od różnych warunków,
a w szczególności – przestrzeni i czasu. Zamierzał on badać nie tylko odbiorcę, ale także
twórcę dzieła sztuki. Nad wyznaczonymi zadaniami powinna zaś pracować laboratoryjnie
„grupa teoretyków, składająca się z malarzy, muzyków, przedstawicieli tańca, pozytywnej
nauki i historii sztuki”10.
Nie można twierdzić, że Wasilij Kandinsky11 był jedynym autorem programu prowadzonych w akademii badań. W jego kształtowaniu uczestniczyli inni znakomici teoretycy – filozof Gustaw Szpet, historycy sztuki Aleksandr Garbiczewski i Aleksiej Sidorow,
malarz Robert Falk, muzyk Jewsiej Szor, kompozytor Aleksandr Szenszyn, fizyk Nikołaj
Uspienskij, krystalograf Gieorgij Wulff12. Należy jednak zauważyć, że nakreślone przez
Kandinskiego główne kierunki – analiza formy dzieła sztuki, zasady jego oddziaływania,
jak również psychologia twórczości – stanowiły temat przewodni poszukiwań teoretyków
RAChN. Praca nad tymi zadaniami prowadzona była przede wszystkim w ramach Wydziału Fizyczno-Psychologicznego, będącego pierwszą strukturą organizacyjną, jednoczącą pracę innych wydziałów i sekcji akademii. W jego skład wchodziły komisje zajmujące
się badaniami nad postrzeganiem przestrzeni i koloru, psychologią muzyki, psychologią
dziecięcą, twórczością umysłowo chorych oraz ludów pierwotnych. Następca Kandinskiego na wydziale, Anatolij Bakuszynskij, podobnie jak malarz uważał, że u podstaw badań
nad sztuką leży eksperyment psychologiczny uzupełniony wynikami badań etnopsychologii, psychopatologii i psychologii pedagogicznej. Takie podejście zgodne było również
z poglądami ludowego komisarza oświaty Anatolija Łunaczarskiego, wyznaczającego
dla akademii trzy najważniejsze obszary badań nad sztuką: fizyczny, psychologiczny
i socjologiczny13.
Z czasem w RAChN ukształtowały się dwa kierunki rozwoju myśli estetycznej. Spór
między zwolennikami każdego z nich dotyczył tego, czy estetyka powinna mieć ukierun10

Ibidem.

11

W 1921 roku W. Kandinsky był wiceprezydentem akademii oraz kierownikiem Wydziału Fizyczno-Psychologicznego.

12

Н.П. Подземская, Наука об искусстве в ГАХН и теоретический проект В.В. Кандинского…

13

Por. Бюллетени ГАХН 1–11/1925–1928.
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kowanie psychologiczne, czy filozoficzne. Gustaw Szpet14 postulował rozdzielenie obszarów psychologii i estetyki. Będąc uczniem Edmunda Husserla15, w odniesieniu do dyskusji
na gruncie nauki niemieckiej Szpet stwierdzał porażkę projektu estetyki psychologicznej
(określenie cech doświadczenia estetycznego na podstawie analizy procesów psychicznych). Uważał, że chociaż psychologiczne studium sztuki i całościowego doświadczenia
estetycznego jest tak samo uzasadnione, jak badanie socjologiczne czy etnologiczne, to
należy ono do obszaru psychologii i nie może zastąpić estetyki jako samodzielnej dyscypliny. Estetyka powinna bowiem koncentrować się przede wszystkim na formie, treści
i strukturze znaczeniowej dzieła, niezależnych od emocji widza.
Szczególny sprzeciw Szpeta budziło zastosowanie do badań twórczości podejścia psychoanalitycznego. Doskonale to widać w dyskusji po jednym z odczytów Aleksieja Sidorowa16 na
posiedzeniu Wydziału Fizyczno-Psychologicznego. Główna teza Sidorowa, że teoria Freuda
podkreśla element twórczości zawierający się w marzeniach sennych i dlatego powinna
zostać włączona do badań nad sztuką, wywołała dezaprobatę u Szpeta. Jako kontrargument
podał on, że świadoma twórczość kieruje się ideą, sen natomiast jest tej idei pozbawiony.
Według niego dzieło dane jest odbiorcy w naoczności i tylko jako takie poznawane, psychoanaliza w sztuce jest więc całkowicie zbędna. Działalność artystyczna to sztuka tworzenia
„form wewnętrznych”, wyrażających relacje między ideą a jej materialnym urzeczywistnieniem. „Nasze pierwsze zadanie metodologiczne polega na tym właśnie, by znaleźć
strukturę określonego przedmiotu”17 – pisał Szpet. Dzięki zewnętrznej formie poznajemy
formę wewnętrzną, a jednocześnie sens dzieła (idee), który ma wymiar obiektywny, niezależny od pojedynczych aktów świadomości.
Za powłoką słów i wyrażeń logicznych, zakrywających przed nami przedmiotowy sens,
zdejmujemy drugą zasłonę zobiektywizowanego znaku i dopiero tam wychwytujemy pewną
autentyczną intymność, a w niej pełnię bytu18.

Świadomość, uświadomienie to dla Szpeta niezwykle ważne kategorie, jednak nie są
one kategoriami psychologicznymi. Wywodzone przez niego pojęcie „struktury” jako
wewnętrznego połączenia różnych warstw (czy też powłok) znaczeniowych miało pomóc
w analizie kompozycji dzieła sztuki, odkrycia czy poznania jego istoty. Dla Szpeta bowiem,
w ślad za Diltheyem, świat zmysłowy jest formą, którą analizując, rozumiemy duchowe
źródło dzieła.
14

G. Szpet w latach 1922–1925 kierował pracą Wydziału Filozoficznego, od 1923 roku był wiceprezydentem akademii.

15

L. Stołowicz, Historia filozofii rosyjskiej. Podręcznik, tłum. B. Żyłko, Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2008, s. 370.

16

A. Sidorow był sekretarzem naukowym akademii oraz jednym z współzałożycieli Rosyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Zob. В.И.Овчаренко, Российские психоаналитики (электронная версия), Академический Проект, Москва
2000, s. 149. Wykład pt. „Twórczość artystyczna marzenia sennego” został wygłoszony przez Sidorowa 6 marca 1924 r. Zob.
РГАЛИ Ф. 941. Оп. 12. Ед. хр. 3. Л. 52–55.

17

Cyt. za: Н.С. Плотников, Структура и история, w: Н.С. Плотников, Н.П. Подземская (red.), Искусство как язык – языки
искусства…, s. 39.

18

L. Stołowicz, Historia filozofii rosyjskiej…, s. 371.
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Całkiem inaczej przedmiot i cele estetyki określali psychologowie. „Estetyka to nauka
o wzruszeniach estetycznych”19 – pisał Sergiej Skriabin, jeden z pracowników Laboratorium Psychofizycznego RAChN. Lew Wygotski20 definiował sztukę jako „społeczną
technikę odczuwania”, sumę znaków estetycznych stworzonych do wzbudzania emocji21.
Celem estetyki jest więc odkrycie mechanizmu, dzięki któremu sztuka oddziałuje. Psychologowie akademii opierali swoją koncepcję estetyki na pojęciu „przeżycia” (wzruszenia,
doświadczenia). W centrum ich zainteresowań znajdowała się problematyka odbioru
dzieła, jak również zagadnienia związane z psychologią twórczości, funkcjami świadomości i nieświadomości w procesie artystycznym oraz typologia tzw. zachowań estetycznych.
Gieorgij Czełpanow pisał:
Zadaniem psychologii twórczości jest pełny i dokładny opis wszystkich doświadczeń psychicznych, związanych z procesem twórczym. Użyty do tego materiał (świadectwa artystów,
dzieła sztuki itp.) musi zostać przetłumaczony na język psychologii naukowej. To podstawowe zadanie podzielone jest na dwa inne: statyczne – definicja zdolności umysłowych,
biorących udział w pracy twórczej, oraz dynamiczne – opis wszystkich etapów procesu
twórczego22.

Jako poszczególne etapy wyodrębniał: nastrój twórczy, koncepcję, wewnętrzną realizację oraz wykonanie dzieła. Na pierwszym z nich twórca znajduje się pod wpływem
niejasnych emocji (możliwe, że pochodzących z nieświadomego), które dzięki natchnieniu ukształtowane zostają jako określona koncepcja (uświadomienie), znajdująca swoje
urzeczywistnienie najpierw w fantazjach, a później w konkretnym akcie twórczym23.
Tym samym dzieło sztuki powstaje w procesie szczególnej interakcji świadomości i podświadomości. Podobne myśli wypowiadał także inny członek akademii, psychiatra Paweł
Karpow24. Przy tym ani Czełpanow, ani Karpow nie byli ortodoksyjnymi psychoanalitykami. Wystarczy zauważyć w ich tezach pewne – w porównaniu z teorią Freuda – nieścisłości co do pracy poszczególnych obszarów aparatu psychicznego. Niemniej zagadnienia
podświadomości czy nieświadomego jako źródeł psychotechniki procesu twórczego dość
często pojawiały się na posiedzeniach Laboratorium Psychofizycznego25. Trzeba powiedzieć, że rosyjscy psychologowie dalecy byli od metodologicznego puryzmu. Starając
się wykorzystać wszystkie dostępne metody leczenia, lekarze nie rozpatrywali różnych
19

Tezy referatu S. Skriabina pt. „Problemy i metody badania percepcji estetycznej”, РГАЛИ Ф. 941 Оп. 14 Ед. хр. 22 Л. 46.

20

L. Wygotski nie był pracownikiem akademii, ale niejednokrotnie zapraszany był do wygłoszenia referatów i odczytów.

21

Л. Выготский, Психология искусства, Азбука-Аттикус, Санкт-Петербург 2017, ss. 7–8.

22

Zob. tezy referatu G. Czełpanowa pt. „Zagadnienia psychologii twórczości artystycznej”, 5.02.1926. РГАЛИ Ф. 941. Оп. 12.
Ед. хр. 32. Л. 11.

23

Ibidem.

24

Zob. РГАЛИ Ф. 941. Оп. 12. Ед. хр. 8. Л. 55–56.

25

Laboratorium psychofizyczne było częścią Wydziału Fizyczno-Psychologicznego RAChN.
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obszarów psychiatrii jako konkurencyjnych, lecz jako uzupełniające się26. Znajduje to odzwierciedlenie także w rozważaniach dotyczących psychologii twórczości.
W tych właśnie ramach, wyznaczonych z jednej strony przez fenomenologię Gustawa Szpeta, a z drugiej – przez pojmowanie sztuki jako dynamicznego procesu interakcji,
toczyły się dyskusje także w Sekcji Teatralnej Rosyjskiej Akademii Nauk Artystycznych.

Formalizm czy psychologizm
Sekcja Teatralna dzieliła się na trzy pracownie: badań twórczości aktora, historii teatru
oraz laboratorium teatru współczesnego i repertuaru. Cele i zadania sekcji zakreślone
zostały bardzo szeroko: 1) zdefiniowanie teatrologii jako nauki oraz odróżnienie jej od
nauk pokrewnych, w szczególności literaturoznawstwa; 2) opracowanie metod badania
spektaklu teatralnego (w przekroju historycznym i współczesnym); 3) badanie dramatu
jako materiału scenicznego i opracowanie metod jego analizy; 4) badanie sztuki aktorskiej zarówno pod względem ewolucji techniki aktorskiej, jak i psychologii twórczości;
5) analiza metod i technik reżyserskich; 6) rozpoznanie roli sztuk pokrewnych; 7) badanie
roli widza; 8) analiza materiałów archiwalnych. W 1923 roku utworzono grupę metodologiczną, której celem było określenie przedmiotu teatrologii oraz zdefiniowanie samego
pojęcia teatru27. Na podstawową jednostkę badawczą wybrano spektakl, rozumiany jako
pewna artystyczna całość. Z tej właśnie perspektywy, wychodząc z bardzo odmiennych
kierunków myśli teoretycznych – od nauk filozoficznych, psychologi, socjologii do nauk
przyrodniczych, jak również uwzględniając najnowsze nurty myśli teatralnej (oprócz poglądów Stanisławskiego, Meyerholda, Tairowa niezwykle ważne były prace niemieckiego
teoretyka teatru Maxa Herrmanna), próbowano sprecyzować przedmiot badań.
W dyskusjach wyłoniły się dwie interesujące koncepcje – teatru jako gestu oraz teatru
jako katastrofy. Inicjatorem pierwszej z nich był młody absolwent Wydziału Filozoficznego
Uniwersytetu Moskiewskiego Paweł Jakobson. W jego wystąpieniach widoczny jest wpływ
poglądów Gustawa Szpeta, wyraziście zaprezentowanych w artykule Teatr jako sztuka28.
Wywód Szpeta, zaczynający się Heglowską definicją piękna jako zmysłowego odsłonięcia
idei, zmierza w kierunku określenia sztuki jako „bytu odseparowanego”, „rzeczywistości
nierzeczywistej” oraz krytyki „naturalizmu” i „psychologizmu” w badaniach estetycznych.
Tak też określony zostaje przez niego obraz sceniczny tworzony przez aktora, będącego
głównym materiałem sztuki teatralnej.
26

И.Е. Сироткина, Классики и психиатры. Психиатрия в российской культуре конца XIX – начала XX века, Новое
литературное обозрение, Москва 2009, ss. 132–134.

27

В.В. Гудкова, Театр как искусство в философской и театроведческой рефлексии ГАХН…, ss. 266–267.

28

Г.Г. Шпет, Театр как искусство, „Мастерство театра” 1/1922. Artykuł dostępny na stronie czasopisma „Психологические
исследования”, http://psystudy.ru/index.php/num/appendix2-4/59-shpet-theater-4a.html [28.02.2019].
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Treścią artystyczną sztuk performatywnych jest ekspresja aktora; zewnętrzną formą tej
treści jest akt motoryczno-współczulny29.

Sztuka aktora ma więc charakter specyficzny, różniący się zasadniczo od sztuki dramaturga czy poety. Jego sferą jest ruch ciała, tempo, rytm i układ tego ruchu, a także intonacja, melodyjność i tembr głosu. Aktor nie wyraża i nie przeżywa emocji granej postaci,
jego zadaniem jest zmysłowe ucieleśnienie idei w tworzonym przez siebie charakterze.
Jakobson stwierdza również niezależność obrazu teatralnego od literatury, unaocznienie jego formy wewnętrznej w ekspresji aktora. W pewnym stopniu powtarza więc tezy
Szpeta. Jednak pojawia się tu także ich rozwinięcie:
Ponieważ jakikolwiek wyrazisty, ekspresyjny ruch jest gestem w szerokim znaczeniu tego
słowa, wszystkie działania teatralne można zdefiniować jako gest rozszerzony. Analizując
taką koncepcję gestu, badając jego wrodzone formy, możemy odkryć istotę akcji teatralnej30.

Pierwiastkiem, minimalnym i niepodzielnym elementem teatru jest gest, wyrażający
zarówno czas historyczny, jak i jego interpretację, uniwersalne i indywidualne znaczenia
dzieła. „Istotę teatru rozumie się w pewnym sensie poprzez przeciwstawienie życia i gry”31 –
stwierdza Jakobson (uprzedzając tym samym idee Johana Huizingi). Gra jest tym, co dane
naszej świadomości, a więc twierdzenie, że widz współtworzy spektakl, nie może być
prawdziwe.
Oponentem Jakobsona był reżyser Wasilij Sachnowski. Jako praktyk teatru nie mógł
się on zgodzić na – co prawda wewnętrznie bardzo spójną, ale i nieco abstrakcyjną – teorię
Szpeta-Jakobsona. Zarzucając im „nieznajomość wewnętrzną tematu”, przedstawił własną
definicję przedmiotu badań teatrologicznych, próbując przekazać w niej dynamikę procesów twórczych. Teatr według Sachnowskiego jest walką czterech niezależnych sił, reprezentowanych przez aktora, tekst („melodia przedstawienia”), reżysera (reprezentującego
„ducha współczesności”) oraz przestrzeń sceniczną32. Przedmiotem spektaklu jest katastrofa33, tj. przełomowy moment zderzenia tych sił. Według Sachnowskiego teatr jest także
czymś „somatycznym, zmysłowym i fizjologicznym [...] w ostateczności zawsze porusza
temat miłości i śmierci”34. Akcję sceniczną można scharakteryzować jako „ruch strumieni

29

Ibidem.

30

Zob. tezy referatu P. Jakobsona pt. „Elementy spektaklu i ich znaczenie estetyczne”, 29.05.1925. РГАЛИ Ф. 941. Оп. 4.
Ед. хр. 4. Л. 121.

31

Zob. tezy referatu P. Jakobsona pt. „Czym jest teatr”, 29.11.1927. РГАЛИ Ф. 941. Оп. 14. Ед. хр. 32. Л. 21.

32

Zob. tezy referatu W. Sachnowskiego pt. „Przedmiot spektaklu” oraz protokół dyskusji, 14.01.1926. РГАЛИ Ф. 941. Оп. 4. Ед.
хр. 17. Л. 16, 18.

33

Pojęcie katastrofy najprawdopodobniej wzięte było przez W. Sachnowskiego z Poetyki Arystotelesa.

34

Zob. protokół posiedzenia podsekcji teorii przy sekcji teatralnej, 5.11.1925. РГАЛИ Ф. 941. Оп. 4. Ед. хр. 17. Л. 7–8.
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przeżyć”, a specyfika teatru znajduje się „w obszarze podświadomości”35. Należy więc ją
badać, odkrywając tworzony przez aktora wewnętrzny ładunek uczuć, a nie poprzez formalną analizę ekspresji zewnętrznej (jak w innych sztukach). Jedyne, co w spektaklu jest
nam obiektywnie dane, to pewna dynamika psychiczna. Forma teatralna zawiera zarówno
elementy estetyczne, jak i pozaestetyczne, co szczególnie przyciąga widza aktywnie uczestniczącego w tworzeniu przedstawienia.
W ujęciu Sachnowkiego forma spektaklu nie ma więc struktury „zamkniętej” (skończonej), ale kształtuje się w sposób niepowtarzalny podczas trwania każdego kolejnego
przedstawienia. Podkreśla to procesualny charakter dzieła, wysuwając na pierwszy plan
performatywność i jednostkowy charakter obrazu teatralnego. Proponując badać teatr pod
względem formy, materiału i treści, Sachnowski próbował definiować pojęcia operacyjne
wywodzące się bezpośrednio ze świata teatru. Jednak jego rozumienie dzieła jako procesu,
nieustanne podkreślanie połączenia samego przedstawienia ze sferą pozasceniczną, jak
również wynikająca z tego płynność formy teatralnej stwarzały kłopoty interpretacyjne
dla innych badaczy.
Według Wioletty Gudkowej odbywające się w Sekcji Teatralnej RAChN dyskusje pokazują spór pomiędzy praktykami a teoretykami teatru, w którym tradycja filozofowania
o teatrze (W. Sachnowski) ściera się z naukowym dążeniem do opracowania konkretnego
aparatu pojęciowego (G. Szpet, P. Jakobson)36. Wydaje się jednak, że ta polemika o wiele
lepiej ilustruje rozbieżności między „wiedzą teoretyczną” a „wiedzą praktyczną” (opisanymi wiele lat później przez Gilberta Ryle’a jako knowing that i knowing how)37. O ile teoretycy patrzą na przedmiot analizy z zewnątrz, o tyle bogate doświadczenie „wewnętrzne”
praktyków na taką perspektywę nie pozwala. W ich przypadku techniki preekspresyjne38
płynnie przechodzą nie tylko w ekspresję sceniczną, ale także w refleksję teoretyczną.
A ponieważ życie artysty poprzez myśli, emocje i gesty nieuchronnie stapia się z tworzonym przez niego dziełem, każda próba stworzenia metody czy teorii w konsekwencji
nabiera charakteru spowiedzi.
Uważam, że przedstawiona wyżej dyskusja odzwierciedla również spór toczony przez
samych artystów. „Być” czy „grać”, „przeobrażać się” czy „udawać”? Jak pisała historyczka teatru Lubow Guriewicz39, to bardzo stare pytanie. I sądzę, że narracja teatrologiczna w RAChN między innymi zdeterminowana była różnicą poglądów na temat przeżyć
scenicznych. Jakie emocje odczuwa i w jakiej rzeczywistości się znajduje aktor? Co leży
35

Protokół posiedzenia podsekcji teorii przy sekcji teatralnej, 5.11.1925. РГАЛИ Ф. 941. Оп. 4. Ед. хр. 17. Л. 14.
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В.В. Гудкова, Театр как искусство в философской и театроведческой рефлексии ГАХН…, s. 287.

37

G. Ryle, Knowing How and Knowing That, „Proceedings of the Aristotelian Society. New Series” 46/1945–1946, ss. 1–16.

38

E. Barba, Canoe z papieru. Traktat o Antropologii Teatru, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2007.

39

Л.Я. Гуревич, Творчество актера: О природе художественных переживаний актера на сцене: Опыт разрешения векового спора, ГАХН, Москва 1927. Lubow Guriewicz – publicystka, historyczka teatru, współpracownica i przyjaciółka
K. Stanisławskiego, była także członkiem literackiej i teatralnej sekcji RAChN.
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u podstaw sztuki aktorskiej – technika czy przeżywanie? Nie ma wątpliwości, że od odpowiedzi na te pytania zależy zarówno definicja przedmiotu badania, jak i dobór narzędzi
metodologicznych. Za matrycę tych wątpliwości posłużył przypomniany pod koniec XIX
wieku Paradoks o aktorze Denisa Diderota40.
Gustaw Szpet uważał, że aktor jest tylko materiałem twórczym i instrumentem uzewnętrzniającym sens sztuki. A więc w ostateczności „tak samo mało »przeżywa« Tartuffe’a, Jago czy Kaina, jak przeżywają skrzypce wykonywaną na nich melodię”41. Zdaje
się, że Szpet polemizował z „psychologizmem” Stanisławskiego, który z „przeżywania”
właśnie uczynił podstawę swojej metody aktorskiej. „Jedno z głównych zadań »systemu«
polega na poruszeniu przyrodzonych źródeł twórczości natury organicznej człowieka
wraz z jej podświadomością”42 – pisał reżyser. I dalej: „żyjemy na scenie wspomnieniami
emocjonalnymi z autentycznej, realnej rzeczywistości [...] Z podświadomością jesteśmy
w bliskiej komitywie”43. Nie są dokładnie znane relacje łączące metodę Stanisławskiego
z psychoanalizą. Nie cytuje on Freuda, ale – jak wskazuje Aleksandr Etkind – często używane przez reżysera słowo „podświadomość” (specyficzne dla psychoanalizy – w przeciwieństwie do starszego „nieświadomość”) pojawiło się w języku rosyjskim na początku
XX wieku pod wpływem tłumaczeń dzieł Freuda44. System Stanisławskiego zawiera zestaw
technik pozwalających na aktualizowanie podświadomości aktora poprzez zanurzenie się
w osobistych wspomnieniach, identyfikację, grę skojarzeń, pracę z ciałem itd. Najdrobniejszy gest czy słowo mogą stać się katalizatorem wstrząsu, ułatwiającego odkrycie „prawdy
scenicznej”. Świadome techniki psychiczne przygotowują grunt do podświadomej twórczości, dzięki której możliwe jest pozbycie się „rzemieślnictwa, sztamp, trików, wszelkich
naleciałości obrzydliwego aktorstwa. Wówczas dopiero zjawiają się na scenie żywi ludzie,
a wokół nich rzeczywiste życie, oczyszczone ze wszystkiego, co zaśmieca sztukę”45.
Meyerhold uważał z kolei, że „obowiązkową cechą aktora jest zdolność do pobudzenia
odruchowego”46. Pobudzenie odruchowe to zaś stan aktywności emocjonalno-motorycznej, pozwalającej aktorowi na swobodną improwizację w ramach zadanego tematu. Bliski
zarówno Stanisławskiemu, jak i Meyerholdowi Jewgienij Wachtangow utrzymywał, że
obaj twórcy zapomnieli o równowadze pomiędzy treścią, formą i materiałem. Jeżeli Stanisławski szukał prawdy teatralnej w rzeczywistym życiu, to Meyerhold – w tym samym
celu – ową „prawdę życia” z teatru usuwał. Wachtangow zamierzał zająć się przywróceniem utraconej równowagi, a swoją koncepcję nazwał „realizmem fantastycznym”. Pisał,
40

Ibidem.

41

Г.Г. Шпет, Театр как искусство…

42

K. Stanisławski, Praca aktora nad sobą…, s. 8.

43

Ibidem, ss. 340–341.
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А. Эткинд, Эрос невозможного. История психоанализа в России, Независимая фирма „Класс”, Москва 2016, s. 9.
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K. Stanisławski, Praca aktora nad sobą…, s. 350.
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Cyt. Za: Л.Я. Гуревич, Творчество актера…, s. 21.
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że „sekret prawdziwej sztuki [znajduje się] w zaufaniu do nieświadomego”47. Wychowanie
aktora polega zaś na „wzbogacaniu” jego nieświadomości między innymi o „umiejętność
bycia wolnym, skupionym, artystycznym, aktywnym, wyrazistym, spostrzegawczym,
skłonnym do porozumienia […]. Uzbrojone w taki zapas środków, nieświadome wykuje
z zadanego materiału dzieło niemalże doskonałe”48. Od swoich aktorów wymagał zdaje
się pobudliwości na poziomie głębokich warstw psychiki. Natomiast taniec i ćwiczenia
fizyczne miały nadać ciału „naturalną plastyczność”, niezbędną do zewnętrznego ukształtowania przedstawianego charakteru. Idealny aktor Wachtangowa niewątpliwie jest improwizatorem, potrafiącym ulepić z siebie każdą postać, oddać jej obraz w geście, muzyce,
słowie i logice przeżyć.
Także Sekcja Teatralna RAChN we współpracy z Laboratorium Psychofizycznym
prowadziła badania z zakresu psychologii twórczości scenicznej. Z tego punktu widzenia warty uwagi jest wygłoszony na jednym z posiedzeń sekcji referat Lwa Wygotskiego,
w którym stwierdzał on, że: 1) do typologii rodzajów twórczości, jak również badania
samego procesu artystycznego może służyć teoria Ottmara Rutza (stwierdzająca zależność
formy dźwiękowej słowa od ustawienia ciała wykonawcy); 2) do badania kwestii wczucia
się aktora w przedstawianą postać oraz widza w grę aktora można zastosować psychologiczną metodę instrumentalną (określającą funkcjonalne znaczenie stymulatorów dla zachowania osoby ludzkiej); 3) metoda psychoanalityczna wyjaśnia nieświadome podstawy
gry scenicznej oraz jej percepcję49.
Oprócz dyskusji o metodach Stanisławskiego, Meyerholda, Wachtangowa sekcja prowadziła badania ankietowe artystów. Maria Jermołowa, Wasilij Kaczałow, Alisa Koonen,
Michaił Czechow i inni odpowiadali na ponad sześćdziesiąt pytań dotyczących stosowanych technik pracy nad rolą, rozróżnienia emocji scenicznych i prywatnych („prawdziwych”), możliwego „zatracenia się” podczas wykonywania roli, odczuwania reakcji
widzów, roli natchnienia w kształtowaniu obrazu scenicznego. W swoich odpowiedziach
artyści między innymi podkreślali, że mające źródło w wyobraźni oraz pamięci afektywnej
emocje sceniczne dają niekiedy poczucie odkupienia, spełnienia marzeń, niecodziennych
przeżyć, mogą także powodować u aktora poczucie rozdwojenie istnienia50. Obraz postaci natomiast powstaje „poprzez kierowanie osobistych, prawdziwych emocji w pewne,
wymagane przez reżysera ramy”51. W wydanej przez akademię pracy Twórczość aktora –
będącej niejako podsumowaniem tych badań – Lubow Guriewicz stwierdza:
47

Е.Б. Вахтангов, „Из дневников и записей”. Дневник, предисловие П.Г. Антокольского, „Красная Новь” 10/1933, s. 207.
РГАЛИ Ф. 602. Оп. 1. Ед. хр. 1359.
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Ibidem.
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Zob. tezy referatu L. Wygotskiego pt. „Studium psychologii twórczości aktora” oraz protokół posiedzenia podsekcji psychologii sztuki scenicznej, 23.01.1928. РГАЛИ Ф. 941. Оп. 4. Ед. хр. 39. Л. 22–36.
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Zob. archiwum Państwowego Muzeum Teatralnego im. A.A. Bachruszyna w Moskwie – ГЦТМ Ф. 517. Ед. хр. 10–124.

51

Ankieta A. Koonen, ГЦТМ Ф. 517. Ед. хр. 12.
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Przeżywane w imieniu postaci emocje są organicznymi uczuciami aktora, powstającymi
z odtworzonych przez pamięć fragmentów przeszłych doświadczeń [...] podobnie jak ciało
aktora, są one – jako materiał dzieła – całkiem realne, lecz w wykonaniu artystycznym,
w oderwaniu od osobistego, empirycznego życia twórcy wraz ze stworzonym przez niego
obrazem scenicznym należą do idealnego, iluzorycznego świata sztuki52.

Stąd też wywód, że przeżycia są nie tylko materiałem, ale i treścią sztuki teatralnej,
jednak aby uzyskać wartość estetyczną, muszą one przejść proces nadania im formy
artystycznej.
W ciągu ośmiu lat analizując zarówno formę, jak i poszczególne elementy struktury spektaklu, a także metafizyczną, psychologiczną i techniczną istotę sztuki aktorskiej,
teoretycy Sekcji Teatralnej RAChN próbowali znaleźć wszechstronną formułę dzieła scenicznego. Niewątpliwie udało im się przedstawić konkretne ustalenia co do przedmiotu
i zakresu badań teatrologicznych. W trakcie dyskusji wyłoniły się dwie koncepcje: teatru
jako gestu oraz teatru jako katastrofy, będące z kolei wynikiem myślenia o dziele artystycznym z dwóch perspektyw – fenomenologicznej oraz psychologicznej. Co ciekawe, myśl teatrologiczna w Rosji kształtowała się jednocześnie z reformą teatru, a poglądy teoretyków
ścierały się z poglądami praktyków. Program badań realizowany był w serii wykładów,
referatów i dyskusji naukowych odbywających się na posiedzeniach sekcji, w której pracy
udział brali nie tylko teoretycy teatru, psychologowie i filozofowie, ale również artyści
i reżyserzy. Ze względów politycznych poglądy i teorie, niepasujące do ideologii nowo
powstałego państwa radzieckiego, mogły być rozwijane jednak tylko do końca lat 20.
W 1930 roku akademia, a wraz z nią i Sekcja Teatralna zostały zamknięte, w związku z czym
mająca duży potencjał teoretyczny refleksja teatrologów RAChN nie została ukończona.

52

Л.Я. Гуревич, Творчество актера…, ss. 61–62.
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MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE

Ujawnione migracje przedmiotów.
Dwie muzealne strategie wobec egzotyki

Smutek muzeów
Czy da się wejść do muzeum, jak gdyby nigdy jeszcze żadnego się nie widziało? Czy można
spojrzeć na wystawę i obiekty w niej rozmieszczone okiem nieobciążonym konwenansami
zwiedzającego? Czy te konwenanse to wróg? Skażenie cywilizacyjne? Efekt nieznośnego
upływu czasu, który zamyka nas na doświadczenie rzeczywistego kontaktu z kolekcjami
muzealnymi? Można lamentować za Claude’em Lévi-Straussem:
Podróże, magiczne szkatułki obiecujące spełnienie marzeń, nie oddacie już swych skarbów w postaci nienaruszonej! Rozszerzająca się i wnosząca niepokój cywilizacja zakłóca
na zawsze spokój morza. Zapach zwrotników i świeżość istot są zepsute przez fermentację
o podejrzanych wyziewach, która zabija nasze pragnienia i zmusza nas do zbierania wspomnień na wpół skażonych1.

W Smutku tropików przeciwstawienie niezwykle zmysłowych wyobrażeń o dalekich
krajach, świeżych, niezmiennych, pełnych skarbów i marzeń, z realnymi wrażeniami
i wspomnieniami z podróży, wypełnionymi „cywilizacją”, niepokojem, nieprzyjemnymi wyziewami, służy uwypukleniu oczekiwań wobec egzotycznego świata, powstałych
u ludzi z Europy wykształconych w klasycznej szkole. Ten żal za naiwnymi, jak przyznaje
sam Lévi-Strauss w książce wydanej ponad 70 lat temu, oczekiwaniami wciąż wydaje się
przepełniać europejski stosunek do odległych kultur, szczególnie w tak nostalgicznych
miejscach, jakimi są muzea prezentujące kultury pozaeuropejskie. Jakie skutki niesie owa
nostalgia, jeśli kontynuuje się ją przez dziesięciolecia?
Niniejszy artykuł będzie poświęcony poetyce i polityce ekspozycji dwóch polskich
projektów muzealnych dotyczących kultur pozaeuropejskich. Pierwszy z nich to wystawa

1

C. Lévi-Strauss, Smutek tropików, tłum. A. Steinsberg, PIW, Warszawa 1964, s. 34.
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Azja / Pacyfik / Solec 24 w Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie2, będąca z jednej strony
podsumowaniem kilkudziesięcioletniej historii tej instytucji, a z drugiej strony zapowiedzią powstania pierwszej stałej ekspozycji. Podzielono ją na trzy części: po rekonstrukcji
gabinetu fundatora i pierwszego dyrektora muzeum Andrzeja Wawrzyniaka można było
zobaczyć ilustrowane kalendarium najważniejszych wydarzeń i wystaw, a następnie prowadzono widzów przez kilkanaście punktów odpowiadających poszczególnym miejscom
w Azji i na Pacyfiku, z których zgromadzone zostały obiekty w kolekcji muzeum.
Z kolei akcja artystyczna Andrzeja Karonia Muzeum Europeistyczne im. Andrzeja
Karonia miała trzy powiązane ze sobą odsłony. Pierwsza odbyła się pod nazwą Ex-Hi-Bit
w 2015 roku w Galerii Księgarnia|Wystawa w Krakowie3 i miała postać publicznej zbiórki
obiektów do kolekcji muzeum zakładanego przez artystę. W godzinach otwarcia galerii
Karoń, ubrany w biały kitel, podejmował potencjalnych darczyńców, przyjmował od nich
obiekty i katalogował je w fiszkach. Druga odsłona miała miejsce w slumsach w Nairobi,
gdzie artysta udał się w 2016 roku i zaprezentował swoją kolekcję w formie wystawy4.
Oprowadzał po niej, omawiał jej założenia i przyjmował kolejne obiekty – tym razem od
Kenijczyków – tworząc Muzeum Afrykanistyczne im. Andrzeja Karonia. Zostało ono zaprezentowane jako trzecia odsłona projektu w 2018 roku w Galerii Księgarnia|Wystawa
w Krakowie5.
Obydwa projekty były opowieściami autotematycznymi, mówiącymi o instytucji
muzeum gromadzącej i prezentującej kolekcje obiektów, które są egzotyczne dla ich spodziewanej publiczności. W obu miejscach – w Muzeum Azji i Pacyfiku oraz u Andrzeja
Karonia – zdecydowano się za pomocą medium wystawienniczego ujawnić proces konstruowania kolekcji w celu skonfrontowania się z historią kolonializmu w muzeach, lecz
wybrano do tego dwie różne ramy narracyjne: topos podróży kolekcjonerskiej oraz model
muzeum autorskiego i partycypacyjnego. Zestawiając te dwa projekty, można prześledzić
ukryte założenia stosowania przez muzea ryzykownej kategorii egzotyki.

Od kultury ciekawości do kultury kolonializmu
Instytucja współczesnego muzeum jako jedno ze swoich źródeł ma gabinety osobliwości, zapełniające Europę od XVI do XVIII wieku. Były one związane z kulturą „ciekawości”, powstałą wskutek połączenia jeszcze średniowiecznej praktyki tworzenia skarbców
2

Wystawa Azja / Pacyfik / Solec 24, Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie, 24.09.2016–15.01.2017, kuratorzy: Magdalena
Ginter-Frołow, Tomasz Madej, Krzysztof Morawski, Bożena Rubczyńska, Maria Szymańska-Ilnata, Joanna Wasilewska.

3

A. Karoń, Ex-Hi-Bit, Galeria Księgarnia|Wystawa w Krakowie, 25.08.2015–3.10.2015, kurator: Bartosz Przybył-Ołowski.

4

A. Karoń, Ex-Hi-Bit (2), Mathare Art Gallery w Nairobi, Kenia, 13.02.2016–20.05.2016, kuratorzy: Kamil Kuitkowski, Bartosz
Przybył-Ołowski.

5

A. Karoń, Muzeum Afrykanistyczne im. Andrzeja Karonia, Galeria Księgarnia|Wystawa w Krakowie, 21.04.2018–2.06.2018,
kurator: Bartosz Przybył-Ołowski.
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przedmiotów cennych i egzotycznych z nowożytnym napływem podobnych przedmiotów, pojawiających się w Europie w coraz większej liczbie dzięki wzmożonej mobilności
mieszkańców naszego kontynentu: handlowej, podróżniczej i militarnej. Przedmioty
przysyłane przez kupców i konkwistadorów na dwory europejskie trafiły w moment,
w którym kolekcje protomuzealne zaczęły być traktowane jako miniatury świata – mogły
być podziwiane, kategoryzowane i studiowane6. Jednocześnie obiekty pozaeuropejskie
w gabinetach osobliwości w niewielkim stopniu miały charakter poznawczy, tzn. miały za
zadanie tworzenie wiedzy na temat egzotycznych krajów, a raczej były wtłaczane w zastaną
już, usystematyzowaną dzięki książkom i tradycji wiedzę Europejczyków na temat geografii, demografii i różnorodności kultur świata. Gabinety osobliwości nie służyły burzeniu
stereotypów, ale ich podtrzymywaniu, a wręcz – jak uważa Dominik Collet – były narzędziem Europejczyków do „ostentacyjnego odgradzania się od barbarzyńskiego Innego”7.
Dopiero natłok obiektów przywożonych do kolekcji europejskich podczas renesansowych
odkryć geograficznych sprawił, że ich masy nie dało się już ignorować, zaczęły więc budzić
coraz większą ciekawość i zmieniać silnie ustrukturyzowany europejski model świata8.
Na przestrzeni wieków kolekcje pozaeuropejskie zaczęły być rozumiane również w inny
sposób. W XIX wieku to nie konkretny władca wystawiał sobie pomnik świata zamkniętego
i usystematyzowanego w jednej sali, lecz wskutek powstania ideologii nacjonalistycznych
i kolonialnych kolekcje uzyskały dwa podstawowe cele: zaprezentowanie potęgi narodów
imperialnych oraz stadiów rozwoju i przemian cywilizacji światowej – idącej zgodnie
z ewolucjonistycznym mitem: od dzikości, przez barbarzyństwo, po ucywilizowanie9. Państwa europejskie zyskały ambicję opanowania poszczególnych części kuli ziemskiej i niesienia kaganka oświaty lokalnym społecznościom, a egzotyczne muzea świetnie nadawały
się do przekonywania obywateli europejskich do tego światowego projektu.
Dopiero po II wojnie światowej, w wyniku załamania się kolonializmu i stopniowej
demokratyzacji obyczajów w Europie i Ameryce, zaczęto krytycznie przyglądać się dziejom muzealnych kolekcji, ich strukturze i zawartości oraz działalności badawczej (takiej
jak polityka kolekcjonerska czy wyprawy terenowe), ekspozycyjnej i kulturalnej10. Jednym
ze sposobów na tę metakrytykę było ujawnianie pochodzenia kolekcji i włączanie historii
przemieszczeń między środowiskami lokalnymi a odbiorcami europejskimi w narrację
wystaw i wydarzeń. W jaki sposób może się to odbywać i jakie są konsekwencje pewnych wyborów instytucjonalnych, które są wpisane w język XX-wiecznego muzeum?
6

K. Pomian, Zbieracze i osobliwości, Paryż, Wenecja. XVI–XVIII wiek, tłum. A. Pieńkos, PIW, Warszawa 1996.

7

D. Collet, Staging separation. Distant worlds in early museums, w: L. Förster (red.), Transforming knowledge orders: Museums,
collections and exhibitions, Wilhelm Fink, Paderborn 2014, s. 48.

8

S. Greenblatt, Marvelous possesions. The wonder of the New World, The University of Chicago Press, Chicago 1991.

9

H. Schreiber, Koncepcja „sztuki prymitywnej”. Odkrywanie, oswajanie i udomowienie „innego” w świecie Zachodu, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012, ss. 134–179.

10

M. Bal, Dyskurs museum, tłum. M. Nitka, w: M. Popczyk (red.), Muzeum sztuki. Antologia, Universitas, Kraków 2005,
ss. 345–349; P. Vergo (red.), New Museology, Reaktion Books, London 1989.
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Figury autora
Porównywanie dwóch projektów wystawienniczych warto rozpocząć od przywoływanych
przez nie figur autora-twórcy danej wystawy, kolekcji lub muzeum. W obu przypadkach
jest ona silnie wysunięta jako postać ustalająca zasady samej instytucji oraz prowadząca
zwiedzających-uczestników przez doświadczenie odwiedzin w muzeum.
W Muzeum Azji i Pacyfiku dyskurs wyprzedzał przedmiot – wiedzę na temat opisywanych rejonów świata strukturyzowała bardzo silna w europejskiej wyobraźni zbiorowej
figura podróżnika-fascynata, który był „tam”, przeszedł inicjację wśród nieskażonych,
egzotycznych społeczności, zdobył dowody tej inicjacji i przywiózł je w celu zaprezentowania ich osobom, które nie są w stanie odbyć tego procesu. Z mocy autorytetu tej figury
od ponad stu lat czerpie nie tylko zawód podróżnika i pisarza podróżniczego, ale również
etnografa11. Wystawa rozpoczynała się zrekonstruowanym pokojem pierwszego dyrektora
muzeum Andrzeja Wawrzyniaka, będącym połączeniem gabinetu z biurkiem, dokumentami i maszyną do pisania oraz gabinetu osobliwości pełnego barwnych eksponatów przywiezionych przez podróżnika ze swoich wypraw. W dalszej części wystawy poznawaliśmy
naturę tych wypraw (rozpoczętych jako pobyty dyplomatyczne na placówkach w kilku lokalizacjach w Azji) i autorski sposób komponowania kolekcji przez Wawrzyniaka. Poprzez
kolejne „stacje” poznawaliśmy poszczególne miejsca (Indie, Chiny, Afganistan, Indonezję,
Polinezję itd.), do których zawitał podróżnik i z których pochodziły wybrane eksponaty
reprezentujące każde z nich.
Azja / Pacyfik / Solec 24 była zatem wystawą apodemiczną12, mającą odtwarzać wrażenia jej fundatora, a jej założeniem było „zaskakiwać, zachwycać i prowokować do myślenia” na temat „ludzkiej kreatywności”, jak można było przeczytać na samym jej początku.
Dwudziestowieczna apodemiczność – tak naprawdę silnie uwikłana w realia dyplomacji
zimnowojennej, świata przeobrażającego się pod wpływem powstawania krajów postkolonialnych i postępującej turystyfikacji między innymi krajów azjatyckich, o których
miała opowiadać wystawa – pozostawała jednak w salach ekspozycyjnych na Solcu niesproblematyzowana i bardziej przypominała zachwyt naiwnych podróżników, o których
tak barwnie pisał przywoływany przeze mnie na początku niniejszego tekstu Lévi-Strauss.
O wiele bardziej skomplikowany był podmiot Muzeum Europeistycznego im. Andrzeja Karonia. Nadal pozostawał nim Europejczyk, lecz dość specyficzny – to artysta,
11

J. Clifford, O autorytecie etnograficznym, w: idem, Kłopoty z kulturą. Dwudziestowieczna etnografia, literatura, sztuka, tłum.
J. Iracka, S. Sikora, KR, Warszawa 2000, ss. 29–63.

12

Na temat sztuki podróżowania (ars apodemica) zob. M. Bratuń, Ars apodemica. Narodziny – rozwój – zmierzch, w: P. Kowalski (red.), Wędrować, pielgrzymować, być turystą. Podróż w dyskursach kultury, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego,
Opole 2003.
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traktujący zwiedzających swoje muzeum jako źródło wiedzy etnograficzno-muzealnej,
a przez to sam ustawiający siebie w pozycji wyalienowanej, nienależący ani do społeczności
opisywanej, ani do społeczności, dla której tworzy się wystawę Muzeum Europeistycznego
czy Afrykanistycznego13. Karoń, wcielając się w rolę „Kustosza”, grał postacią naukowca,
badającego poszczególne obiekty składane w darze do jego muzeów przez mieszkańców
Polski i Kenii. To dzięki dokładności opisu muzealnego, jakiego dokonywał on, mierząc
i katalogując obiekty w fiszkach, można się spodziewać, że tworzył kolekcję spełniającą
warunki kompletności i obiektywizmu. Jest to odwołanie do innego rodzaju autorytetu,
niż miało to miejsce w Muzeum Azji i Pacyfiku: nie opartego na bezpośrednim doświadczeniu zmysłowym i „byciu tam”, lecz na rzekomo bezstronnych metodach pozytywistycznej nauki (a zarazem na stereotypowych metodach pracowników muzeów). Naukowiec-kustosz zapraszał jednocześnie do publicznego kształtowania zawartości jego kolekcji,
przez co wydawał się realizować założenia muzeum partycypacyjnego, lecz w rzeczywistości był to artysta, którego założenia tworzonej kolekcji były całkowicie autorskie i niepowtarzalne, mimo że realizowane z iście naukową konsekwencją.

Poetyki ekspozycji
Jak zatem wybierane i eksponowane były obiekty z kolekcji Muzeum Azji i Pacyfiku oraz muzeów im. Andrzeja Karonia? Oba te projekty dokonywały znaczącego –
w perspektywie tradycji muzealnej – ujawnienia pochodzenia poszczególnych elementów
prezentowanych kolekcji, lecz realizowały dwie przeciwstawne sobie konwencje eksponowania, które Stephen Greenblatt nazwał zachwytem i rezonansem14.
W pierwszym przypadku obiekty były kupowane przez dyplomatów-podróżników
w czasie ich pobytów na zagranicznych placówkach albo ofiarowywane przez Polaków
mieszkających i pracujących w Azji lub też przez dyplomatów ambasad azjatyckich jako
wyraz wdzięczności za promocję tamtejszych kultur w Polsce15. Ich dobór był podyktowany zatem z jednej strony atrakcyjnością (a dokonywany przez fascynata, dopiero w ciągu
wielu lat zdobywającego doświadczenie i wiedzę na temat kultur azjatyckich), a z drugiej przypadkowością związaną z oficjalnymi darami placówek państwowych. Na samej
wystawie obiekty otrzymywały jedynie krótkie informacje, gdyż miała ona za zadanie
prezentację crème de la crème kolekcji warszawskiego muzeum, przez co uwaga widzów
13

Z. Czartoryska, Fikcyjne muzeum Andrzeja Karonia, w: B. Przybył-Ołowski (red.), Muzeum Europeistyczne im. Andrzeja
Karonia & Andrzej Karoń Mathare Museum, Pamoja Press, Kraków 2018, ss. 10–15.

14

S. Greenblatt, Rezonans i zachwyt, tłum. J. Margański, w: A. Burzyńska, M.P. Markowski (red.), Teorie literatury XX wieku.
Antologia, Znak, Kraków 2007, ss. 572–593.

15

M. Strzechowska, Muzeum Azji i Pacyfiku: historia i zbiory, w: Orient w kulturze polskiej. Materiały z sesji jubileuszowej
z okazji 25-lecia Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie, 15–16 października 1998, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2000.
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skupiała się przede wszystkim na ich jakościach wizualnych: barwności, jaskrawości, wybitnie dużych rozmiarach bądź niezwykłej precyzji wykonania. Każdy przedmiot wydawał się niepowtarzalny w swojej odrębności, tak samo jak niepowtarzalne i różnorodne
wydawały się kultury Azji zaprezentowane na wystawie (co podkreślały towarzyszące im
teksty). Obowiązywała zatem zasada indeksalności i synekdochy16: kilka obiektów miało
reprezentować cechy kultur i miejsc, z których pochodziły, bez większego sproblematyzowania tej relacji. Celem wystawy było „zaskoczyć oraz zachwycić” i te emocje kierowała
ona u publiczności zarówno w stronę kultur Azji, jak i względem samej kolekcji muzeum.
Obiekty do kolekcji Andrzeja Karonia gromadzono dzięki zaproszeniu mieszkańców
Krakowa oraz Nairobi do zbiórki należących do nich przedmiotów (jedynie niektóre
z nich wydawały się specjalnie zakupione w celu ofiarowania muzeum), które mogłyby
reprezentować w jakiś sposób ich życie odpowiednio w Europie oraz w Afryce, a następnie
przewiezieniu i wyeksponowaniu ich przez artystę w zupełnie innym środowisku. Dzięki
dostępności dla zwiedzających fiszek gromadzących dość szczegółowe informacje o fizyczności tych przedmiotów i powodach, dla których zostały one przyniesione do muzeum, jak
również dzięki ciągłej obecności kuratora-naukowca-artysty objaśniającego swój projekt
i opowiadającego o przedmiotach wywoływały one wśród zwiedzających Greenblattowski
rezonans pomimo swojej zazwyczaj wybitnie małej efektowności. Reprezentowały one nie
tyle kultury europejskie i afrykańskie w swojej różnorodności i egzotyczności względem
siebie, lecz przywoływały historie konkretnych osób, które natrafiły na projekt artystyczny
Karonia.
Jednocześnie obietnica wiedzy pewnej i pełnej była podważana przez humorystyczny charakter wielu darów oraz wycinkowość indywidualnych opowieści, jakie można
było poznać dzięki kolejnym obiektom. Zasada synekdochy, spodziewana w muzeum
etnograficznym, którego pastiszem były oba muzea im. Andrzeja Karonia, i konsekwentnie realizowana na wystawie Azja / Pacyfik / Solec 24, została zamieniona przez niego
w zasadę empatii – możliwość wczucia się przez zwiedzającego w codzienność, a nie odrębność i egzotyczność ofiarodawców pochodzących z zupełnie różnych środowisk na obu
kontynentach.

Gry z egzotyką
Opisane zasady ramujące narracje obu wystaw stanowią jednocześnie dwie odmiany gry
z kluczową dla nich kategorią egzotyki. Dzięki tej grze oba projekty wydają się na pierwszy rzut oka rezygnować z mitu obiektywizmu i wychowawczych zadań muzeów, jakie

16

M. Bal, Dyskurs museum…
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kojarzone są z tradycyjnymi, modernistycznymi muzeami17, lecz analiza egzotyzowania
przedmiotu ich opowieści pozwala na ujawnienie najistotniejszej różnicy między nimi.
Muzeum Azji i Pacyfiku oraz oba muzea im. Andrzeja Karonia stosowały dwa różne
sposoby wytworzenia „autentyczności ciepłej”, jak nazwał ją Tom Selwyn, czyli skierowanej
na emocjonalne zaangażowanie zwiedzającego w przedstawianą opowieść (w przeciwieństwie do autentyczności „zimnej”, podkreślającej jedynie materialność prezentowanego
przedmiotu)18. Na wystawie Azja / Pacyfik / Solec 24 były one wyeksponowane w sposób
podkreślający ich materialny wymiar, a jednocześnie pozbawione wielokontekstowej informacji, więc wzrok zwiedzającego miał za zadanie ślizgać się po nich i dostrzegać jedynie
ich estetyczny wymiar: precyzję skomplikowanego wykonania, drogocenność materiałów
albo, ewentualnie, prymitywizm i nostalgiczną prostotę stylizacji. Ze względu jednak na
figurę autora-podróżnika, która została wprowadzona na początku wystawy, materialny
wymiar obiektów był służebny wobec podkreślania różnicy kulturowej i cywilizacyjnej
między zwiedzającymi (Europejczykami) a wytwórcami tych przedmiotów (mieszkańcami Azji i Pacyfiku). Z kolei w muzeach im. Andrzeja Karonia wybrano obiekty niepozorne,
drobne i nierobiące większego wrażenia – takie, które jeśli „zachwycają”, to poprzez swoją
kiczowatość, więc ich materialna strona była tym słabiej odkrywana przez zwiedzających.
Tabela 1 zestawia niektóre obiekty wybrane przez kuratorów w Muzeum Azji i Pacyfiku, Muzeum Europeistycznym i Muzeum Afrykanistycznym im. Andrzeja Karonia,
aby reprezentowały przedmiot ich narracji. Wizerunek Azji i Pacyfiku z warszawskiego
muzeum był oderwany od politycznych, ekonomicznych i społecznych kwestii: Indie reprezentował posążek Kryszny, szata sari, szabla i bogato zrobione krzesło; Chiny i Japonię –
obraz przedstawiający kwiaty, wykonany tuszem i farbami wodnymi, oraz porcelana
i kostium z opery chińskiej; Indonezję – broń biała (krisy), batiki i teatr cieni; zaś Oceanię – trawiaste spódniczki, naszyjniki służące do wymiany handlowej, łuki ze strzałami
i kamienna siekierka. Nie znalazło się miejsce, aby opowiedzieć o wielomilionowych slumsach, seksturystyce czy fabrykach iPhone’ów, mimo że cechą tych zjawisk – tak charakterystycznych dla omawianych przez Muzeum Azji i Pacyfiku społeczeństw i gospodarek – jest
wytwarzanie przedmiotów, za pomocą których dość łatwo można o nich opowiadać na
wystawie w muzeum. Co ciekawe, autorzy wystawy zdawali sobie sprawę z wielowymiarowości współczesnych kultur azjatyckich; w katalogu czytamy:
Z jednej strony potęż ny rozwój turystyki, zarówno tej zorganizowanej, jak i indywidualnej,
„podróżniczej” (jakkolwiek kontrowersyjne byłoby słowo „podróżnik” w dzisiejszych czasach) dosięgnął również Polski, która stała się częścią globalnego rynku. Z drugiej – palące
problemy szybko zmieniającego się świata: migracje, terroryzm, kryzysy gospodarcze,

17

T. Bennett, The birth of the museum. History, theory, politics, Routledge, London – New York 1995.
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E. Klekot, Zwiedzający w muzeum: strategie, taktyki i kategoria autentyczności, „Etnografia Nowa” 1/2009, s. 98.
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przenoszenie produkcji, zagrożenia ekologiczne sprawiają, że nigdzie nie jest wystarczająco
daleko. Świat skurczył się na dobre i złe19.
Tab ela 1. Przedmioty reprezentujące Azję, Europ ę oraz Af r y kę
na omawianych w yst awach
Reprezent ac ja Azji
na w yst awie
Azja / Pac y f ik / S ole 24
w Muzeum Azji
i Pac yf iku w Warszawie

Reprezent ac ja Europy
w Muzeum Europeistyczny m im. Andrzeja Karonia
w Mat hare Galler y
w Nairobi

Reprezent ac ja Af r y ki
w Muzeum Af r ykanistyczny m im. Andrzeja Karonia
w Galer ii Księgar nia|
Wyst awa w Krakowie

– maski obrzędowe
– kostiumy i maski teatralne
– lalki i marionetki teatralne
– porcelana obrzędowa
– przybory religijne
– ozdobne talerze
– tkaniny, szale i dywany
– ubrania
– przybory tytoniowe (fajki,
pojemniki)
– bogato zdobione meble
– elementy architektoniczne
(wsporniki, okiennice, drzwi)
– księgi obrzędowe
– spódnice z trawy
– naramienniki służące do
wymiany handlowej
– kołyska
– biżuteria
– broń (krisy, topory, szable, łuk
ze strzałami)
– siekierki
– skrzynie
– posągi religijne i relikwiarze
– dzieła współczesnych
artystów azjatyckich
– współczesne zdjęcia
– instrumenty muzyczne

– lakiery do paznokci
– zeszyty szkolne
– figurki obcych
– klejąca się łapka
– przycisk do papieru w kształcie
Koloseum
– pojemnik na wodę w kształcie
Matki Boskiej
– pocztówka z dworkiem
polskim
– pierścionki
– porcelanowe słoniki
– figi damskie (nieużywane)
– miniaturowy pojemnik
z szamponem
– kalosze
– aluminiowy czajnik
– kalkulator
– grzałka elektryczna
– przedłużacz
– filtr do wody
– buty skórzane (używane)
– kapelusz „kapitański”– torba ze
sklepu Biedronka
– halka damska
– model samochodu sportowego

– dętka rowerowa
– rączka od parasola
– łyżka zrobiona ze skorupy
owocu
– damski but
– męski but
– dziecięcy but
– opakowanie po mleku
– numer czasopisma „Maisha!”
– czapka z daszkiem
– opakowanie po papierosach
– zjedzona kolba po kukurydzy
– numer gazety „Ghetto Mirror”
– pudełko z ziemią ze slumsu
Mathare
– zużyta bateria AA
– kawałek drutu

Ź ró dło: opracowanie własne na p o dst awie zawar toś ci w yst aw oraz B. Przy był-Ołowski (red.), Muzeum
Europeistyczne im. Andrzeja Karonia & Andrzej Karoń Mathare Museum, Pamoja Press, Kraków 2018.

Skurczenia tego nie było jednak widać na wystawie. Obraz Azji jako tradycyjnej, plemiennej, religijnej, rozmiłowanej w misternym rzemiośle, a jednocześnie odwiecznej,
niezmiennej, kolorowej i tajemniczej (z powodu funkcjonowania na niej wielkich cy19

M. Ginter-Frołow, J. Wasilewska (red.), Azja / Pacyfik / Solec 24, Muzeum Azji i Pacyfiku, Warszawa 2016, s. 6.
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wilizacji, ale i wyspiarskich kultur), roztaczany przez Muzeum, nie różnił się w zasadzie
poziomem i różnorodnością przekazu od propozycji biur podróży. Źródeł, na podstawie
których można obecnie stworzyć podobny wizerunek Azji, jest bardzo wiele: począwszy
od turystyki podróżniczej, przez filmy i programy telewizyjne, aż po internet. Wprawdzie
wystawa obiecywała ujawnienie kulisów, czyli wcielenie się w podróżnika-eksploratora-kolekcjonera, który zebrał obiekty do kolekcji muzealnej, lecz w dzisiejszych czasach
każdy turysta, który spędzi odpowiednio wiele czasu w danym rejonie Azji, jest w stanie
przeżyć coś podobnego dzięki masowej turystyce. Kulisy zamieniają się zatem w fasadę.
Innego rodzaju kulisy zostały ujawnione przez Andrzeja Karonia. Artysta operował
egzotyką, która oparta była na faktycznej różnicy w otoczeniu współcześnie żyjących
mieszkańców Polski i Kenii. Porównywał wprawdzie publiczność krakowskiej galerii
sztuki, która należy raczej do klasy średniej, oraz osoby zamieszkujące slumsy w Nairobi,
lecz spotkanie to – dzięki spojrzeniu na nie z pozycji outsidera, kustosza-naukowca, badającego rzeczywistość okiem wręcz etnograficzno-materiałoznawczym – było pełne niespodzianek, zaskakujących zestawień i możliwości wczucia się w losy konkretnych ludzi.
Tego typu spotkanie mogło się odbyć wyłącznie w przestrzeni muzealnej zaprojektowanej
przez tego artystę; nie byłaby w stanie tego zastąpić ani wycieczka do Kenii, ani szperanie
w internecie.
Ustawiając w swoim muzeum Kenijczyków i Polaków na równych prawach, Karoń
odkrył jednak, że przedmioty w Muzeum Afrykanistycznym są o wiele mniej różnorodne
niż te w Muzeum Europeistycznym. Mieszkańcy kenijskich slumsów nie dysponowali aż
tak barwnymi obiektami, którymi mogliby się podzielić z artystą, albo nie udało mu się aż
tak głęboko wejść w środowisko slumsów, jak miało to miejsce w Krakowie, gdzie do dyspozycji miał środowisko świata sztuki i odbiorców w większym stopniu przyzwyczajonych
do eksperymentalnych, efemerycznych instytucji tworzonych przez artystów i z ich udziałem. Ten aspekt muzeów im. Andrzeja Karonia ujawnia problem, jakiego nie udało mu się
pozbyć: instytucja muzealna, nawet najbardziej partycypacyjna i tworzona w warunkach
jawności i szczerości, jest uwikłana w dyskursy europejskie i niezwykle trudno ją przenieść
w inne środowiska. Trudno przy tym założyć, że nawet najbardziej odpowiedzialna instytucja muzealna będzie w stanie za pomocą środków partycypacyjnych wyjść poza krótkotrwałą zmianę relacji między grupami uprzywilejowanymi i nieuprzywilejowanymi20.
Dochodzi do tego drugie zjawisko, któremu bezwiednie poddaje się wystawa
w Muzeum Azji i Pacyfiku, proponując, jak można było przeczytać na jednej z tabliczek: „tradycyjny sposób opowiadania o Azji, czyli idący kluczem geograficznym, a nie
problemowym”. Chodzi o zawłaszczenie przedmiotów, które pojawiają się na wystawie.
Jest to nie tyle zawłaszczenie fizyczne, bo należy wierzyć, że kolekcja ta nie powstawała

20

B. Lynch, The gate in the wall: beyond happiness-making in museums, w: B. Onciul, M.L. Stefano, S. Hawke (red.), Engaging
heritage, engaging communities, Boydell & Brewer, Woodbridge 2017, ss. 11–29.
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w tak drastycznych okolicznościach, jak niektóre kolonialne kolekcje z Europy Zachodniej,
lecz zawłaszczenie symboliczne – przedmioty te były wyrwane z różnorodności swoich
lokalnych znaczeń, jednostkowych historii ich twórców czy miejsc, przez które przeszły,
zanim znalazły się na wystawie, i umieszczone w estetyzującej, parateatralnej przestrzeni,
gdzie w świetle reflektorów zwiedzający przechadzał się między nimi jak między dziełami sztuki21. Shelly Errington wskazała na dwa rodzaje obiektów pochodzenia pozaeuropejskiego w europejskich muzeach: te, które stały się dziełami sztuki przez intencję ich
twórców, oraz te, które zostały nimi przez zawłaszczenie dokonane przez międzynarodowy rynek sztuki22. To nie jest miła, metaforyczna „przemiana”, o której pisał André
Malraux w Muzeum wyobraźni, lecz brutalne przechwycenie znaczeń tych przedmiotów
i umieszczenie ich w kontekstach negujących polityczną historię społeczeństw, jakie mają
reprezentować, oraz ich wewnętrzne skomplikowanie. Na wystawie Azja / Pacyfik / Solec
24 nie dochodziło do spotkania zwiedzającego z realnie istniejącymi lub historycznymi
mieszkańcami Azji i Pacyfiku, lecz do potwierdzenia stereotypów zawczasu istniejących
w głowach Europejczyków.

Muzea-dragomani
Aby ujawnić przemieszczenia przedmiotów znajdujących się w kolekcjach muzealnych,
należy wybrać odpowiednią ramę, w której czynność ta zostanie dokonana. Inaczej
można uwikłać się w sprzeczności, które trudno będzie usunąć bez burzenia całej narracji
ekspozycyjnej.
Muzea etnograficzne, szczególnie te, które prezentują obiekty z krajów uznawanych
w Europie czy Ameryce Północnej za egzotyczne, muszą wyjątkowo uważać, aby nie pełnić
funkcji swoistego „dragomana”, jak określano w krajach arabskich przewodnika i tłumacza dla podróżujących Europejczyków, który „aby mocniej uzasadnić swą niezbędność
(a więc opłacalność zatrudnienia go), podkreślał i uwypuklał niemożliwe do samodzielnego przełamania – przez podróżnika – bariery etniczne, kulturowe, w ogóle elementarne
niezrozumienie otaczającej rzeczywistości”23. Może się bowiem okazać, że nawet współczesna masowa turystyka będzie źródłem bardziej wszechstronnego doświadczenia niż
te proponowane przez lokalne ekspozycje muzealne i działania edukacyjne; chociażby ze
względu na rosnącą popularność wycieczek do Afryki i Azji, powszechność telewizyjnych

21

Mimo że nie są one wprost nazywane sztuką przez kuratorów, to w zbiorach Muzeum Azji i Pacyfiku znajdują się
w zasadzie same obiekty kategoryzowane w klasycznych opracowaniach jako „sztuka prymitywna” albo „egzotyczna”.
Por. W. Korabiewicz, Sztuka Afryki w zbiorach polskich, Wydawnictwo Polonia, Warszawa 1966.

22

S. Errington, What became authentic primitive art?, „Cultural Anthropology” 2(9)/1994, ss. 201–226.

23

L. Zinkow, Dysonans jako źródło kulturowej fascynacji, „Perspektywy Kultury” 1/2009, s. 62.
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programów podróżniczych i obecność internetu, którego zasoby, nawet przy podstawowej umiejętności korzystania z niego, mogą pokazać zarówno egzotykę, jak i codzienność
mieszkańców odległych krajów.
Wówczas muzea-dragomani stracą coś, co wydaje się kluczowe dla ich misji –
wiarygodność.
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Flying Tiger
jako współczesny mit Skandynawii

Wstęp
Od okresu powojennego przez kilka kolejnych dekad trendy kulturowe, a co za tym idzie –
sposoby życia w Europie wyznaczała kultura amerykańska. W ostatnich latach na gruncie
europejskiej kultury popularnej można jednak zaobserwować rosnące zainteresowanie
kulturą skandynawską. Skandynawia kojarzy się Europejczykowi ze spokojem, minimalizmem, czystym środowiskiem, Ikeą i hygge. Jak grzyby po deszczu zaczęły powstawać
blogi o slow life, poradniki na temat skandi designu i ekologicznego stylu życia. A wszystko
to za sprawą pewnego sklepu...
Pierwsza była Ikea – sieć sklepów zajmująca się produkcją i sprzedażą mebli i materiałów dekoracyjnych. Ikea została założona przez Szweda Ingvara Kamprada w 1943 roku1.
Istotnym elementem filozofii firmy jest kultura organizacyjna, która opiera się na wartościach i stylu życia mieszkańców Smalandii, regionu w południowej Szwecji, z którego
wywodzi się firma. Należą do nich: pracowitość, skromny styl życia, dobre pomysły i jak
najlepsze wykorzystanie produktów, które dostępne są w ograniczonych ilościach. Dlatego
Ikea w swojej działalności kieruje się prostotą, równością i otwartością na nowe wpływy.
W Polsce pierwszy sklep Ikea powstał w 1990 roku. Obecnie Polska jest drugim na świecie,
zaraz po Chinach, producentem mebli Ikea2.
W 1979 roku powstała sieć sklepów dekoracyjnych Jysk, których założycielem jest
Duńczyk Lars Larsen3. O ile Ikea jest firmą produkującą głównie meble, ale też przedmioty użytkowe, o tyle Jysk zajmuje się głównie produkcją asortymentu użytkowego
i dekoracyjnego do wystroju wnętrz.
1

www.ikea.com [20.02.2019].

2

P. Mazurkiewicz, Miliarder na emeryturze, „Rzeczpospolita” 22–23.09.2012, s. A16.

3

www.jysk.com [20.02.2019].
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W 1995 roku w Kopenhadze powstał pierwszy sklep Flying Tiger Copenhagen, założony przez Lennarta Lajboschitza4. Obecnie w trzydziestu krajach świata jest około tysiąca
sklepów Flying Tiger, w tym aż czterdzieści cztery w Polsce. Flying Tiger to variety shop,
czyli sklep z różnorodnym, odmiennym niż w innych sklepach, bogatym asortymentem.
Flying Tiger produkuje niewielkie przedmioty, począwszy od przedmiotów codziennego
użytku, poprzez okazjonalne upominki, przedmioty przeznaczone do prac kreatywnych,
po przyprawy, słodycze, zabawne przedmioty bez przeznaczenia i inne.

Kultura popularna
Kultura popularna jest zjawiskiem niezwykle różnorodnym, trudnym do zdefiniowania,
wielopłaszczyznowym. Określenie jej granic jest raczej niemożliwe, ponieważ jest wszechobecna, dynamiczna, wewnętrznie zróżnicowana i stosunkowo nowa. Trudno w jej przypadku o definicję akademicką, a przykładanie do niej miary kultury wysokiej czy elitarnej
musi dać efekt karykaturalny.
W skrócie kultura popularna jest kulturą powszechnie dostępną, związaną z działalnością artystyczną, intelektualną i rozrywkową. Początkowo była postrzegana jako zagrożenie dla zachodniej kultury i cywilizacji. Nazywana popkulturą, antykulturą, kulturą ludu,
kulturą huby i raka, wydawała się zabójcza dla kultury elitarnej5. Istotną cechą kultury
popularnej jest sposób jej przekazu – mass media, dzięki czemu zyskała ona także miano
kultury masowej. Opiera się na pośrednich środkach komunikowania, gdzie odbiorca jest
z jednej strony widzem, a z drugiej – aktywnym współtwórcą kultury, zaś nadawca nie ma
bezpośredniego kontaktu z odbiorcą6. Jednak – jak podaje Marek Krajewski – nie każde
dzieło kultury popularnej jest emitowane przez środki masowego przekazu (np. przedstawienia, koncerty). I choć kultura popularna bywa utożsamiana z kulturą amerykańską, to
powstała w Anglii i Francji, zaś w Ameryce uległa umasowieniu i przybrała ostatecznie
współczesną formę. Przedstawianie jej jako amerykańskiej ma stanowić wyraz krytyki
procesu amerykanizacji7. Kultura skandynawska pojawia się zaś na gruncie europejskim
jako przeciwieństwo kultury amerykańskiej, choć używa takich samych technik i strategii.
Według krytyków ze szkoły frankfurckiej popkultura jest po prostu wytwarzana
w przemysłowy sposób i silnie skomercjalizowana, pozbawiona unikalności i przeznaczona dla mas. Wytwarzana przez „przemysł kulturalny” przenosi zasady produkcji
4

Tiger tjente kvart milliard i 2013, www.finans.dk [18.02.2019].

5

D. Macdonald, Teoria kultury masowej, w: idem, Kultura masowa, tłum. Cz. Miłosz, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2002,
ss. 400-409.

6

A. Kłoskowska, Socjologia kultury, PWN, Warszawa 1983, ss. 330–371.

7

M. Krajewski, Kultury kultury popularnej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2005, ss. 15–34.
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ekonomicznej w dziedzinę kultury. Zdaniem Theodora W. Adorno i Maxa Horkheimera
dzieła popkultury są standardowe, wyrastają z doświadczeń potocznych i powielają je,
stanowiąc część machiny produkcji-konsumpcji nastawionej na zysk8.

Kraje nordyckie
Pojęcie tego, co nordyckie i skandynawskie, kształtuje się w świadomości (szkoła anglosaska) od XVIII wieku. Jak pisze Ewa Piotrowska, mieszkańcy Skandynawii używają terminu
Norden („północ”) lub nordisk. Natomiast „Skandynawia” i „skandynawski” używane są
w świecie anglosaskim. Można też spotkać się w literaturze naukowej z podziałem Skandynawii na część bałtycką i atlantycką9.
Kraje północy to zatem kraje nordyckie, do których zalicza się Skandynawię (Dania,
Szwecja, Norwegia) i pozostałe kraje, takie jak Finlandia, Islandia, Wyspy Owcze, Wyspy
Alandzkie, Grenlandia i Laponia, choć również Islandczycy uważają swój kraj za nordycki.
Używają też terminu Skandynawia, lecz zaliczają do niej Danię, Szwecję i Norwegię.
Jak pisze Piotrowska, już w dobie romantyzmu w duńskim i szwedzkim środowisku
naukowym pojawiła się idea jedności ludów skandynawskich, określana jako panskandynawizm. Na poziomie makroregionalnym Skandynawia traktowana jest bowiem jako
całość historyczna, geograficzna i społeczno-gospodarcza. Również jeśli chodzi o politykę
społeczną, może być uznawana za wspólnotę polityczno-ustrojową oraz kulturową.
Pod względem geopolitycznym część Skandynawii, do której zaliczamy Szwecję, Norwegię i Finlandię, usytuowana jest na płycie granitowej zwanej Fennoskandią. Dania przynależy do Wielkiej Niziny Niemieckiej, wyspy atlantyckie (Grenlandia, Wyspy Owcze)
są częścią kontynentu amerykańskiego, natomiast Islandia położona jest częściowo na
północnoamerykańskiej, a częściowo eurazjatyckiej płycie tektonicznej. Powołując się na
pracę Den nordiske verden pod redakcją Kirsten Hastrup, Piotrowska, mówiąc o podziale Skandynawii na część bałtycką i atlantycką, do tej drugiej zalicza właśnie Grenlandię,
Wyspy Owcze i Islandię.
W ujęciu historycznym – od paleolitu do epoki wikińskiej – dzieje poszczególnych
krajów Skandynawii splatają się ze sobą. Można więc mówić z jednej strony o tożsamości skandynawskiej, z drugiej zaś o tożsamości etnicznej, jaką wykształciły poszczególne
narody. W okresie powojennym została zbudowana wspólnota ekonomiczna Skandynawii – zarówno wewnętrzna, jak i zewnętrzna, z ponadnarodowymi wspólnotami ekonomicznymi, takimi jak Europejska Strefa Wolnego Handlu czy Unia Europejska (poza
8

T.W. Adorno, M. Horkheimer, Przemysł kulturalny. Oświecenie jako masowe oszustwo, w: eidem, Dialektyka Oświecenia:
fragmenty filozoficzne, tłum. M. Łukasiewicz, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 1994,
ss. 138–188.

9

E. Piotrowska, Filozofie Skandynawów czy filozofia skandynawska? Dyskusje i dylematy, „Humaniora” 1(5)/2014, s. 125.
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Norwegią, Islandią, Wyspami Owczymi, Grenlandią pozostałe państwa skandynawskie do
niej należą). Od lat 50. do 70. XX wieku tworzono w Skandynawii podstawy społecznego
państwa opiekuńczego zwanego państwem dobrobytu. Skandynawia jest też wspólnotą
polityczno-ustrojową, wykazując podobieństwa w działalności parlamentarnej, strukturach partii czy prowadzeniu kampanii wyborczych.
W kwestii kultury nie można jednak mówić o jednolitym wzorcu kulturowym. Kraje
skandynawskie prowadzą wprawdzie podobną politykę kulturalną i naukową, ale pod
względem ideowym czy estetycznym się różnią. Piotrowska pisze, że choć można się spotkać z określeniem „skandynawskie wzornictwo”, to każdy kraj skandynawski ma własny
terytorialny dorobek w tej dziedzinie. Opiera się on na wielowiekowym rozwoju danego
regionu. Wspólne dla Skandynawów jest natomiast staronordyckie dziedzictwo kulturowe
(norrońskie).
Według Piotrowskiej nie istnieje jednolita kultura skandynawska10. Nie mam jednak
wątpliwości, że pewien rodzaj estetyki jest wspólny dla krajów skandynawskich i nordyckich. Potwierdzeniem tego jest choćby obserwowana dziś wśród Europejczyków „moda
na Skandynawię”. Jest to rodzaj kultury popularnej, na której grunt przenikają elementy
wzornictwa, estetyki, stylu życia często określanego mianem scandi. Czy ulegamy zatem
pewnym modom, które kreują w nas nowe potrzeby, czy faktycznie mamy do czynienia
z czymś, co można by nazwać kulturą skandynawską, estetyką skandynawską lub skandynawskim stylem życia?

Transgresja kulturowa i dyfuzja kulturowa
Przenikanie idei i mód skandynawskich na teren Europy, w tym Polski, jest widoczne na
gruncie kultury popularnej, która kształtuje nasze codzienne życie. Obecnie, jak nigdy
dotąd, ta kultura jest kulturą wiodącą.
Mówiąc o procesach transgresji i dyfuzji kulturowej, warto wyjaśnić te pojęcia. Termin
„transgresja” wywodzi się z psychologii i filozofii, zaś „dyfuzja” ma swoje korzenie
w fizyce. Za sprawą holenderskiej krytyczki i teoretyczki kultury Mieke Bal w humanistyce pojawiło się określenie „wędrujących pojęć”, czyli takich pojęć, które funkcjonują na
gruncie więcej niż jednej dyscypliny, ale w każdej z nich mają inny charakter11. Dlatego
pojęcia „transgresja” i „dyfuzja” są w niej traktowane w sposób plastyczny, a ich znaczenie
zostaje dostosowane do potrzeb tej dyscypliny. Dodając do tego słowa Jacka Davida Ellera,

10

Ibidem, ss. 125–128.

11

J. Tabaszewska, „Wędrujące pojęcia”. Koncepcja Mieke Bal – przykład inter- czy transdyscyplinarności?, „Studia Europaea
Gnesnesia” 8/2013, ss. 118–119.

Flying Tiger jako współczesny mit Skandynawii

że kultury są bytami żywymi i znajdują się w nieustannym ruchu12, oraz teorię Edwarda Burnetta Tylora o dyfuzji kulturowej, czyli o przenikaniu się elementów co najmniej
dwóch kultur, otrzymujemy przestrzeń dyskursu transdyscyplinarnego, w którym można
umiejscowić powszechny w Polsce „mit Skandynawii”. Według Ryszarda Nycza warto
rozróżnić terminy: interdyscyplinarny i transdyscyplinarny. Pierwszy z nich odnosi się
bowiem do pogranicza dyscyplin i korzysta z metodologii, które są ze sobą niesprzeczne,
drugi zaś bada przestrzenie, które nie są jednoznacznie przyporządkowane jednej dyscyplinie lub których nie da się ująć za pomocą przyjętych między dyscyplinami podziałów13.
Studia międzykulturowe zajmują się badaniem przestrzeni na styku kultur, którą
można nazwać płynną. Jak pisze Leszek Korporowicz, współcześnie trudno wskazać obszary monokulturowe, gdyż kultury nakładają się na siebie, przenikają i zmieniają. Z tego
względu przestrzeń międzykulturowa wymaga redefinicji i przewartościowań kategorii
analiz socjologicznych, etnologicznych, antropologicznych oraz metodologicznych14.

Mit według Rolanda Barthes’a
Słowo „mit” pochodzi od greckiego słowa mythos i oznacza legendę, opowiadanie. Mity
w czasach starożytnych były historiami stanowiącymi fundament wierzeń, kształtującymi
zbiorową mentalność narodu, wyjaśniały otaczający świat, zawierały elementy historyczne
i fantastyczne. Mit w ujęciu Barthes’a ma jednak inne znaczenie. Barthes uważa bowiem,
że poza mitologią, którą powszechnie znamy, istnieje nowa, codzienna mitologia, która
wywodzi się z kultury masowej. Mity współczesne są wpisane w kulturę i nieustannie
produkowane.
Barthes nazywa mit systemem porozumiewania się, komunikatem. Mit jest zatem sposobem jego wypowiedzenia, nie zaś przedmiotem komunikatu. Wszystko może być nośnikiem mowy mitycznej – fotografia, obraz, reklama, przedstawienie, a nawet sport. Mitem
jest obraz, któremu przypisano znaczenie, czyli „cudowne właściwości”. Kiedy „coś” staje
się mitem, przechodzi z istnienia niemego, zamkniętego w stan, w którym może zostać
społecznie zawłaszczony. Mit może przyjąć formę pisaną lub formę przedstawienia15. Jest
również językiem skradzionym, gdyż wiąże się z przekształceniem sensu w formę16.
12

J.D. Eller, Antropologia kulturowa: globalne siły, lokalne światy, tłum. A. Gąsior-Niemiec, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.

13

R. Nycz, Kulturowa natura, słaby profesjonalizm. Kilka uwag o przedmiocie poznania literackiego i statusie dyskursu
literaturoznawczego, w: M.P. Markowski, R. Nycz (red.), Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, Universitas,
Kraków 2006, ss. 29–30.
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L. Korporowicz, Ku zintegrowanej przestrzeni międzykulturowej, „Relacje Międzykulturowe” 1(1)/2017.
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R. Barthes, Mitologie, KR, Warszawa 2000, ss. 239–260.
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Ibidem, s. 264.
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Barthes reprezentuje nurt strukturalistyczny, który obejmuje dokonania semiotyki,
filozofii i krytyki literackiej, a pojęć konotacji i denotacji używa do analizy przekazów
wizualnych. Denotacją w rozumieniu Barthes’a jest to, co jest przedstawiane, natomiast
konotacją – sposób, w jaki jest to przedstawiane. Konotacja w tym ujęciu odwołuje się do
definicji znaku Ferdinanda de Saussure’a z rozróżnieniem na znaczące i znaczone.
Mit według Barthes’a jest systemem semiologicznym, czyli fragmentem nauki o znakach (semiologii), której stworzenie postulował Ferdinand de Saussure. Współczesne
badania prowadzone w ramach takich dyscyplin, jak psychoanaliza, strukturalizm, psychologia ejdetyczna czy nowe próby krytyki literackiej (Bachelard), powracają do problemu znaczenia. Badania te różnią się treścią, ale mają wspólny status – nauki o wartościach.
Semiologia jest nauką o formach, bada znaczenie niezależnie od ich treści. Mitologia stanowi część semiologii jako nauka formalna oraz część ideologii jako nauka historyczna –
bada idee jako formę. Każda semiologia zakłada stosunek między signifiant (znaczący,
obraz) i signifié (znaczony, pojęcie). Wbrew powszechnemu przekonaniu, że signifiant
wyraża signifié, w każdym systemie semiologicznym mamy do czynienia z trzema terminami. Istnieje signifiant, signifié i znak, który jest ich asocjacyjną całością. Zaś jedno
i drugie istniało przed połączeniem i ukształtowaniem się w trzeci przedmiot – znak17.

Czy dobrze rozumiemy ideę Skandynawii?
Na przykładzie sklepu Flying Tiger chcę odpowiedzieć na pytanie: Czym jest Skandynawia w formie, w jakiej funkcjonuje współcześnie w kulturze popularnej? Piotrowska
terminem „Skandynawia” obejmuje wszystkie kraje nordyckie. Ja jednak przyjmuję, że
kraje nordyckie to kraje północy, w skład których wchodzi między innymi Skandynawia.
W swoich badaniach Piotrowska zastanawia się nad zagadnieniem „filozofii Skandynawów czy skandynawskiej?”, co również dla moich badań jest niezwykle istotne. We
współczesnej świadomości europejskiej (szkoła anglosaska) w odniesieniu do kultury
popularnej jest tak, że mówiąc o Skandynawii, mamy na myśli wszystkie kraje północy,
co jest błędem. Jeżeli na grunt europejski przenikają elementy kultury krajów nordyckich, należałoby zaznaczyć, o które kraje chodzi. Jeśli jest to wyłącznie Skandynawia, to
dlaczego jako uproszczenia używamy tego terminu? Czy nie jest tak, że istnieje w naszej
świadomości mit Skandynawii, choć nie ma on wiele wspólnego ze stanem rzeczywistym?
Historie poszczególnych krajów północy są silnie związane ze sobą, czego przykładem
są wpływy Danii na Islandię – ich pozostałości nadal widać w tym kraju (np. Akureyri
w północnej Islandii było kiedyś osadą duńskich handlarzy, a pamiątką po tych czasach
w tradycji islandzkiej jest laufabranđ, cienki chlebek wypiekany przed świętami i spoży17

Ibidem, ss. 239–260.
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wany przy wigilijnym stole). Wzornictwo wszystkich krajów nordyckich pochodzi z epoki
wikińskiej, a w okresie staronordyckim można stwierdzić wiele podobieństw w zakresie
rozwoju idei, sztuki czy literatury (np. kroniki, sagi). Jak pokazują powyższe przykłady,
losy krajów nordyckich były splecione ze sobą, a kultury tych krajów mają do dziś wiele
cech wspólnych, stąd wniosek, że nie można mówić wyłącznie o Skandynawii, kiedy mamy
na myśli również pozostałe kraje nordyckie.
Pisząc o micie Skandynawii, mam zatem na uwadze twór o „cudownych właściwościach” funkcjonujący na gruncie kultury popularnej, który nie jest wyłącznie efektem
wpływu kultury skandynawskiej na europejską (ale również nordyckiej), lecz nie jest też
efektem wpływu kultury nordyckiej na europejską (gdyż styl skandynawski jest mitem,
a nie faktem kulturowym).

Flying Tiger Copenhagen:
„Nie projektujemy ładnych produktów”
Flying Tiger Copenhagen jest stosunkowo nową siecią sklepów o duńskim rodowodzie,
które sprzedają mit Skandynawii. Obecnie w trzydziestu krajach świata istnieje 981 sklepów Flying Tiger (stan na luty 2019 roku). Sklepy te znajdują się w Stanach Zjednoczonych
oraz w krajach Europy i Azji. Pełna nazwa sklepu brzmi Flying Tiger Copenhagen. Do
czerwca 2016 roku sklep funkcjonował w większości krajów pod nazwą Tiger, w Szwecji
i Norwegii jako T G R, a w Holandii, Belgii, Stanach Zjednoczonych i Japonii jako Flying
Tiger. Tiger brzmi jak duńskie słowo tier, co oznacza monetę o wartości dziesięciu koron.
Tyle początkowo wynosiła bowiem cena każdej rzeczy sprzedawanej w tym sklepie.
Sklep Flying Tiger Copenhagen powstał w Krakowie przy ulicy Floriańskiej kilka lat
temu. Zwracał uwagę ciekawym, wyróżniającym się designem, miał przeszklone szyby,
a wnętrze sklepu przypominało labirynt, który wypełniały rzesze klientów. Moje pierwsze
wrażenie w nim było takie, że jest to sklep ze wszystkim, co zbędne. Nie są to produkty
spożywcze (choć i je można tam znaleźć) ani odzież (za to liczne akcesoria), ani chemia
(choć są także kosmetyki). Co więc można kupić w tym sklepie i dlaczego za każdym
razem, gdy przechodzę obok (lub jestem w środku), jest tam tłum ludzi? Kim są ci ludzie?
Czy to klienci, czy tylko oglądający? Przymierzający? Fotografujący? Ten sklep ma bowiem
w sobie coś innego niż wszystkie znane mi sklepy z asortymentem użytkowym.
Koncepcja Flying Tiger polega na sprzedaży produktów w przystępnych cenach, unikatowych, wykonanych według własnych projektów i precyzyjnie wyselekcjonowanych.
Sklep proponuje oryginalny, stale zmieniający się asortyment produktów.
Zakładając, że Flying Tiger funkcjonuje jako mit, staje się on komunikatem przemycającym wartości społeczne i symbole kulturowe Skandynawii, którą często określa się
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mianem „osobliwości regionalnej”. Oczywiście Skandynawii funkcjonującej jako pewien
obraz, wyobrażenie.
Flying Tiger jako mit Skandynawii propaguje takie wartości, jak:
– poczucie bezpieczeństwa (np. loga – design with love, przedmioty z nadrukami
uśmiechniętych twarzy, naturalne materiały, proste wykonanie, oszczędna forma, przystępne ceny, traktowanie klienta i jego potrzeb z szacunkiem),
– szczerość w relacji sklep – klient (pozorny brak chwytów marketingowych, np.
pełne ceny produktów, informacje na stronie internetowej na temat powodów wycofania
poszczególnych produktów, choćby zabawek wykonanych z drobnych elementów, które
mogą stać się przyczyną zadławienia),
– filozofia hygge, czyli zadowolenie, dobre samopoczucie, przyjemność, przytulność
(jako wspólne spędzanie czasu z bliskimi, miła atmosfera wnętrz, cieszenie się codziennością, troska o emocje i dobre samopoczucie – służą temu gry zespołowe, zestawy do prac
ręcznych, świece, poduszki, przedmioty zabawne, zaprojektowane z poczuciem humoru),
– troska o zdrowie i środowisko naturalne – naturalne materiały, ręcznie malowane
drewniane przedmioty (ołówki, figurki, klocki), hasła umieszczane na produktach, akcesoria do ćwiczeń fizycznych (maty do jogi), puszki z nasionami do samodzielnej hodowli
roślin, przedmioty z motywami warzyw i owoców,
– indywidualizm – przedmioty, których celem jest spełnienie zachcianek klienta
(np. owocowe okulary), slogany reklamowe „Duński sklep z produktami, których się
nawet nie domyślasz”,
– niezależność – jak hasło reklamowe na stronie sklepu „Twój pomysł może nie być
perfekcyjny, ale ważne, że będzie zrealizowany przez Ciebie”,
– asertywność (przedmioty z hasłami typu: „Zasypiam, kiedy mówisz”, „Nienawidzimy
grupowych meetingów”),
– kreatywność – produkty do prac ręcznych, niestandardowy wygląd i przeznaczenie
produktów, propagowanie nowych wzorców estetycznych.
Na tej podstawie można wyróżnić cechy „stylu skandynawskiego”, na który składają się
wartości, idee, symbole, mody, a są nimi:
– minimalizm, prostota, oszczędność – co jest widoczne w sposobie wykonania
przedmiotów,
– ekologia czy eco life – na co wskazują tworzywa produktów, hasła recyklingowe,
– zdrowy styl życia – artykuły sportowe, wypoczynkowe, relaksacyjne,
– filozofia hygge i slow life – pozytywny przekaz przedmiotów, produkty z poczuciem
humoru, drobne artykuły do wystroju wnętrz, gry zespołowe, zestawy do prac ręcznych,
– zwrot w stronę indywidualizmu – ja, moje potrzeby i zachcianki, propagowanie asertywności w relacjach międzyludzkich, zaradności, kreatywności,
– oryginalność – Skandynawia jako „regionalna osobliwość”, czyli lubimy to, co „inne”,
niestandardowe, cenimy kreatywność, rozwój osobisty, sprzeciwiamy się stereotypom
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(np. nazwa sklepu – „tygrys, który lata”, który można interpretować na wiele sposobów:
niemożliwe jest możliwe, przezwyciężanie ograniczeń, abstrakcyjne myślenie, kreatywność, jak również siła i niezależność, które uskrzydlają).
Strategie marketingowe, które stosuje sklep Flying Tiger w celu pozyskania klienta,
służą temu, by mit Skandynawii przenieść na grunt innej kultury. Należą do nich:
– możliwość „turystyki kulturowej” i „konsumowania kultury” w sklepie – wnętrze
sklepu ma postać labiryntu, gdzie klient „gubi się”, przenosi się do innej przestrzeni,
a dzięki doznaniom zmysłowym może „doświadczyć na własnej skórze” stylu skandynawskiego – przymierzenie i dotykanie przedmiotów, np. czapek, okularów, strojów okazjonalnych; hasła na stronie internetowej, np. „Przechadzka po naszym sklepie to podróż
w poszukiwaniu skarbów”,
– elastyczność towaru – prosta konstrukcja przedmiotów, np. drewniane rybki (mogą
pełnić funkcję zabawki dla dzieci, przedmiotu ozdobnego, narzędzi coachingowych wykorzystywanych w pracy z metaforą, poszukiwaniu nowych rozwiązań czy poszerzaniu
perspektyw), oraz przechwytywanie symboli innych kultur i przełamywanie stereotypów,
np. rozbawiony Budda,
– niestandardowe produkty, których celem jest zaskoczenie, oszołomienie, zwrócenie
uwagi,
– gra na emocjach – poprzez filozofię marki, np. „Nie sprzedajemy tylko produktów.
Chcemy zaskakiwać, inspirować i sprawiać radość”, czy przedstawianie przedmiotów za
pomocą wymownych i narzucających się napisów,
– otwartość na świat i pewność siebie marki (Flying Tiger proponuje przedmioty, które
są inspirowane wzornictwem ludowym i „regionalną osobliwością” Skandynawii, a sklep
wyrusza z nimi na podbój świata).

Wnioski
Flying Tiger jest prężnie rozwijającą się marką, która wychodzi naprzeciw współczesnym
oczekiwaniom konsumpcyjnym mieszkańców Europy, USA i Azji (Japonia, Korea Południowa). Poprzez produkty o charakterystycznym wyglądzie i przeznaczeniu, wzorowane
na estetyce nordyckiej, marka stara się trafić w szerokie gusta odbiorców. Dzięki odważnemu designowi i niebanalnemu przekazowi produktów przemyca wzorce skandynawskie,
które odpowiadają wyobrażeniom i poziomowi wiedzy odbiorców kultury popularnej na
temat krajów nordyckich. Ponadto kreuje rodzaj estetyki skandynawskiej, który zaczyna
funkcjonować w świadomości odbiorców kultury popularnej jako kultura skandynawska.
Marka proponuje nowy sposób przekazu i dostępność produktów (niska cena, wnętrze
sklepu pozwalające na kontakt z produktami), dzięki czemu klient czuje się jak ktoś wyjąt-
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kowy. Dodatkowo produkty są zaprojektowane w taki sposób, aby oddziaływać na emocje
odbiorcy (poczucie bezpieczeństwa, przynależności).
Flying Tiger funkcjonuje jako skandynawski mit na gruncie kultury popularnej
w Polsce. Wnętrze sklepu i jego asortyment są zaprojektowane tak, by przyciągać uwagę,
oszałamiać, umożliwiać „konsumowanie kultury”, dzięki czemu w świadomości masowego odbiorcy zakorzenia się skandynawski sposób postrzegania świata i odbierania rzeczywistości. Za pozornie błahymi przedmiotami, napisami, zestawieniami kolorów i form
kryje się cały świat wartości, mód i idei. Mit Skandynawii, jaki buduje sklep Flying Tiger,
potwierdzają słowa Rolanda Barthes’a:
Mit ma charakter narzucający się, szuka „mnie”, wzywa do przyjęcia jego dwuznacznej wylewności. [...] na ogół mit woli pracować za pomocą obrazów ubogich, niekompletnych,
o sensie dość wywabionym, gotowych do przyjęcia znaczenia18.

Cytaty te bardzo trafnie opisują asortyment sklepu Flying Tiger, który z jednej strony
jest oryginalny, przyciąga uwagę, zaskakuje nowatorstwem wykonania i formy, z drugiej –
jego przeznaczenie zależy często od wyobraźni, samopoczucia i stylu życia odbiorcy. Rola,
jaką ma on odgrywać, jest otwarta i „niedopowiedziana”.
Mit w ujęciu Barthes’a nie jest przedmiotem, pojęciem, ale sposobem znaczenia, co
trafnie oddaje metaforyczne hasło umieszczone na stronie internetowej Flying Tiger: „Tu
nie chodzi o piłkę, ale o samą zabawę”.
Sklep Flying Tiger funkcjonuje na gruncie kultury popularnej jako mit, któremu
społeczeństwo nadało „cudowne właściwości”. Skandynawia, na temat której przeciętny
odbiorca kultury popularnej posiada minimalną, często niezgodną z prawdą wiedzę, to
rodzaj tworu-produktu-wyobrażenia, który tą rzeczywistą Skandynawią nie jest. Można
więc mówić o istnieniu dwóch Skandynawii. Pierwsza to region geograficzno-historyczny, w skład którego wchodzą Dania, Szwecja i Norwegia, druga zaś to wytworzona przez
kulturę popularną idea.
Po fascynacji kulturą amerykańską Europa zaczęła się nudzić, rezygnować z przepychu, z którym ta kultura nam się kojarzyła, na rzecz czegoś przeciwstawnego. Tym są kraje
nordyckie, na temat których Europa dopiero zaczyna zdobywać wiedzę. Jest to obszar
niezbadany, nowy, a więc i interesujący.
Kultura popularna przechwytuje wzorce kulturowe i przekształca je na własny użytek.
Wytwarza mit Skandynawii i zręcznie się nim posługuje. Mit Skandynawii jest ucieczką
od wiru współczesnego świata. Jest spokojną przystanią, gdzie każdy może wieść slow life,
gdzie środowisko jest czyste, a relacje z ludźmi głębokie i wartościowe. Mit Skandynawii
pozwala na nowo uwierzyć w istnienie wspólnoty i bezpiecznej codzienności, co czyni go
wiarygodnym i sprawia, że staje się marzeniem.
18

R. Barthes, Mitologie, tłum. A. Dziadek, Aletheia, Warszawa 2008, ss. 257, 259.

ANTROPOCEN – ZWROT MATERIALNY

Maciej Kijko
UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
I N S T Y T U T K U LT U R O Z N AW S T W A

Jak badać kulturę w antropocenie?

Dla uzyskania jasności, czy wprowadzenie do gry językowej humanistów pojęcia antropocenu zmienia w jakiś szczególny sposób jej reguły, należy najpierw określić jego
treść. Termin ten zaproponował Paul Crutzen, chemik, noblista, dla wyróżnienia okresu
w dziejach Ziemi naznaczonego wyraźnym wpływem działalności ludzkiej na warunki środowiskowe. Innymi słowy, ma to być epoka geologiczna w historii naszej planety
charakteryzująca się odciskiem ludzkim na niespotykaną wcześniej skalę – człowiek nie
dostosowuje się już tylko do zastanych warunków, ale je – w mimowolny i niekontrolowany sposób – zmienia, co wpływa na funkcjonowanie całego systemu ziemskiego: „rodzaj
ludzki stał się globalną siłą geologiczną”1. Idea szczególnego, domagającego się zbadania
i refleksji wpływu człowieka na środowisko przyrodnicze jest starsza niż sam termin „antropocen”2, jednak dopiero uzyskał on odpowiednie wsparcie ze strony badaczy Ziemi
i umocowanie w twardych danych. Istnieją spory co do datowania początku tego okresu3,
lecz nie zmienia to faktu istnienia dających się stwierdzić zjawisk, które się nań składają.
Wielu badaczy uważa, że samo pojawienie tego pojęcia zmusza do odmiennego niż
wcześniej ujęcia problemu badań nad światem człowieka. Stąd posthumanizm, transhumanizm etc. – projekty odwołujące się wprost do pojęcia antropocenu, oferujące nowe
metodologie i epistemologie dla nowych czasów. Sam chciałbym podejść do sprawy, rozważając konsekwencje wyróżnienia antropocenu jako epoki w ogólnym wymiarze, następnie badając jego ewentualne konsekwencje dla humanistyki, by ostatecznie określić, czy
wymagają one zmiany paradygmatu w badaniach nad kulturą.
Żyjemy w epoce antropocenu. Zapewne można by to stwierdzenie puścić mimo uszu –
czy żyjemy w epoce takiej, czy innej, jest o tyle obojętne, że stan Ziemi jest od nas, naszych
działań, zaniechań, chceń, czy niechceń niezależny – gdyby nie to, że pojęcie to definiuje
sam człowiek i jego przekształcające naturę aktywności. To zasadniczo zmienia sytuację
1

W. Steffen, J. Grinevald, P. Crutzen, J. McNeill, The Anthropocene: conceptual and historical perspectives, „Philosophical
Transactions of The Royal Society” 369/2011, s. 843.

2

Ibidem, ss. 843–845.

3

Por. S.L. Lewis, M.A. Maslin, Defining the Anthropocene, „Nature” 159/2015.

282

M aciej  K ijko

w kontekście relacji człowieka do świata natury, związanych z tym możliwości wspierających bądź zagrażających równowadze ekologicznej, czyli de facto perspektywy dalszych
losów gatunku ludzkiego.
Żyjemy w antropocenie. Zostało to autorytatywnie stwierdzone przez grono badaczy
naszego globu i jako fakt nie podlega dyskusji. Jednak taka dyskusja będzie toczyła się
długo wśród samych geologów – fakty mają swoje konsekwencje i są one istotne, a przy
tym wykraczają najczęściej poza naukę. Być może z tego powodu liczne jest grono osób
różnych specjalności i profesji nieprzyjmujących do wiadomości na przykład ocieplenia
klimatu. Zgoda na to, a także na upatrywanie przyczyn tego stanu w działaniach ludzkich
wymagałaby wielu pomniejszych, acz strategicznych decyzji w obszarze aktywności przemysłowej, gospodarczej, konsumpcyjnej4.
Jako że pojęcie antropocenu mieści w sobie między innymi problem klimatu, nie zostanie przyjęte bez oporów. Istotna może być również interpretacja samego pojęcia, ponieważ zgoda nań nie musi oznaczać krytycznego namysłu nad działaniami gatunku
ludzkiego (szczególnie w pewnym podzbiorze), a zwykłe przyjęcie do wiadomości ich
konsekwencji – c’est la vie: chcę jeść, mieszkać, mieć dobrze, to muszę za to płacić. Jest to
oczywiście uproszczenie, lecz warto zaznaczyć, że nie ma nic oczywistego w jakimkolwiek
fakcie.
Tym samym pojęcie antropocenu, choć jako takie opisowe, ukazuje swój potencjał
kulturowy. Z pewnością nie pozwala, by je puścić mimo uszu; na różne sposoby jest podchwytywane i wykorzystywane. Dla mnie najbardziej interesujące są zaś te jego zastosowania, które odwołują się do nauk humanistycznych.
Zastanawiając się, w jaki sposób pojęcie antropocenu zostaje przyswojone w humanistyce, należy uznać, że stanowi wyzwanie, którego nie można zlekceważyć. I jednocześnie
trzeba się pochylić nad kwestią, w jaki sposób jest wyzwaniem, do czego?
*
Chciałbym najpierw zaznaczyć różnicę między humanizmem jako pewnym programem
filozoficznym, ideologią o niebagatelnym wpływie na kształt kultury naszych czasów,
ze wszystkim, co może w niej uwierać i rodzić zadowolenie, ideologią, która już dość
dawno zaczęła być kwestionowana z różnych powodów, a naukami humanistycznymi.
W tym przypadku humanizm występujący w nazwie ma inny wymiar (nawet jeśli próbować,
co jest przecież możliwe, określić wpływ filozoficznego humanizmu na owych nauk formowanie). Jest tak, biorąc pod uwagę złożoną relację między filozoficznym humanizmem
a rozwojem nauk humanistycznych – w swoim rozwoju pozbyły się gorsetu ideologicznego
programu, a nie uwięzły w nim. Związek ten ma w dużej mierze powierzchownie werbal4

W. Steffen, A. Persson, L. Deutsch, J. Zalasiewicz i in., The Antropocene: From Globa Change to Planetary Stewardship,
„AMBIO” 2011, DOI: 10.1007/s13280-011-0185-x.
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ny charakter. Humanistyka w wymiarze naukowym, w swych współczesnych naukowych
odsłonach nie odwołuje się do ideałów humanizmu, ale określając siebie, stara się odwołać raczej do ideału wyjaśniania ludzkich rzeczywistości. Już w XIX wieku Karol Darwin
i Karol Marks, by wymienić tylko ich, wystarczająco instruktywnie pokazali nieprzystawalność filozoficznego i ideologicznego humanizmu do praktyki humanistycznego wyjaśniania rzeczywistości kulturowych. Nawet w tych obszarach, gdzie jeszcze pobrzmiewa
echo humanizmu, ma niewielkie znaczenie naukowe. Bardziej świadczy o zaangażowaniu
w bieżące, pozanaukowe spory wokół problemów społecznych, politycznych, ekologicznych.
I to, co wyraźnie zauważalne, to częste mieszanie się niedającej się zaprzeczyć funkcji
światopoglądowotwórczej przynależnej nauce oraz innym praktykom z jej podstawową
funkcją wyjaśniania zjawisk. Sygnalizuję tutaj (implicite obecnie i wcześniej) swoje przywiązanie do pewnej tradycji myślenia – w socjopragmatycznym ujęciu kultury wypracowanym przez Jerzego Kmitę w ten sposób rzecz się rozstrzyga. Różne praktyki społeczne
spełniają różne funkcje. Mają swoje wiodące ukierunkowanie, ale i są inaczej zaangażowane. Innymi słowy, to, co czynią ludzie, jest wieloznaczne, nie wyczerpuje się w jednym
sensie i celu – nawet jeśli działamy w jednym wyraźnie ustalonym kierunku, mogą mu
towarzyszyć inne poboczne zamiary, a z pewnością efekty naszych działań mogą wywołać
nieprzewidziane, a nawet niechciane skutki.
W przypadku nauki – specyficznej praktyki kulturowej – z jej pierwszorzędnego poznawczego ukierunkowania wyraźnie należy oddzielać inne możliwe jej funkcje, choć
bywa to kłopotliwe. W tekstach dotyczących antropocenu wyraźnie to widać. Pod uwagę
wezmę trzy dotyczące tej kwestii propozycje.
*
Bruno Latour w tekście Czekając na Gaję. Komponowanie wspólnego świata poprzez
sztukę i politykę5 uznaje, że problem ekologiczny przerasta naszą miarę, przerasta zestaw
nawykowych reakcji emocjonalnych, intelektualnych i działaniowych uruchamianych
w momentach kryzysowych – są w tym kontekście nieprzydatne, bo niewspółmierne.
Stawia też intrygujące pytania na temat stosunku do tych, którzy odmawiają uznania
problemu: Co z nimi zrobić? Jak ich traktować? Próbując nakreślić sposoby wymknięcia się z pułapki, sugeruje alians sztuki i polityki w komponowaniu nowej rzeczywistości
uwzględniającej w swoim funkcjonowaniu wzmożoną aktywność gatunku ludzkiego –
skoro, jak twierdzi, fakty i opinie są ze sobą nierozerwalnie związane6, nic nie stoi temu
na przeszkodzie. I chociaż można się zgodzić, że nie da się ostatecznie przeprowadzić linii
demarkacyjnej między faktami a opiniami, to łatwe uleganie temu może grozić chaosem.
5

B. Latour, Czekając na Gaję. Komponowanie wspólnego świata poprzez sztukę i politykę, w: A. Jach, P. Juskowiak, A. Kowalczyk (red.), Ekologie, Muzeum Sztuki, Łódź 2014.
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Odróżnianie, choć praktycznie niechby nawet niemożliwe, jako idea regulatywna dla
nauki wciąż pozostaje ważne, tym bardziej że wyniki badań mają lub mogą mieć wpływ na
kształtowanie polityki w skali globalnej. Poszukując wyjścia z antropocenowego kryzysu,
Latour odwołuje się do konceptu Gai jako pojęcia naukowego, choć – co zaznacza – naukowego w nowym znaczeniu, jako terminu kosmologicznego, kosmopolitycznego (nie
wyjaśnia jednak, co to miałoby znaczyć), by stworzyć wizję ścisłej relacji człowieka z nią
w celu wzajemnej opieki. Gaja posiada podmiotowość i dlatego jest politycznie ważna.
Jill Bennet w artykule Życie w antropocenie7 argumentuje, że pojęcie antropocenu stanowi zasadnicze wyzwanie dla humanistyki i mierząc się z nim, powinniśmy przeprowadzić transdyscyplinarną rewolucję. Znaczy to tyle, że wedle niej dotychczasowe teorie
się wyczerpały i należy wypracować nowy paradygmat nauki. Ponadto proponuje ona
uwzględnić postulat nowego paradygmatu społecznego: rządzenia i administrowania8,
która to propozycja ma charakter jawnie ideologiczny (co nie musi być kłopotliwe), a przy
tym uniwersalistyczny (co już jest kłopotliwe). Podkreślane zaś przez nią relacje między
nauką a sztuką odnoszą się raczej do instytucjonalnych granic obu praktyk niż do problemu epistemologicznego, jakim jest wypatrywana przez nią rewolucja.
Dipesh Chakrabarty, choć w mniej radykalnym tonie niż Bennet, w tekście Klimat
historii: cztery tezy9 również krytycznie ustosunkowuje się do koncepcji poznania historycznego, uznając, że dotychczasowe sposoby konceptualizowania i wyjaśniania dziejów
w niewystarczający sposób uwzględniały wpływ człowieka na świat przyrody, a tym
samym – poprzez zmianę warunków brzegowych – zwrotnie wpływały na podejmowane
działania, przyczyniając się do dzisiejszych problemów. Jest to argument o tyle chybiony,
że trudno obwiniać badaczy o wyniki badań odpowiadające posiadanym przez nich narzędziom pomiaru. Według późniejszych naukowców, mających do dyspozycji bardziej
dokładne narzędzia, wyniki te są nieadekwatne i nadmiernie obciążone błędami. Nie było
wtedy jednak nie tylko odpowiednich koncepcji, ale także miar pozwalających określić
wpływ człowieka na środowisko naturalne. Wpływ ten zaś udało się zbadać dopiero niedawno, i to w stosunku do niedalekiej przeszłości. Bardziej słuszne byłoby postulowanie
zastosowania bardziej dokładnych narzędzi do badań, by osiągnąć bardziej adekwatną (na
dzisiaj) wiedzę10.
7

J. Bennet, Życie w antropocenie, w: A. Jach, P. Juskowiak, A. Kowalczyk (red.), Ekologie.
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W każdym z tych przypadków mamy do czynienia z krytyczną refleksją nad sposobami uprawiania nauki i propozycjami usuwającymi owe niedogodności. Czy jednak jest
taka potrzeba? Czy krytyka nie jest nazbyt ogólna, a w istocie źle wycelowana i nietrafna?
Cóż, tak się właśnie zdaje.
Wyrażone w tych tekstach mniejsze lub większe zaniepokojenie ekspansywnością gatunku ludzkiego zagrażającą jego własnej egzystencji i chęć zapobieżenia samounicestwieniu poprzez wypracowanie strategii egzystencjalnych o bardziej zrównoważonym wpływie
na środowisko, perswadowanie ideologii mniej ekspansjonistycznej to zrozumiałe efekty
namysłu nad tym, co może wynikać z ustalenia, że epoka, w której żyjemy, to antropocen.
Choć jest swego rodzaju ironią, że w krytykach i programach rzecznicy antropocenu są
niezwykle antropocentryczni, co zauważył Miłosz Markowski11. Wątpliwości można mieć
co do tego, czy owe światopoglądowe deklaracje autorów (z którymi generalnie sympatyzuję) trafnie rozpoznają poruszany problem nauki. Wychodząc z pozycji naukowych, są
one w istocie zaangażowanymi manifestami niewiele mającymi wspólnego z krytycznym
namysłem nad teorią naukową i badaniem naukowym. Więcej tam eksklamacji niż argumentów. Inaczej mówiąc, nawet jeśli powinniśmy angażować się jako mieszkańcy jednego
globu w działania zwiększające szanse naszego i jego przetrwania (chociaż dróg można
wymyślić wiele i ubrać je w różne ideologie), to jednocześnie powinniśmy zastanowić się,
czy i na ile zmienia to naszą sytuację jako badaczy. Czy inna sytuacja potrzebuje innej
nauki? Czy powinniśmy zmieniać cały aparat teoretyczny do badania rzeczywistości
w antropocenie?
Antropocen jest pojęciem powstałym na gruncie nauk o Ziemi dla opisu zjawisk geologicznych według jego twórców znamionujących koniec jednej z epok geologicznych
i początek kolejnej. W tym przypadku jest to o tyle istotne, że jako czynnik zmiany został
wskazany człowiek, a ściślej działalność gatunku ludzkiego odciskająca się w postaci
śladów geologicznych. Warto przy tym nadmienić, że choć można przyjąć, iż faktycznie
żyjemy w epoce antropocenu, w której naturalne środowisko w swojej dynamice przemian zostaje poddane przemożnemu, zmieniającemu je wpływowi gatunku ludzkiego, to
pewien kłopot stanowi chronologia. Od kiedy mamy do czynienia z taką skalą wpływu
czynnika ludzkiego, że konieczne staje się jego geologiczne uwzględnienie jako zupełnie
nowej epoki w dziejach Ziemi? Sami geologowie proponują różną datację, co uwidacznia
złożoność z pozoru prostego stwierdzenia faktu12. Choć nie jest to w tym momencie problem najistotniejszy, pozostaje ciekawy, ponieważ sygnalizuje status geologii jako nauki
historycznej. I choć nie będę tu go rozważał, to nie jest bez znaczenia: jeśli holocen miał
trwać około 12 tysięcy lat, a poprzedzający go plejstocen 1,8 miliona lat, to czy nie widać
w tym pewnej analogii do chronologii ludzkich dziejów – starożytność to jakieś 3–4 ty11

M. Markowski, Człowiek na bezludnej wyspie. Antropocentryzm i ekologika, referat wygłoszony podczas III Kongresu Kulturoznawczego, Poznań 2017.
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W. Steffen, J. Grinevald, P. Crutzen, J. McNeill, The Anthropocene…, s. 849.
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siące lat, średniowiecze około tysiąca, a im bliżej naszych czasów, tym więcej dostrzegamy
wyróżników zagęszczających podziały w coraz krótszych odcinkach czasu. Bardziej istotne dla badaczy kultury jest znaczenie tego – geologicznego, powtórzę – pojęcia dla ich
własnych przedsięwzięć i teoretycznych dociekań.
Swego czasu rezonans w humanistyce wywołała powstała na gruncie matematyki
i fizyki teoria chaosu, a wcześniej jeszcze zasada nieoznaczoności Heisenberga. Wydaje
się jednak, że to, co w dyscyplinach rodzimych miało ścisłe określenie i przełożenie na
praktykę badawczą dające się wymiernie ująć, zostało przechwycone i było wykorzystywane dość swobodnie – bardziej jako metafora niż pojęcie czy teoria naukowa. Że tak
się sprawy mają, pokazuje Krzysztof Abriszewski, przywołując za Steve’em Matzem szereg
konkurencyjnych względem antropocenu (i wychodzących z innych założeń) propozycji
określenia współczesnego stanu świata13. Przypadki takich przewłaszczeń mogą dawać
efekty zarówno interesujące i płodne poznawczo, jak i chybione. Wiele już napisano14
o humanistycznym pasożytnictwie na naukach ścisłych, dającym efekty tak kuriozalne, że
jedynie werbalnie (już nie treściowo) nawiązujące do przyrodoznawczej ścisłości, wykorzystujące ten kostium do dyskusyjnych, choć niekoniecznie dyskutowalnych pomysłów.
Stanowią one cześć „czarnoksięstwa humanistów”, by posłużyć się określeniem Jerzego
Kmity15. Nawet i w dobrej wierze czynionym zapożyczeniom trzeba się przyjrzeć uważnie.
Jeżeli sygnalizuję tę kwestię, to nie tyle podważając użyteczność pojęcia antropocenu w humanistyce i dla humanistów, ile chcąc się zastanowić, jaka jest owa użyteczność
i co antropocen znaczy dla badaczy kultury, by nie wpaść w pułapkę intelektualnego
hochsztaplerstwa.
A sprawa podnoszona jest jako fundamentalna. Antropocen miałby zmienić zasadniczo perspektywę poznawczą i badawczą humanistyki. Miałby wymusić na niej przewartościowanie pojęć i metod, co widać w przywołanych wyżej tekstach.
Stanowisko takie wydaje mi się przesadne. Nie dostrzegam możliwości logicznego
przejścia od geologicznego pojęcia do jego ogłaszanych konsekwencji. Nie znaczy to, że
nie można tu wskazać żadnej relacji.
Najprościej rzecz ujmując, to, że pojęcie kultury nadal jest użyteczne dla badania
naszej nowej sytuacji, pokazuje okoliczność, że antropocen podlega zainteresowaniu kulturoznawstwa na dwa sposoby. Po pierwsze, jako element świadomości społecznej – już
nie tylko naukowej, lecz także coraz wyraźniej potocznej. Treść i koneksje takiego pojęcia
13
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mogą zostać rozpoznane. Po drugie, wpływając na pojawienie się szczegółowych norm
i dyrektyw doń odnoszonych, staje się elementem kultury i tak może być badany. Praktyka odwołująca się do antropocenu analizowana kulturoznawczo odsłania owe normy
i dyrektywy regulujące ją wywiedzione z interesującego nas pojęcia. Interpretacja różnego rodzaju praktyk pozwala odesłać je do pojęcia antropocenu jako fundującego je bądź
przynajmniej współfundującego. Innymi słowy, dla kształtowania celów działań pojęcie
antropocenu staje się jedną z możliwych determinant. Może się to dziać na ogromną
liczbę sposobów, co, mam nadzieję, jest jasne. Począwszy od: „Żyjemy w antropocenie,
więc będę odpowiedzialnie gospodarował energią, minimalizował produkcję odpadków
etc.”, po: „Żyjemy w antropocenie? To bujda i propaganda ekoszołomów, żeby nas lewacko
zdeprawować, więc muszę bronić naszych sposobów życia”. Tego rodzaju postawy, choć
w inny sposób formułowane, są możliwe i w humanistyce (jak zresztą w każdej innej gałęzi
wiedzy), co zaznacza w swoim tekście Krzysztof Abriszewski.
To skrótowe i w istocie niesatysfakcjonujące ujęcie ma pokazać, że pojęcie antropocenu mieści się w obszarze badań kulturoznawczych i stanowi także przedmiot ich
zainteresowania.
*
Z kolei konsekwencje, jakie może mieć dla kulturoznawstwa pojęcie antropocenu, ująłbym jako te o charakterze metodologicznym i epistemologicznym. Czy zatem z pojęcia
antropocenu wynikają dyrektywy metodologiczne podważające, zmieniające bądź zastępujące dotychczas w humanistyce obecne i stosowane? W innym, bardziej ogólnym sformułowaniu pytanie to mogłoby brzmieć: Jakie konsekwencje metodologiczne wynikają
dla humanistyki z przyrodoznawstwa? Po wielu latach debat nad tą kwestią moje stanowisko nie ma w sobie nic z oryginalności – takich konsekwencji nie ma. By uściślić: nie
uważam, by oba rodzaje wiedzy dzieliła nieprzekraczalna przepaść. Uznaję jednak, że tym,
co je łączy, nie jest tożsamość stosowanych metod (trudna do wyobrażenia, gdy weźmie się
pod uwagę pojęcie kultury fundamentalne dla humanistyki, a stanowiące konstytutywny
punkt odniesienia wszelkich procedur badawczych podejmowanych w jej obszarze), lecz
podobne zobowiązanie do logicznej ścisłości wyprowadzanych wniosków. Wyjaśnianie
(w ścisłym, naukowym sensie) jest procedurą wspólną, lecz dokonywaną za pomocą odmiennych środków.
Jeśli więc weźmiemy pod uwagę, że pojęcie antropocenu ujmuje i uwypukla sprawczość
człowieka w przestrzeni natury, to staje się elementem nie tyle znoszącym i unieważniającym wcześniejsze wysiłki, ile raczej korygującym je i sygnalizującym konieczność rozszerzeń do tej aparatury, którą posiadamy. Kultura w antropocenie nie przestaje nią być. Tym
bardziej że to właśnie kulturowa działalność człowieka jest elementem definiującym to
pojęcie. Nie znajduję też argumentu za tym, by uznawać konieczność zmiany paradygmatu badawczego – nadal w badaniu kultury najistotniejsze jest wyjaśnianie podejmowanych
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przez ludzi działań. Uwzględnienie w owym wyjaśnianiu elementu wskazywanego przez
pojęcie antropocenu nie musi nastręczać kłopotu, choć wcale może nie być proste. Więcej
nawet, jakkolwiek potoczą się losy gatunku ludzkiego, to kulturoznawczy wysiłek badawczy może jako jedyny dostarczyć wyjaśnienia mechanizmu zdarzeń.
Antropocen nie wymaga od nas zmiany wiedzy, lecz wprowadza korektę perspektywy.
Obok teorii małego i średniego zasięgu wymaga podjęcia wysiłku sformułowania szerokiej
teorii globalnie ujmującej i wyjaśniającej działania człowieka i ich konsekwencje także
w skali globalnej (w skali lokalnej jest to zrozumiałe samo przez się). Taka teoria nie obejdzie się bez pojęcia kultury – ono musi stworzyć jej podstawę, choć nie jest wystarczające16. Wymaga uwzględnienia wielu uwarunkowań działań ludzkich, ich wpływu na środowisko. Byłoby to zgodne z krytycznym namysłem nad antropocenem charakterystycznym
dla Abriszewskiego.
Można mieć jednak wątpliwości nie tyle do możliwości stworzenia takiej teorii, jakkolwiek byłoby to trudne, ile do zastosowania jej w praktyce działań kulturowych. Po pierwsze, różnorodność kulturowej rzeczywistości to różnorodność dążeń, interesów, wizji
świata – trudno wyobrazić sobie powszechną zgodę na takie czy inne działania jako konsekwencje teorii. Po drugie, świadomość ludzka to „krótka kołderka”, jak napisał Stanisław
Lem17 – nie jesteśmy w stanie uświadomić sobie i rozpoznać globalnych konsekwencji
naszych aktywności, a do tego adekwatnie na nie zareagować. I choć są to wątpliwości
w pewnej mierze wspólne z tymi wyrażonymi przez Latoura, że skala zmian nas przerasta,
to nie można z tego powodu uciekać w stronę iluzji.
*
Na koniec jeszcze retorycznie zapytam: Czy pojęcie antropocenu jest zatem dla humanistów bezużyteczne? Postawienie kwestii w ten sposób znaczyłoby uznanie, że humanistyka jest przedsięwzięciem oderwanym od rzeczywistości, w której żyje człowiek.
Chociaż granica między kulturą a naturą jest niejasna, nieostra i zapewne zawsze taka
pozostanie, nie sposób zaprzeczyć wzajemnym relacjom obu tych sfer. Co za tym idzie,
w orbicie zainteresowań humanistów jest także natura, świat w jego materialnym wymiarze. Inna rzecz, że to zainteresowanie musi się wyrażać w inny sposób niż w przypadku
przyrodoznawstwa, ale jest realne i istotne. Jeśli bowiem fakty mają swoje konsekwencje, to
zainteresowanie humanistyki antropocenem jest w istocie oczywiste, skoro samo pojęcie
wskazuje czynnik ludzki jako w coraz większym stopniu ważący na procesach naturalnych.
Jednak refleksyjne zaangażowanie humanistyki, potrzebna i niezbędna nawet autorefleksja
gatunku jest czymś różnym od badania samej przestrzeni kultury. W tym zakresie
16

Wbrew obawom, przewidywaniom czy proroctwom Pawła Bytniewskiego (Czy pojęcie kultury przetrwa w antropocenie?,
referat wygłoszony podczas III Kongresu Kulturoznawczego, Poznań 2017), jestem przekonany – pojęcie kultury nie zniknie
ze słownika nauk humanistycznych.

17

S. Lem, Jedna minuta, w: idem, Biblioteka XXI wieku, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1986, s. 91.

Jak badać kulturę w antropocenie?

antropocen nie ustanawia szczególnej cezury, nie wprowadza konieczności zmiany paradygmatu, nie daje podstaw do zanegowania całego dotychczasowego wysiłku badawczego.
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Migracje narracji postapokaliptycznych.
Popkultura jako źródło cierpień

Postapokalipsą można nazwać zespół wyobrażeń kulturowych związanych z motywem
końca cywilizacji, pojawiającym się w literaturze, filmie i grach. Towarzyszy im zespół
praktyk kulturowych, obejmujących zarówno komunikację poprzez media społecznościowe bądź blogi, jak też rozmaite praktyki ludyczne. Postapokalipsa ma bowiem również
wymiar performatywny – bywa praktykowana w środowiskach prepersów, to jest ludzi
aktywnie przygotowujących się na możliwy koniec świata.
„Postapo” (jak bywa w skrócie nazywane przez fanów) to temat niewątpliwie aktualny
i modny – do tego stopnia, że stał się podstawą dwóch poczytnych fanczyzowych serii
wydawniczych: opartego na pomyśle Dmitrija Glukhowsky’ego uniwersum Metro 2033
i wydawanej przez Fabrykę Słów serii S.T.A.L.K.E.R.1 Obszerny i rzetelny przegląd postapokaliptycznych tekstów kultury przyniosła niedawno książka Lecha Nijakowskiego Świat
po apokalipsie. Społeczeństwo w świetle postapokaliptycznych tekstów kultury popularnej2.
Sama obszerność zaprezentowanego w niej materiału świadczy o popularności motywu
zagłady świata, którą przetrwają nieliczni. Uporczywość tej tematyki, jej przylgnięcie do
zbiorowej wyobraźni mogłoby (Freudowsko) świadczyć o jakimś utajonym, gnębiącym
naszą kulturę kompleksie, uaktywniającym się (Jungowsko) w postaci odsłaniających
fragmenty zbiorowej wyobraźni archetypów, demaskujących (Lacanowsko) małe obiekty
niewyrażonego pragnienia – a może lęku. Heather J. Hicks w The Post-Apocalyptic Novel
in the Twenty-First Century. Modernity beyond Salvage3 źródeł popularności motywu,
a zarazem postapokaliptycznego światoodczucia upatruje w lęku przed atomową zagładą
po zrzuceniu bomb atomowych na Hiroszimę i Nagasaki, w zimnowojennych trwogach
i poczuciu kryzysu po ataku na WTC 11 września i wojnie z terroryzmem. Zwraca również uwagę na wpływy postmodernistycznej estetyki i teorii, choć w analizowanych przez
1

Konstrukty męskości w tekstach tej serii interesująco bada Mirosław Gołuński: M. Gołuński, Stalker jako męska retro fantazja
na nowe czasy (uniwersum Kompleks 7215), „Czas Kultury” 1/2019.

2

L.M. Nijakowski, Świat po apokalipsie. Społeczeństwo w świetle postapokaliptycznych tekstów kultury popularnej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2018.

3

H.J. Hicks, The Post-Apocalyptic Novel in the Twenty-First Century. Modernity beyond Salvage, Palgrave Macmillan, New York
2016.
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nią powieściach nie są one ewidentne. Wyróżnia także rodzaje fikcji apokaliptycznej: postapokalipsę, neo-apokalipsę, krypto-apokalipsę, przeciw-apokalipsę (counter-apocalypse)4,
a także apokalipsę kapitalistyczną i postmodernistyczną, choć nie wydaje się, by tego typu
klasyfikacja miała służyć lepszemu i głębszemu zrozumieniu zjawiska. Jednak waga, jaką
Hick przywiązuje do biblijnej apokalipsy jako fundamentu tych wyobrażeń, nie wydaje się
tropem błędnym.
Postapokalipsa nie jest bowiem wynalazkiem najnowszych czasów, choć charakterystyczne dla niej obrazowanie powraca nie tylko w tekstach kultury, dla których cechą
definicyjną jest fikcja, ale także w dyskursach lęków, obecnych w naukowych i medialnych
debatach współczesności, na przykład – jak wskazuje Ewa Bińczyk – w denialistycznej retoryce antropocenu, prowadzącej do marazmu i bierności, ignorującej realne zbliżanie się
katastrofy klimatycznej5. Lęk przed zagładą wydaje się więc cechą współczesnej atmosfery
kulturowej, jej stałym elementem, aktywującym mit biblijnej apokalipsy jako na stałe przypisany zbiorowej wyobraźni, pozwalający jej zarówno oswoić, jak i kanalizować własne
lęki, zapewnić im bezpieczną przestrzeń na pojęciowej mapie współczesności. Płynna
nowoczesność6 odebrała społeczeństwom poczucie stabilności, płynna inwigilacja7 dała
z kolei poczucie (nie)bezpieczeństwa związane z pozostawaniem w sieci złożonej, ponadpanoptycznej kontroli, w ramach której nie ma już nawet czytelnego podziału na kontrolujących i kontrolowanych. Katastrofy ekologiczne wydają się zaś bliższe niż kiedykolwiek.
W takiej sytuacji cywilizacja znalazła się w podwójnej roli: strażniczki bezpieczeństwa
i coraz bardziej zamykającej się wokół człowieka pułapki. Postapokalipsa zatem katalizuje
lęk przed zagładą, a jednocześnie stanowi ucieleśnienie mitu o wyjściu z cywilizacyjnej pułapki, rozpadzie skostniałych struktur i powrocie do świata, w którym przetrwają najlepiej
przystosowani, a zasady społecznego funkcjonowania trzeba będzie ustanawiać na nowo –
przy czym będą one proste, zrozumiałe dla każdego, uwzględniające śniony przez popkulturę sen o samotnym wilku, herosie zabijającym wrogów, zdobywającym różne dobra
i pokonującym przeszkody w drodze do ustanowienia nowego ładu. Nie przez przypadek
Heather J. Hicks jako definicyjne cechy konwencji uznaje następujące obrazy: zrujnowane
miasta otoczone przez zubożone tereny wiejskie i eksplorowane przez bandy obdartych
ocaleńców, niefunkcjonujące technologie, rozpaczliwe poszukiwanie żywności, przejmującą tęsknotę za utraconą cywilizacją, często sygnalizowaną przez słowo pisane, przemoc
posuwającą się aż do kanibalizmu praktykowanego przez włóczące się bandy wyrzutków.
Świat postapokalipsy jest zupełnie „wyczyszczony” zarówno z dóbr, jak i z ograniczeń
cywilizacji, stanowi rzeczywistość wyzerowaną, w której trzeba stwarzać zarówno dobra
4

Ibidem, s. 6.

5

E. Bińczyk, Epoka człowieka. Retoryka i marazm antropocenu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.

6

Z. Bauman, Płynna nowoczesność, tłum. T. Kunz, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2007.

7

D. Lyon, Z. Bauman, Płynna inwigilacja, tłum. T. Kunz, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2013.
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kultury, jak i zasady społecznego funkcjonowania. Tak rozumiana postapokalipsa wydaje
się przeciwieństwem cyberpunku, nurtu zainicjowanego przez Neuromancera Williama
Gibsona i stawiającego pytania o postczłowieka ery cyfrowej. Są to bowiem dwie alternatywne prognozy losów świata i dwa niezależne pytania o człowieczeństwo – z jednej
strony wspomagane cyfrowo i coraz bardziej uwikłane w technologiczne protezy ciała
i osobowości (cyberpunk), z drugiej zaś poszukujące metod przetrwania i ustanowienia
nowego ładu na gruzach cywilizacji (postapokalipsa)8. Fakt rozstania z cywilizacją może
być również w pewien sposób pełen ulgi i radosny – jak dowodzą tego teksty złośliwie
określone przez Briana Aldissa mianem cosy catastrophe. Skoro na gruzach świata zostaliśmy sami, nocujmy bezpłatnie w luksusowych hotelach i popijajmy szampana.
Nawiązując do źródła, jakim są apokalipsy judeochrześcijańskie, byłabym również
skłonna traktować postapokalipsę jako kompleks kulturowych wyobrażeń w kategoriach
mitu – z pełną świadomością, że samo wprowadzenie pojęcia mitu wymagałoby bardzo
szerokiego odniesienia do najróżniejszych pól badawczych. Pozostaje więc mi użyć jako
wymówki stwierdzenia Erazma Kuźmy, że „wobec niemożliwości ustalenia, co to jest mit,
trzeba przyjąć, że jest on tym wszystkim, za co uchodził w różnych okresach i u różnych
pisarzy i teoretyków”9. Relacje mitu i tekstu można zaś traktować w kategoriach motywu,
reinterpretacji lub relacji strukturalnej10 bądź też badania archetypów11. Istota mitu tkwi
jednak nie w samej opowieści, ale w jej retorycznym oddziaływaniu, nieskończonym
potencjale nadpisywania nowych sensów. Mircea Eliade twierdził, że mit to opowieść
prawdziwa, łącząca człowieka z czasem początków, z wiecznym in illo tempore12. Badacze
kultury – również popularnej – bardzo szybko zrozumieli, że właśnie mit może stać się
skutecznym narzędziem jej opisu i rozumienia, co udowodnił już Umberto Eco, pisząc
o Supermanie w literaturze masowej13. Mit to opowieść strukturyzująca rzeczywistość,
angażująca i porządkująca masową wyobraźnię – i jako taki staje się podstawowym kulturotwórczym narzędziem epistemologicznym.

8

Połączenie obu motywów odnaleźć można w filmie Matrix (reż. L. i L. Wachowski, 1999).

9

E. Kuźma, Kategoria mitu w badaniach literackich, „Pamiętnik Literacki” 77/4/1986, s. 56.

10

Zagadnienie relacji mitu i tekstu jest na tyle obszerne, że można przywołać jedynie wybrane publikacje: Z. Drozdowicz
(red.), Mity. Historia i struktura mistyfikacji, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 1997; E. Mieletinski, Poetyka mitu,
tłum. J. Dancygier, PIW, Warszawa 1981; H. Markiewicz, Literatura a mity, w: idem, Literaturoznawstwo i jego sąsiedztwa,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1989; M. Kładź-Kocot, Dwa bieguny mitopoetyki. Archetypowe narracje
w twórczości Johna Rolanda Reuela Tolkiena i Stanisława Lema, Epigram, Bydgoszcz 2012.

11

C.G. Jung, Archetypy i symbole. Pisma wybrane, tłum. J. Prokopiuk, Czytelnik, Warszawa 1981; N. Frye, Anatomy of Criticism,
Princeton University Press, Princeton 2000.

12

M. Eliade, Mity, sny i misteria, tłum. K. Kocjan, KR, Warszawa 1999.

13

U. Eco, Superman w literaturze masowej. Powieść popularna między retoryką a ideologią, tłum. J. Ugniewska, Znak, Kraków
2008; idem, Apokaliptycy i dostosowani. Komunikacja masowa a teorie kultury masowej, tłum. P. Salwa, W.A.B., Warszawa
2010.
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Nie jest przypadkiem, że narracje postapokaliptyczne aktualizują mity. W odniesieniu
do trzech modeli symbolizacji14 (prefiguracja, postfiguracja, afiguracja) trzeba stwierdzić, że zaskakująco często pojawiają się w nich struktury postfiguratywne, to jest takie,
w których aktualizująca treść zawłaszcza pierwotny mit, przemieszcza jego sensy, nadpisuje nad nimi własne retoryczne konstrukcje. Tam natomiast, gdzie postapokalipsa ma
wymiar czysto popkulturowy lub performatywny (wyjście poza tekst w świat gry wirtualnej bądź działań fanowskich), pojawia się afiguratywne traktowanie mitu. Towarzyszy
mu dyspersja pierwotnego obrazu, tworząc nowy rodzaj podmiotowości, konstytuujący
się poprzez model współuczestnictwa, który generuje interaktywność i wirtualność. Afiguratywność wiąże się zarówno ze zniszczeniem iluzji reprezentacji, jak i z temporalnym
oraz przestrzennym rozproszeniem i przejęciem przez podmiot roli współuczestnika,
współkreatora i omnipotentnego demiurga, decydującego o tworzeniu, przetrwaniu i/lub
anihilacji obrazu, często – tak jak Baudrillardowskie symulakrum – odciętego od swego
pierwotnego znaczenia.
Ostatnim przypadkiem, to jest afiguratywnością i dyspersją doświadczenia, nie będę
się tu zajmować. Chcę jedynie zwrócić uwagę, jak świadomie i wytrwale narracje postapokaliptyczne grawitują w stronę mitu w jego przeróżnych odsłonach. Za przykład mogą posłużyć nawet tytuły powieści Pawła Majki z uniwersum Metro: Dzielnica obiecana (zgodnie z sugestią treść powieści stanowi pełna trudów wędrówka bohaterów w poszukiwaniu
miejsca wybawienia) i Człowiek obiecany (tytuł sugerujący narodziny nowego mesjasza).
Mit staje się niejako językiem, za pomocą którego postapokalipsa przemawia – czyniąc to
często metodą postfiguracji, to jest przemieszczania i nadpisywania mitycznych sensów.
Chciałabym tu przybliżyć trzy swego rodzaju punkty wspólne: figurę zagłady, figurę raju
i figurę dyskursu opresywnego. Egzemplaryczność tekstów będzie z konieczności wybiórcza i niepełna, jednak istotą wywodu ma być uwypuklenie procesu recepcji i nadpisywania
mitu, nie zaś monograficzność.

Figura zagłady, czyli apokalipsa spełniona
Mit eschatologiczny wydaje się źródłem i stałym punktem odniesienia narracji postapokaliptycznych. Lech Nijakowski wyróżnia postapokalipsy poatomowe, biologiczne, naturalne, technologiczne bądź spowodowane innymi czynnikami: bronią biologiczną, najazdem
Obcych, katastrofą demograficzną itp.15 Atomowy koniec świata zdaje się uosabiać zarówno zimnowojenne lęki, jak i pytania o moralne jądro ludzkiej odpowiedzialności za kształt
14

Prefigurację, postfigurację i afigurację jako trzy modele symbolizacji w kulturze omawiam szerzej w: M. Kładź-Kocot, Obraz
jako mit. Doświadczenie dyspersyjne, w: E. Wilk, A. Nacher, M. Zdrodowska, E. Twardoch, M. Gulik (red.), Więcej niż obraz,
Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2015.

15

L.M. Nijakowski, Świat po apokalipsie…, ss. 62–83.
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świata, jak w słynnej swego czasu powieści Marka Baranieckiego Głowa Kasandry16.
Najnowsze pytania stawiają jednak teksty ekstrapolujące z rzeczywistości zastanej, z realnych problemów ekologicznych, ekonomicznych i klimatycznych, tak jak w powieściach
i opowiadaniach Paola Baccigalupiego (Nakręcana dziewczyna, Pompa numer sześć, Wodny
nóż)17. Niekiedy powód apokalipsy bywa przemilczany, jak w znakomitej, nagradzanej
i sfilmowanej powieści Cormaca McCarthy’ego Droga18 – i przemilczenie owo staje się
znaczące, wisi nad straszliwą wędrówką bohaterów jak nieobecność metafizycznego sensu.
Bywa jednak, że mit eschatologiczny rysuje się wyraźnie, kładąc podwaliny pod jego sens.
Warto tu przywołać Dzień tryfidów Johna Wyndhama (1951)19 i trylogię MaddAddam
Margaret Atwood (Oryks i Derkacz, Rok potopu, MaddAddam; kolejne tomy wydane zostały w latach 2003, 2009 i 2013)20.
W Dniu tryfidów przyczyną katastrofy staje się zbiorowe oślepnięcie, spowodowane
przelotem tajemniczej komety. Nie wiadomo, czy miała ona coś wspólnego z ekspansją
tytułowych tryfidów niezwykłych roślin, cennych ze względu na pozyskiwany z nich olej,
a jednocześnie potrafiących się przemieszczać i komunikować oraz jadowitych i niezwykle
agresywnych – w sposób, jak się wydaje, ukierunkowany. Metafora wydaje się jednak czytelna – ekspansja cywilizacyjna, konkurowanie w nadprodukcji dóbr prowadzi do swego
rodzaju zbiorowego oślepnięcia, zaś mit eschatologiczny staje się ciałem. Narracja postapokaliptyczna niczym soczewka skupia tu lęk przed zagrożeniem, rozpadem i chaosem –
zarazem dostarczający wyzwolenia z okowów zorganizowanego świata. Wszak to właśnie
pod adresem Dnia tryfidów Aldiss wystosował swoje słynne określenie cosy catastrophe,
choć opisy błąkających się, oszalałych z głodu i rozpaczy ślepców momentami zupełnie na
miano cosy nie zasługują.
Trylogia MaddAddam jest tekstem o tak misternej konstrukcji i złożonej symbolice,
że trudno ukazać wszystkie jej sensy w krótkim omówieniu. Bezpośrednią przyczyną
apokalipsy jest tu świadome działanie jednego człowieka – zbrodniarza, a zarazem boga
nowego świata, genetyka, który wypuścił śmiercionośny wirus, wyhodowawszy wcześniej
nową ludzką rasę, uznał bowiem, że czas poprzedniej się skończył. Pośrednią przyczyną
jest bowiem sam kształt świata, który dzieli się na zasobne, ale zniewolone korporacyjne
miasteczka, w których władza polityczna zastąpiona została dyktatem pracy, zamożności
i bezpieczeństwa (państwowe służby, łącznie z wojskiem, zastąpione zostały przez korporacyjne), oraz plebsopolie – przestrzenie społecznego chaosu, taniego niezdrowego
16

M. Baraniecki, Głowa Kasandry, SuperNOWA, Warszawa 2008 (pierwsze wydanie: 1985).

17

P. Bacigalupi, Nakręcana dziewczyna. Pompa numer sześć, tłum. W.M. Próchniewicz, MAG, Warszawa 2011; idem, Wodny
nóż, tłum. M. Jakuszewski, MAG, Warszawa 2015.

18

C. McCarthy, Droga, tłum. R. Sudół, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2008.

19

J. Wyndham, Dzień tryfidów, tłum. W. Komarnicka, Solaris, Stawiguda 2010.

20

M. Atwood, Oryks i Derkacz, tłum. M. Hesko-Kołodzińska, Prószyński i S-ka, Warszawa 2017; eadem, Rok potopu, tłum.
M. Michalski, Prószyński i S-ka, Warszawa 2017; eadem, MaddAddam, tłum. T. Wilusz, Prószyński i S-ka, Warszawa 2017.

295

296

M arta  K ład ź - K ocot

jedzenia, przestępczości i wszelkiego rodzaju zagrożeń. Polaryzację podziału dóbr trylogia Atwood doprowadza do skrajności. W takich okolicznościach jedynie mała grupa
„bożych ogrodników” świadomie przygotowuje się na „bezwodny potop”, który ma nadejść i pogrzebać całą ludzkość. Zaktualizowany zostaje w ten sposób porządek mitu –
retoryka proroctwa porządkuje rzeczywistość, każąc światu obumrzeć w wielkiej katastrofie,
a potem na powrót odrodzić się w rajskiej niewinności.

Figura raju
Briohny Doyle podkreśla, że postapokalipsa nie tworzy nowej, totalnej wizji utopii, lecz
skupia się na jednostkach i małych grupach ocalonych, którzy próbują żyć w twardych
warunkach zrujnowanego świata21. Za Gilles’em Deleuze’em i Félixem Guattarim upatruje
centralnej postaci narracji postapokaliptycznej w osobie nomady – zdeterytorializowanej
figurze, która przekracza granice podmiotowości. Nomadyzm charakteryzuje bohaterów
Atwood, którzy ustanawiają nowy porządek na gruzach starego świata. Odbywa się to na
dwa sposoby: poprzez zakorzenienie w świecie nowej ludzkiej rasy i za pomocą opowieści.
Jedno i drugie przywołuje mit raju oraz „pierwotnej niewinności”. Stworzona przez Derkacza rasa nie zna agresji ani zazdrości erotycznej (seksualność reguluje ściśle określony
i biologicznie uwarunkowany rytuał godowy), żywi się liśćmi (nie szukając pożywienia,
nie musi niczego pragnąć), w naturalny sposób leczy choroby oraz odstrasza owady i drapieżniki. Wydawałoby się więc, że tęsknota do „pierwotnego dzikusa”, wolnego od schorzeń cywilizacji, doprowadziła do wycięcia z ludzkiej natury wszystkiego tego, co ją do tej
pory definiowało – odwagi, ciekawości poznawczej, zdolności do podejmowania walki,
jak również kreatywnego wysiłku. Jednak ta spokojna, łagodna rasa zaczyna objawiać
jedną bardzo podstawową cechę – żąda objaśniających świat opowieści. Innymi słowy,
domaga się mitu i ze szczątkowych danych przekazanych przez nieszczęsnego ocaleńca
zaczyna takowy tworzyć. Genetyk Derkacz staje się w tej opowieści bogiem-ojcem, zaś
jego partnerka Oryks – dobrotliwą boginią-matką. Nie ma więc ucieczki od strukturyzującego poznanie mitu. Mit ustanawia się na gruzach świata, mit odnawia świat, odtwarzanie
mitu jest odtwarzaniem świata. Świat skończył się w wyniku apokalipsy, lecz zaczyna się
nowym rajem, a oba te plany znaczeniowe się przenikają. Rolę Jana z Patmos bierze zaś na
siebie jedna z bohaterek, ocalona z wirusowej hekatomby Toby, która staje się kronikarką
zagłady i odrodzenia.

21

B. Doyle, The Postapocalyptic Imagination, https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0725513615613460 [6.05.2019].
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W podobny sposób „pierwotna niewinność” pojawia się w powieści Johna Crowleya
Późne lato22, obrazującej narodziny nowego, łagodnego świata na gruzach tego zniszczonego w apokalipsie.

Mit jako opresyjny dyskurs
Niekiedy narracje postapokaliptyczne obrazują działanie mitu jako narzędzia nie tyle
epistemologicznego, ile dyscyplinującego myślenie, wyznaczającego granice ludzkim
działaniom. Pozostawanie „wewnątrz mitu” dostarcza tłumaczącej świat opowieści
i wytycznych postępowania, a zarazem uniemożliwia poszukiwanie innych kluczy poznawczych. Przywiązanie do jednej opowieści zamyka na inne – i mit zamiast narracją
wyzwalającą staje się narzędziem kostnienia myśli, retorycznym biczem. Dzieje się tak
w innej powieści Johna Wyndhama, Poczwarki (1955)23, której bohaterowie żyją w społeczności zdominowanej przez opresyjną strukturę rodzinno-religijną. Zgodnie z jej wierzeniami apokalipsa była karą za ludzką pychę, a obecny stan jest procesem powrotu do
łaski, ożywionym nadzieją na ponowne nastanie Złotego Wieku. Przedmiotem kultu staje
się „prawdziwy obraz” człowieka i wszelkich innych stworzeń – stąd też dzieci, w których
odkryto jakąkolwiek mutację, zostają skazane na śmierć lub wygnanie. Ujawnia się tu cały
arsenał skojarzeń związanych z lękiem przed obcością i innością, przed potrzebą redefiniowania „swojskości”, przed „obcym w nas”. Zakończenie powieści przynosi zaś kolejną
odsłonę mitu raju, ziemi obiecanej, miejsca szczęśliwości, do którego mogą trafić wybrani
bohaterowie, którym dane było otworzyć się na inność.
Interesujące ujęcie mitu jako opresyjnego dyskursu przynosi słynna powieść Waltera
M. Millera Jr. Kantyczka dla Leibowitza (1959)24. Warto zauważyć jej immanentną ironię.
Po apokalipsie Kościół katolicki staje się dzięki dyscyplinie i archaicznej strukturze depozytariuszem resztek ocalonej wiedzy. Gromadzone są stare dokumenty, archiwizowane
notatki uczonych – wszystko z nadzieją, że pewnego dnia dawna nauka zostanie odtworzona. Tytułowy Leibowitz to naukowiec, którego mnisi z pewnego klasztoru bardzo chcą –
jako strażnicy szczątków jego spuścizny – uczynić świętym. Dziełem życia głównego
bohatera pierwszej części staje się skopiowanie i bogate iluminowanie schematu obwodu
elektrycznego. Tymczasem gdy przychodzi moment, w którym odradzająca się cywilizacja wydała wreszcie uczonych zdolnych odnieść korzyść z zapoznania się z dorobkiem
dawnych wieków, skostniałe struktury kościelnej władzy będą chronić ów dorobek nawet
przed tymi, dla których rzekomo go przechowywały. Trzecia część powieści podtrzymuje
22

J. Crowley, Późne lato, tłum. I. Żółtowska, MAG, Warszawa 1997.

23

J. Wyndham, Poczwarki, tłum. J. Kydryński, Solaris, Stawiguda 2010.

24

W.M. Miller Jr., Kantyczka dla Leibowitza, tłum. J. Garztecki, Instytut Wydawniczy PAX, Poznań 1991.
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ironię, dokładając do niej szczyptę tragizmu – ludzkość co prawda odtworzyła osiągnięcia
naukowe, ale również powtórzyła swój upadek w Nietzcheańskim wiecznym powrocie,
zaś mnisi po raz kolejny podjęli się ocalenia wiedzy, tym razem przenosząc ją do gwiazd.
Mechanizm ocalającej sakralizacji pewnych sfer rzeczywistości przynosi w Kantyczce
dwuznaczne rezultaty – z jednej strony faktycznie pomaga ocalić, z drugiej staje się opresywną klatką idei. Odwołanie się do mitu apokalipsy jako kary zdaje się mieć wymiar
profetyczny, ostrzegający i dydaktyczny.
Ciekawy podział na dwa dyskursywne porządki można znaleźć w Czarownicy znad
Kałuży Artura Olchowego25. Tytułowa czarownica, a w istocie lekarka, staruszka, która
jako jedna z nielicznych pamięta świat sprzed apokalipsy, reprezentuje model oświeceniowego racjonalizmu, wzbogacony o pełną świadomość faktu, że racjonalność zupełna
i wyłączna nie jest możliwa. Z ludzkiej psychiki zawsze wypełzną bowiem strachy, upiory
i utopce, które trzeba – metaforycznie – zaprząc do pracy nad cementowaniem nowego
ładu. Sztafaż magii skrywa zatem naukę, a niesamowitość i pragnienie tkwiącego pod
podszewką rzeczywistości mitotwórstwa uaktywnia się tylko na tyle, a ile jest potrzebne
do wplecenia w dyskurs władzy – o władzę bowiem toczy się walka. Racjonalistce przeciwstawiony zostaje fanatyczny duchowny, wykorzystujący retorykę wiary do celów pragmatycznych, lecz krótkowzrocznych. Mit zostaje więc również w tej powieści ukazany jako
przemyślna sieć, z której utkać można dyskurs władzy.
Przypadek wielopoziomowo grającej mitem narracji można zaś znaleźć w filmie Alberta i Allena Hughesów Księga ocalenia (The Book of Eli, 2010). Wedle komponentów
świata wyróżnionych przez Heather J. Hicks jest to postapokalipsa egzemplaryczna.
W splądrowanym, wypalonym postapokaliptycznym świecie grasują bandy mniej lub
bardziej agresywnych ocaleńców, walczących o nędzne resztki dóbr z okresu rozkwitu
cywilizacji. W świat ten potrzeba mitu wkracza na dwa sposoby. Po pierwsze, przywódca
jednej z band poszukuje legendarnej księgi, która miała władzę nad umysłami. Depozytariuszem ostatniej na świecie Biblii okazuje się główny bohater, tytułowy Eli, który zmierza
do ostatniego przyczółka człowieczeństwa, do swoistej ziemi obiecanej, gdzie księgę może
przekazać, ponieważ zostanie ona przepisana, powielona i oddana ludzkości. Przywódca
bandy ściga Eliego i próbuje odebrać mu księgę, kierując się wiarą w słowo, które może
stać się narzędziem władzy. Poszukuje więc drogi do mitu jako narracji opresywnej, ale
zarazem sam ulega naiwnemu, magicznemu przekonaniu o jego porządkującej sile jako
niezawodnej metodzie zyskania władzy nad umysłami.
Po drugie, filmowa narracja mnoży symboliczne sensy, powracając do biblijnej opowieści o odkupieniu. Wędrówka Eliego przez spustoszoną ziemię nosi znamiona pielgrzymki ludu wybranego – a zarazem odkupiciela – przez pustynię, strefę metafizycznej
pustki, odnosi się do kuszenia Chrystusa, a zarazem do wędrówki narodu wybranego do
25

A. Olchowy, Czarownica znad Kałuży, Genius Creations, Bydgoszcz 2017.
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ziemi obiecanej. Eliego, tak jak wielu innych mieszkańców tego świata, dosięga ślepota,
a Biblia zostaje mu odebrana, jednak ten triumf zła okazuje się pozorny, bowiem bohater
nie tyle niesie Księgę, ile sam jest Księgą – ma ją w pamięci, potrafi odtworzyć każde
jej słowo. W końcowych scenach filmu dyktuje ją, ubrany w białe szaty niczym zbawca,
a dokonawszy dzieła swojego życia, umiera z powodu odniesionej po drodze rany postrzałowej. Z prasy schodzą zaś świeże egzemplarze odrodzonego Słowa z przewrotną
adnotacją „wydawnictwo Alcatraz” – dawne więzienie staje się więc sferą wolności ducha.
Zaś oślepły fizycznie i na duchu przywódca bandy pozostaje z pisaną braille’em Księgą,
której nie potrafi odczytać, możliwość stworzenia opresyjnej mitycznej narracji została
mu odebrana. Pozostało jednak przekonanie o władzy słowa i ocalającej mocy mitu. Sens
wędrówki głównego bohatera dobrze wybrzmiewa w zestawieniu z Drogą McCarthy’ego,
w której ni to pielgrzymka, ni ucieczka ojca i syna prowadzi nad brzeg morza i w ocalającą
śmierć człowieka poświęcającego się dla dziecka. Unosi się jednak nad Drogą znacząca
metafizyczna nieobecność, sama w sobie modelująca bolesne zetknięcie się człowieka ze
światem, którego semantyczna pustka zmusza do produkowania sensów. A sensy organizujące strukturę przekonań nieuchronnie stają się mitami.
Jak wynika z powyższych, z konieczności wybiórczych przykładów, postapokalipsy
od lat 50. XX wieku angażują zbiorową wyobraźnię w stopniu dorównującym niemal
popkulturowym narracjom superbohaterskim. Wydają się wyjątkowo trafnie oddawać
migracyjną naturę nie tyle nawet płynnej, ile opartej na doświadczeniu dyspersyjnym
rzeczywistości. Ponadto mogą stanowić postfiguratywne rekontekstualizacje wędrujących
mitów i jako takie wydają się zarówno diagnozą cywilizacji, jak i katalizatorem lęku przed
rozpadem i chaosem, do którego ta cywilizacja zmierza. Zarówno na poziomie reinterpretacji, jak i struktury postapokalipsy mogą wpisywać w mit eschatologiczny najróżniejsze
sensy, ukazywać jego przeróżne odsłony. Ich cechą jest także to, że jej bohaterowie żyją
w świecie bez reguł, konsumując resztki dóbr, których nie są już zdolni wytworzyć.
W pustkę po sensie zaś natychmiast wkraczają nowe narracje, przejmując retoryczną i realną
władzę nad umysłami. Współczesna potrzeba katalizowania lęków, a jednocześnie narzucania na rzeczywistość siatki znaczeń zdaje się w dużym stopniu odpowiadać za niesłabnącą,
a wręcz nasilającą się popularność narracji postapokaliptycznych.
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Widmo nieludzkości.
Antropocen jako epoka inwolucji człowieka

Mniemanie, jakoby rozwój kultury był
sterowany mądrością i wiedzą umysłową,
jakoby z rozumną niezawodnością kroczył
drogą ku „wyższemu”, jest błędne1.

Ewolucja regresywna, czyli inwolucja
Jednym z pierwszych badaczy i teoretyków procesu ewolucji regresywnej był etolog, noblista Konrad Lorenz. Uznając za trafną teorię darwinowską, ale i konsekwentnie odnosząc
własne koncepcje do obserwacji świata zwierząt, z których wynikało, że istnieją liczne
dowody zachowań szkodliwych dla przetrwania gatunku (np. dzieciobójstwo wśród lwów
i langurów), stwierdził on, że selekcja naturalna – wbrew klasyce darwinizmu – nie uprzywilejowuje tego, co jest korzystne dla gatunku, ale to, co jest korzystne dla osobnika w chwili
rozrodu. Taka selekcja przekazuje zatem przede wszystkim wewnątrzgatunkowe informacje o cechach osobnika zwyciężającego w konkurencji, co sprawia, iż w efekcie gatunek
„nie dowiaduje się” niczego o świecie zewnętrznym, co stanowi przecież istotny warunek
adaptacji darwinowskiej. Skutki takiego działania sił doboru bywają dla gatunków opłakane, wiodąc je ku ślepym zaułkom ewolucji. Ujmując to nieco inaczej, można powiedzieć,
że doraźne korzyści wynikające z sukcesu rozrodczego poszczególnych osobników mają
często długofalowe, fatalne skutki dla gatunku2. Rozpoznanie to przywiodło Lorenza do kolejnych wniosków, spośród których najważniejszym dla niniejszych rozważań jest uznanie
mylności przekonań wielu „starych” ewolucjonistów i nieskończenie wielu nowych techno-

1

K. Lorenz, Regres człowieczeństwa, tłum. D. Tauszyńska, PIW, Warszawa 1986.

2

K. Lorenz, Odwrotna strona zwierciadła, tłum. K. Wolicki, PIW, Warszawa 1977; idem, Regres…
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i socjokratów oraz humanistów, że proces ewolucji jest predeterminowany i pozostaje
w najściślejszym związku z postępem. „Proces ewolucji – stwierdzał Lorenz – nie zawiera
w sobie żadnego wbudowanego planu rozwoju, który prowadziłby w kierunku większego
udoskonalenia przystosowań, a tym bardziej nadawał rozwojowi tendencje „ku górze”3.
Z problemem tym, jak wiadomo, borykał się już sam Karol Darwin, na próżno usiłując
wyjaśnić sobie współczesnym, że ewolucja nie ma innego celu poza samym życiem. Niewykluczone, że trudności z tłumaczeniem nowej idei ruchu materii ożywionej bez wpisanego weń progresu, wynikały z faktu, iż (na co zwraca uwagę między innymi John Gray4)
idea postępu jest dużo starsza niż teoria Darwina i sytuuje się pośród najsugestywniejszych
praenotiones, które – wbrew temu, co można by podejrzewać – nie pozostają wyłącznie
w związku z potocznymi mitologiami, ale wywodzą się z humanizmu i oświeceniowego
racjonalizmu. Jak pisze Neil Postman:
Dla większości z nas postęp nie jest teorią, jest faktem [...] myślimy, iż możemy rozproszyć
wszystkie wątpliwości na temat postępu, telefonując, biorąc aspirynę lub lecąc do Londynu5.

Z tego powodu (telefonu, aspiryny, samolotu) myślenie o ewolucji w kategoriach „ruchu
dla ruchu”, a już w ogóle w kategoriach regresu nie tylko w czasach Darwina, ale i w czasach współczesnych, napotyka opór i niezrozumienie. Dzisiaj widoczne jest to zwłaszcza
pośród orędowników/entuzjastów nowych technologii, informatyzacji, digitalizacji, zatroskanych co prawda niekiedy skutkami rozwoju cywilizacji, ale nieporzucających myśli
o postępie, który według kontrprogresywisty Graya nie jest niczym innym, jak „tęsknotą
za nieśmiertelnością w technologiczno-futurystycznym przebraniu”6. Nie zważając jednak
na te idole nowoczesności (a raczej zważając z ewolucjonistyczną trwogą), Konrad Lorenz
u kresu swego twórczego życia, ustaliwszy jednoznacznie, że „ewolucja z osiągniętego
stadium rozwoju może posuwać się dalej w dowolnym kierunku, idąc ślepo za pojawiającym się naciskiem selekcji”7, co dotyczy każdej formy żywej, a nawet całych ekosystemów, sformułował wspomnianą koncepcję ewolucji regresywnej. Nadał jej wciąż mało
upowszechnione miano „sakulinizacji”, odnosząc się do nazwy skorupiaka Sacculina
carcini, pod względem biologicznym niezwykłego przykładu zaniku wykształconych
wcześniej organów (oczu, odnóży i układu nerwowego)8. Lorenz przyjął, że sakulinizacja,
3

K. Lorenz, Regres…, s. 34.

4

J. Gray, Słomiane psy. Myśli o ludziach i innych zwierzętach, tłum. C. Cieśliński, Książka i Wiedza, Warszawa 2003.

5

N. Postman, W stronę XVIII stulecia. Jak przeszłość może doskonalić naszą przyszłość, tłum. R. Frąc, PIW, Warszawa 2001,
s. 32.

6

J. Gray, Słomiane psy…, s. 175.

7

K. Lorenz, Regres…, s. 35.

8

Warto dodać, że ciało tego dorosłego pasożyta można podzielić na dwie części: jedna część nazywana jest externa,
w której bulwiasty narząd rozrodczy pasożyta wystaje z brzucha gospodarza, druga część nazywa się interna i znajduje się
wewnątrz ciała gospodarza. Ta część składa się z dendrytoidalnych korzeni, które owijają się wokół organów gospodarza,
przeznaczonych przede wszystkim do wysysania składników odżywczych. Obserwowano rozciąganie się korzeni do mózgu
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nazywana też inwolucją, zachodzi wtedy, gdy specyficzne warunki środowiskowe sprzyjają
przejęciu określonych funkcji życiowych danego organizmu/gatunku przez jego otoczenie. Ewolucja regresywna (wsteczna) warunkowana jest sprzyjającymi okolicznościami
„nicnierobienia”, jakie stwarza danemu organizmowi pozostawanie w stałym związku
z otoczeniem, gwarantującym przetrwanie i rozmnażanie bez wydatkowania energii na
utrzymanie własnych zabezpieczeń i przetworników informacji o środowisku. W takich
warunkach adaptacyjnych, zwłaszcza długotrwałych/pokoleniowych, prowadzi to do
zaniku wcześniej istotnych, a obecnie zbędnych instynktów i zdolności. Za organizm
„stara się” otoczenie, co wiedzie do nadmiernego uzależnienia oraz zgubnej, jak wiadomo,
specjalizacji. Zmiany w środowisku (np. wzrost temperatury lub pojawienie się konkurentów do zasobów pokarmowych) w takiej sytuacji niejednokrotnie przekładają się na zanik
całych populacji. Chociaż wydaje się, że inwolucja najczęściej dotyczy pasożytów, zdaniem Lorenza obejmuje ona także symbionty, na przykład nasze zwierzęta domowe, wraz
z udomowieniem tracące dawne przystosowanie do życia w stanie dzikim. Wyraźnie to
widać w przypadku doboru sztucznego, gdzie dostosowanie jest warunkowane subiektywną oceną i działaniami hodowcy (krzyżówkami eliminującymi niektóre cechy lub wzmacniającymi mutacje genetyczne, czego przykładem jest hodowla bydła mlecznego, różnych
zbóż, psów rasowych itd.). Znamienne, iż „[u]bytek informacji o szczegółach swojej przestrzeni życiowej”9 jest dla Lorenza jednocześnie najwłaściwszą definicją domestykacji,
której wiele cech, jego zdaniem, przejawia także człowiek10.
Nasz gatunek już obecnie wykazuje niezaprzeczalne objawy udomowienia pod względem
fizycznym […] a regres swoiście ludzkich cech i osiągnięć przywołuje przerażające widmo
nieludzkości11.

Może nie tak dramatycznie, ale właśnie w tym duchu fakt uzależnienia się naszego
gatunku, czy wręcz zdanie się na wewnątrzgatunkową informację, zwłaszcza pozagenetyczną, a więc kulturę, postrzega wielu biologów, na przykład Edward O. Wilson oraz
niektórzy filozofowie współczesności, jak choćby wspomniany już Gray, ale też Daniel
i ośrodkowego układu nerwowego hosta, co mogłoby wyjaśniać, jak takie pasożyty mogą manipulować zachowaniem
gospodarzy.
9

K. Lorenz, Regres…, s. 38.

10

Ustalono między innymi, że ewolucja biologiczna raczej nie wycofuje się ze złożonych adaptacji determinowanych przez
interakcje wielu genów. Może natomiast całe takie podsystemy porzucać, gdy nie są już potrzebne, co najczęściej dzieje
się w przypadku pasożytnictwa, ścisłej symbiozy i domestykacji, ale też przy przejściu z jajorodności na żyworodność –
najlepiej udokumentowany przykład to uproszczenie genów morfogenezy u ssaków w porównaniu z płazami (które mają
po kilka wersji każdego białka dostosowanych do różnych temperatur w środowisku). Potwierdzono tym samym koncepcje
Lorenza dotyczące inwolucji. Odkryto również, że na adaptację mogą mieć wpływ czynniki cywilizacyjne, np. emisja gazów
i pyłów przemysłowych, czego przykładem jest motyl Biston betularia, którego jasna pigmentacja na skutek silnej presji
selekcyjnej została wyeliminowana na rzecz pigmentacji ciemnej (tzw. melanizm przemysłowy), trudniej odróżnialnej dla
naturalnych wrogów na tle ściemniałej wskutek zanieczyszczeń kory brzóz. Inna sprawa, że gdy adaptacja ta przestała
być potrzebna, bo zanieczyszczenie powietrza i kory brzozowej się zmniejszyło, wzrosła liczba białych motyli w populacji.
W tym wypadku mamy jednak do czynienia z cechą prawdopodobnie jednogenową, której zmiany są łatwe.

11

K. Lorenz, Regres…, s. 38.
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Dennett i niemal wszyscy zwolennicy teorii memetycznej. Kultura – wynalazek zwierzęcia ludzkiego – stanowiąc od górnego paleolitu kumulowaną, pozagenetyczną informację
wewnątrzgatunkową, stała się z czasem głównym selekcjonerem cech naszego gatunku,
coraz bardziej uzależniającego się od tej właśnie informacji i warunków życia w kulturze,
a tym samym coraz mniej zależnego od natury12. Rozpoznajemy to jako sukces cywilizacyjny, nie dostrzegając, że w ten właśnie sposób rozbudowaliśmy i udoskonaliliśmy pasożytniczy, wyniszczający system czerpania z zasobów Ziemi, eliminujący z wolna wszelkie
inne żywe gatunki (roślinne i zwierzęce). Paradoksalne jest również to, że za sprawą tego
„sukcesu” dokonuje się udomowienie Homo sapiens s., ze wszystkimi jego negatywnymi
konsekwencjami (od chorób cywilizacyjnych po „cyfrową demencję”).

Grzechy ludzkości
W sześcioczęściowej audycji dla radia bawarskiego, emitowanej w 1970 roku, a zaprezentowanej potem w postaci książki pt. Osiem grzechów śmiertelnych cywilizowanej ludzkości13,
Konrad Lorenz wyliczył rozpoznane przez siebie zagrożenia, wynikające z długotrwałego
udomowienia i uzależnienia się naszego gatunku od informacji wewnątrzgatunkowej. Zaliczył do nich:
– ogromne przeludnienie Ziemi, które zmusza nas do agresji, biorącej się z czysto ewolucyjnej, zwierzęcej terytorialności, chroniącej przed kontaktem z nadmiarem osobników
konkurujących o to samo terytorium (co można by dzisiaj uzupełnić, odnosząc się do tzw.
liczby Dunbara14);
– dewastację naturalnych siedlisk człowieka, przekładającą się nie tylko na zniszczenie
środowiska, w którym żyjemy, ale także na zniszczenie w człowieku szacunku dla piękna
i wielkości stworzenia poza nim samym;
– wyścig ludzkości z samą sobą, który przyspiesza rozwój technologii naszej zagłady
i czyni człowieka ślepym na wartości oraz refleksję nad sensem życia;
– zanik silnych emocji i ich spłycenie, wynikające z postępów w technologii i farmakologii, promujących coraz większą nietolerancję wobec wszystkiego, co bolesne i nieprzyjemne. Zarówno radość, jak i cierpienie są dzisiaj niwelowane, wiodąc ku rozległym
obszarom bezimiennej nudy i zobojętnienia;

12

D. Wężowicz-Ziółkowska, W. Borkowski, Kultura jako adaptacja. Kultura w paradygmacie przyrodoznawstwa, w: V. Hajduk-Gawron, A. Madeja (red.), Adaptacje I. Język – literatura – sztuka, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Wydawnictwo
Gnome, Katowice 2013.

13

K. Lorenz, Die acht Todsünden der zivilisierten Menschheit, Piper Verlag, München 1973. Prezentacja grzechów – tłum.
własne.

14

R. Dunbar, Ilu przyjaciół potrzebuje człowiek? Na tropie zagadek ewolucji, tłum. D. Cieśla-Szymańska, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2010.
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– „zepsucie genetyczne”, związane z tym, że w nowoczesnej cywilizacji brakuje czynników wywierających selektywną presję na rozwój i zachowanie naturalnych norm rozrodu, poza „naturalnym poczuciem prawa” i tradycjami prawnymi, a więc wynalazkami
ludzkimi;
– rozpad tradycji, który wynika z osiągnięcia punktu krytycznego, w którym młode
pokolenie nie jest już w stanie identyfikować się ze starym, traktowanym jak obca grupa
etniczna. Powody tego zaburzenia identyfikacji wynikają głównie z braku kontaktu między
rodzicami a dziećmi, mającego patologiczne konsekwencje już w okresie niemowlęctwa;
– wzrost indoktrynacji ludzkości. Powielanie liczby osób zjednoczonych w jednej
grupie kultu, w połączeniu z perfekcją środków technicznych mających wpływ na opinię
publiczną, prowadzi do ujednolicenia poglądów, którego w takiej skali nie było jeszcze
w historii ludzkości. Co więcej, sugestywny efekt ustalonej doktryny wzrasta wraz z liczbą
zwolenników, być może nawet w postępie geometrycznym. Najogólniej mówiąc, istnieje
patologiczna sytuacja manipulacji dużymi masami ludzkimi, sprytnie kontrolowana za
pomocą badania opinii publicznej i technologii reklamowych, wspomagających producentów wszelkiego rodzaju idei – od koncernów farmaceutycznych po koncerny zbrojeniowe;
– uzbrojenie ludzkości w broń nuklearną, grożące likwidacją naszego i innych gatunków, czego łatwiej jednak uniknąć niż regresu, zachodzącego z wyżej wyliczonych
powodów.
Idąc tylko tym tropem (a jest ich znacznie więcej), można przyjąć, że nasz gatunek,
podobnie jak to jest w przypadku zwierząt domowych, za sprawą tendencji selekcyjnych,
obecnych w kulturze (która, jak zauważa Wilson, „potrafi czasem zupełnie oszaleć, przyczyniając się nawet do zguby tworzących ją społeczności”15), traci z wolna sporą część
ewolucyjnej informacji o sobie samym, uzyskując niemal wyłącznie kulturową informację
o skutecznie przystosowanych i przeżywających w świecie cywilizacji. Jako zasadnicze dla
człowieka środowisko kultura wytwarza precyzyjne i subtelne instrumenty adaptacyjne,
niemal niezależne od dziedziczenia genetycznego, za to uzależnione od umysłowych możliwości swoich użytkowników i technicznych środków rozpowszechniania. Wyróżnia to
człowieka spośród całego świata organizmów żywych16, choć realizuje się właśnie dzięki
właściwej wszystkim takim jak on i podobnym mu organizmom regułom epigenetycznym –
genetycznie warunkowanym algorytmom przyswajania informacji, działającym niczym
sito selekcjonujące zawartość informacyjną naszych umysłów. Zdaniem Wilsona, który
w Konsiliencji jednoznacznie przechodzi ze stanowiska socjobiologicznego ku koncepcji
koewolucji genetyczno-kulturowej:

15

E.O. Wilson, Konsiliencja. Jedność wiedzy, tłum. J. Mikos, Zysk i S-ka, Poznań 2002, s. 240.

16

Choć pewne gatunki zwierząt, zwłaszcza wyższe naczelne, miewają proste („proto-”) kultury, ich znaczenie dla przeżycia
osobników jest znacznie mniejsze. Człowiek jest jedynym gatunkiem, który na większości obszarów swego występowania
nie byłby w stanie przetrwać, gdyby całkowicie pozbawić go adaptacji kulturowych.
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[…] niektóre dziedziczne reguły epigenetyczne powodują, że posiadające je jednostki mają
większe szanse przeżycia i reprodukcji w otaczającym je środowisku i kulturze niż inne jednostki, które nie odziedziczyły tych reguł albo przejawiają się one u nich w słabszej postaci.
Dzięki temu w ciągu wielu pokoleń w populacji rozprzestrzeniają się skuteczniejsze reguły
epigenetyczne wraz z determinującymi je genami. Oznacza to, że genetyczna ewolucja gatunku ludzkiego przez dobór naturalny dotyczyła nie tylko anatomii i fizjologii mózgu, ale
także zachowań17.

Biologiczno-kulturowym efektem tego jest nadwartościowanie niektórych cech
i równoczesne niedowartościowanie tych, które w wyścigu nie biorą istotnego udziału.
Według Lorenza powolnemu zanikowi ulega na przykład potrzeba twórczej zabawy, potrzeba piękna i harmonii, zadowolenie ze współdziałania. Aldous Huxley, autor Nowego,
wspaniałego świata (1932), typową dzisiaj postawę człowieka charakteryzuje następująco:
Dajcie mi telewizję i hamburgery i – na miłość boską – nie zawracajcie mi głowy waszym
gadaniem o odpowiedzialności i wolności18.

Natomiast Erich Fromm jest zdania, że
[…] życie w warunkach przymusu, jakie stwarza dzisiejsza cywilizacja, powoduje, iż tylko
człowiek z całkowicie anormalnymi skłonnościami może uniknąć ciężkich zaburzeń
psychicznych19.

Oczywiście, takie opinie można postrzegać jako obskuranckie i stronniczo eksponujące wyłącznie negatywne strony cywilizacyjnego rozwoju człowieka. Pożytki płynące dla
naszego gatunku z tego rozwoju, zwłaszcza w perspektywie antropocentrycznej, wydają
się zdecydowanie przewyższać jego negatywne skutki. Z przyrodoznawczej wszakże, nie
tylko etologicznej (jak u Lorenza), perspektywy obiektywnie postrzegane skutki tego ludzkiego „uwolnienia się” od natury są rozpoznawane jako destrukcyjne dla naszej planety,
a finalnie zapewne i dla Homo sapiens s. Kiedy zatem to wszystko się zaczęło?

Antropocen
Jeśli trzymać się ustaleń paleoantropologii i biologii molekularnej, Homo sapiens s. pojawił
się na Ziemi około 100–150 tysięcy lat temu i od tego czasu już nie ewoluuje. Pojawienie
się tego nowego gatunku, sukcesywny wzrost jego populacji (różny jednak na różnych
obszarach Ziemi) oraz zasiedlanie coraz rozleglejszych terytoriów wraz z wypieraniem
17

E.O. Wilson, Konsiliencja…, ss. 192–193.

18

Za: K. Lorenz, Odwrotna strona zwierciadła, s. 167.

19

Za: ibidem, s. 149.
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z nich innych gatunków można uznać za stan wejścia w erę dominacji człowieka. Podobnie jak kenozoik w geologii, posiadałaby ona liczne epoki i piętra. Być może jednak za
początek tej ery należałoby przyjąć, znaczony licznymi artefaktami archeologicznymi (Jerycho, Jarmo, Çatal Hüyük) i paleoantropologicznymi (szczątki kostne ludzkie i zwierzęce
z ww. osad), etap względnego uniezależnienia się człowieka od środowiska naturalnego
dzięki przejściu do hodowli roślin i zwierząt oraz ku osiadłemu trybowi życia, uznawany przez wielu historyków (Daniel Arnaud, Piotr Bieliński) za czas narodzin cywilizacji
(około 11 tysięcy lat p.n.e.). Tu także dają się wyodrębnić okresy i fazy, znaczone kolejnymi wynalazkami (koło, pismo, cyfra), prowadzące do niemal całkowitego uniezależnienia od warunków naturalnych w społeczeństwach wysoko rozwiniętych. Jest to jednak
zdecydowanie antropocentryczny punkt widzenia, z którym nie do końca zgodziłby się
pomysłodawca terminu Anthropocene – holenderski chemik Paul Crutzen z Max Plank
Institute w Mainz (Niemcy), badacz składu chemicznego atmosfery ziemskiej, który
w 2000 roku stwierdził, że populacja ludzka ma tak ogromny wpływ na jej zanieczyszczenie, iż należałoby przyjąć, że wyznacza to kolejną epokę geologiczną Ziemi – antropocen20. Chociaż Richard Monastersky twierdzi, iż inspiratorem naukowego myślenia
w tych kategoriach był Scott Wing z National Museum of Natural History w Waszyngtonie, członek zespołu przygotowującego wielką wystawę poświęconą dziejom naszej
planety21, kwestia terminologicznego ojcostwa nie wydaje się tu najistotniejsza. Ważniejsze jest, że sama idea globalnego wpływu naszego gatunku na dzieje Ziemi okazała się
na tyle przekonująca, aby skłonić licznych badaczy, w tym Jana Zalasiewicza (University
of Leicester w Wielkiej Brytanii), członka Geological Society of London, do namysłu i poważnych badań nad tym zagadnieniem. W 2009 roku Zalasiewicz został szefem Anthropocene Working Group, której zadaniem była analiza zasadności wprowadzenia nowej
epoki w historię Ziemi i nomenklaturę naukową. Ale ideę tę podchwyciły też media. Już
w 2011 roku „The Economist” anonsował: Welcome to the Anthropocene. Tym samym,
mimo procedowania komisji naukowej, powołanej do merytorycznego uzasadnienia
„antropocenu” i wprowadzenia w użycie nowego terminu, antropocen stał się faktem
kulturowym. Ostatecznie grupa Zalasiewicza przyjęła – mając na uwadze wiele zastosowanych dotąd markerów, uznawanych w naukach o Ziemi za decydujące o przejściu
jednej epoki geologicznej w inną, ale uwzględniając także głosy archeologów, socjologów,
antropologów, historyków społeczeństwa itd. – że za moment zwrotny, golden spikes
nowej ery można uznać rok 1964 albo 1600, kiedy to skutki podboju obu Ameryk zyskały
wymiar globalny. Między innymi na niespotykaną dotąd skalę zaczął rozwijać się międzynarodowy handel, zmieniając przyzwyczajenia nutrytywne milionów ludzi, a co za tym
idzie – szatę roślinną Ziemi (do Europy, Afryki i Chin trafiła kukurydza z centralnej
20

R. Monastersky, Anthropocene: The human age, „Nature” 519/2015, ss. 144–147, doi:10.1038/519144a.

21

Ibidem.
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Ameryki, ziemniaki z Ameryki Południowej zaczęto najpierw uprawiać w Wielkiej Brytanii,
a potem już na obu półkulach, z Europy do Ameryki Północnej dotarła pszenica,
a rośliny cukrowe dopłynęły do Ameryki Południowej, co w decydujący sposób wpłynęło
na glebę). Wraz z rozwojem handlu kolonizatorzy przywieźli też do Nowego Świata
zarazki, na które lokalna ludność nie była odporna. Z tego powodu na obszarze obu Ameryk
na choroby przywiezione z Europy zmarło 50 milionów osób, głównie rolników. Ich poletka wróciły do poprzedniego, bliskiego naturze stanu – zarosły lasem tropikalnym, niektóre
zamieniły się w sawanny, czego efektem był odnotowywany obecnie, a datowany właśnie
na 1610 rok najniższy poziom dwutlenku węgla w pokrywie lodowcowej. W tak istotny
i czytelny dla współczesnego stratygrafa sposób nasz gatunek wpłynął na stan Ziemi.
Natomiast datowanie początków antropocenu na 1964 rok wynika z innych przesłanek.
Wiążą się one z momentem, kiedy na mocy międzynarodowych umów wprowadzono zakaz
prób nuklearnych, z których pierwsza, dokonana przez USA, miała miejsce w 1945 roku
w okolicach Alamogordo (New Mexico), przyczyniając się do nadal przekraczającego dziesięciokrotnie dopuszczalne normy naturalnego promieniowania na Ziemi. Warto zwrócić
uwagę, że ta cezura eksponuje raczej moment opamiętania się zimnowojennych reżimów
i uwzględnienia przez nie domniemanych skutków niszczycielskich działań cywilizacji,
niż wprost na te skutki wskazuje, aczkolwiek są one widoczne w faktach litologicznych
i geochemicznych. Z kolei Paul Crutzen jako granicę antropocenu wskazywał rok 1763
i wynalezienie maszyny parowej, mając na uwadze początek epoki przemysłowej, której
efekty są również rozpoznawalne w składzie atmosfery ziemskiej. Generalnie, bez względu
na to, na jaki okres datowano by początek ery człowieka, wszystkie datowania opierają
są na analizie destrukcyjnych skutków cywilizacji, rejestrowanych w skali całego globu.
To spowodowana przez nasz gatunek emisja CO2 do atmosfery, promieniowanie radioaktywne, ocieplenie klimatu, zaburzająca równowagę litosfery eksploatacja paliw kopalnych,
zmiana szaty roślinnej ziemi etc., decydują według geologów, geochemików, oceanografów i klimatologów o początku nowej epoki. W tym kontekście mówienie o Homo
sapiens s. jako pasożytniczym, egoistycznym gatunku, wytracającym z biegiem lat istotne
informacje o ekosystemie na rzecz zmaksymalizowania własnych zysków (rozrodczych
i ekonomicznych), jawi się jako w pełni uzasadnione. Trudno się też dziwić określeniu
homo rapiens, jakiego używa wobec człowieka Gray, dowodzący, iż „utożsamianie dobrego
życia z życiem przez nas wybranym jest fetyszem”22.

Noosfera – niedostrzeżona granica
Dociekania poszukiwaczy wzorcowego stratotypu dla antropocenu skupiają się obecnie
na materialnych dowodach, odpowiadających konkretnym zdarzeniom w holocenie,
22

J. Gray, Słomiane psy…, s. 134.
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które potwierdzałyby ludzką aktywność na Ziemi. Pomijane są w nich natomiast nowatorskie ongiś koncepcje powstania kolejnego, po litosferze, atmosferze i biosferze, nowego
płaszcza Ziemi, zwanego noosferą. Koncepcja ta, wiązana najczęściej z filozofem i paleontologiem Pierre’em Teilhardem de Chardin (przedstawiona w Le Phenomene Humain
(1955), po raz pierwszy została sformułowana przez rosyjskiego geochemika Vladimira
Ivanovicza Vernadskiego, który w latach 1922–1923 wygłaszał na Sorbonie wykłady z geochemii, mając w gronie swoich słuchaczy między innymi Teilharda de Chardin czy matematyka Eduarda Le Roya. I chociaż sam Vernadsky wprowadzenie terminu „noosfera”
przypisuje temu ostatniemu, Le Roy niejednokrotnie zastrzegał, że wraz z de Chardinem
stworzyli koncepcję noosfery pod wpływem teorii Vernadskiego23. W wydanych w Paryżu
w 1927 roku wykładach Le Roya (L’exigence idealiste et le fait d’evolution) istotnie pojawił
się termin „noosfera” jako złożenie greckiego „noos” – umysł (myśl, rozum) oraz „sfera”
w rozumieniu warstwy (sfery, płaszcza) Ziemi. Odpowiadał on klarującej się wówczas
teorii życia naszej planety jako zjawiska kosmicznego i teorii chemicznej jedności świata,
którą przez ponad 50 lat rozwijał Vernadsky, badacz promieniotwórczości i materii ożywionej. Dążąc w swoich pracach do zbudowania takiej teorii, pisał:
Wprowadzam nowe pojęcie „noosfery”, jakie zaproponował Le Roy w 1929 roku i które
pozwala włączyć historię ludzkości jako kontynuację w proces biogeochemicznej historii
materii ożywionej24.

Przyjął pojęcie noosfery dla określenia założonego przez siebie, nowego i aktualnego
stadium ewolucji biosfery – stadium związanego z pojawieniem się w niej nowej jakości –
myśli ludzkiej, którą w najbardziej oczywisty sposób traktował jako siłę mającą udział
w przeobrażeniach ziemskiego globu. Zakładał, że muszą nią rządzić te same prawa, które
rządzą całym życiem na Ziemi, czyli zasady ewolucji. Życie, postrzegane przed Vernadskym jako incydentalne, autonomiczne zdarzenie ziemskie, za jego sprawą zostało powiązane z chemizmem przyrody nieożywionej (litosferą), z atmosferą, biosferą i noosferą,
a także z radiacją solarną; zaczęło być postrzegane w skali makro, dokładnie tak jak widzi
je obecnie nowa biologia, zwłaszcza w ujęciu Briana Goodwina, Jamesa Lovelocka i Lynn
Margulis. Zatem to Vernadskiego powinniśmy uznać za pierwszego wyraziciela idei
nowej ery w dziejach Ziemi, na dodatek silnie powiązanej z istnieniem naszego gatunku. Stąd, w moim przekonaniu, to nie rok 1600, 1763 czy 1964 należy uznać za początek antropocenu, ale, rzecz jasna, trudny do uchwycenia „moment” powstania nowego
płaszcza Ziemi – noosfery, związanej z aktywnością ludzkich umysłów, która wystartowała wraz z ich pojawieniem się, czyli dużo wcześniej niż chcą współcześni stratygrafowie.
23

D. Wężowicz-Ziółkowska, Moc narrativum. Idee biologii we współczesnym dyskursie humanistycznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008.

24

V. Vernadsky, Nieskolko slov o noosferie, 1944, s. 6, http://vernadsky.lib.ru/e-texts/index.shtml [4.12.2019].
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Najpewniej jeszcze w dobie wczesnych wspólnot hominidów (około 5 milinów lat temu),
z którymi dzieliliśmy dawniej wiele ewolucyjnych wyposażeń, tracąc je jednak w długotrwałym procesie domestykacji.

Posthumanizm, ekoantropologia, antyantropocentryzm
Obecnie, pół wieku od wyrażenia przez Lorenza obaw o zdrowie naszego gatunku i dobrostan zdominowanej przez nas planety, danych potwierdzających zasadność tych
obaw mamy już dostatecznie dużo (od chorób cywilizacyjnych po „cyfrową demencję”
i katastrofalne skutki zmian klimatycznych, spowodowanych cywilizacyjną ekspansją),
aby czuć zaniepokojenie. Wzrosła nawet rzesza krytyków modernizacji i postępu, czego
przejawem – patrząc z tego punktu widzenia – jest (był?) postmodernizm z jego niewiarą w podmiotowość człowieka i wielkie narracje, w tym w narrację humanistyczną,
rozszyfrowaną nie tylko przez Johna Graya jako „świecka religia, utworzona z gnijących
szczątków chrześcijańskiego mitu”25. Tę ważną zmianę, którą starałam się przedstawić
między innymi w książce Biological Turn26, w obszarze „drugiej kultury” sygnują nazwiska Johna Graya, Daniela Dennetta, Rosi Braidotti, Donny Harraway, Bruno Latoura,
Giorgio Agambena, Jacques’a Derridy i wielu innych, natomiast w naukach biologicznych
właśnie nazwisko Konrada Lorenza, ale także Edwarda O. Wilsona, Roberta Triversa,
Ledy Cosmides, Johna Tooby, Davida Bussa, Stevena Pinkera, Geoffraya Millera, a ostatnio szczególnie Fransa de Waala. Wydaje się, że najlepszym probierzem tych zmian jest
powolne, acz wyraźne przeobrażanie się stosunku ludzi do zwierząt, w czym znaczący
udział mają zarówno filozofowie (szczególnie etycy), jak i etolodzy i ekolodzy. To przeobrażenie pozostaje bez wątpienia, przynajmniej w humanistyce, w ścisłym związku
z dekonstrukcją dawnych wizji podmiotu ludzkiego, nie tylko obnażającą konstruującą ją pychę i antropocentryzm, ale też zmieniającą ogólną koncepcję człowieka i jego
miejsca w świecie. Zmianę tę dobrze oddaje stanowisko Johna Graya, uznającego, że
„humanistyczne poczucie przepaści między nami samymi a innymi zwierzętami stanowi aberrację”27, ponieważ zgodnie z wiedzą biologiczną Homo sapiens s. to tylko jeden
z gatunków zwierzęcych zasiedlających Ziemię; na dodatek „wyjątkowo niszczycielski”28.
Zgodnie z jego koncepcją (a zapewne i życzeniem, wynikającym z głębokiej biophilii
i „gaizmu”29, skończymy jak starochińskie słomiane psy, które po zakończeniu obrzędu
25

J. Gray, Słomiane psy…, s. 35.

26

D. Wężowicz-Ziółkowska, E. Wieczorkowska, Biological turn. Idee biologii w humanistyce współczesnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016.

27

J. Gray, Słomiane psy…, s. 22.

28

Ibidem, s. 23.

29

P. Domeracki, Ekoantropologia antyhumanistyczna. Przypadek Johna Nicholasa Graya, „Studia Ecologiae et Bioethicae”
13/2015.
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deptano i wyrzucano, w myśl prawdy, iż „[n]iebo i ziemia są bezwzględne i traktują niezliczone stworzenia jak słomiane psy”30. Trudno też zaprzeczyć, że analogiczna, choć nie tak
plastycznie zobrazowana diagnoza wyłania się z rozpoznanych już dobrze praw ewolucji,
tego „ślepego zegarmistrza”, bez sentymentów regulującego zegar natury, z czym wszakże
my, ludzie, traktujący siebie jako gatunek wybrany, nie chcemy się pogodzić. Podejrzewając jednak czasem, że ewolucjoniści mogą mieć rację i żaden gatunek nie może mnożyć
się w nieskończoność (czego nie chce nam zagwarantować nawet Bóg, zapowiadający Sąd
Ostateczny), poszukujemy metod oszukania strzałki czasu31. Wymyślamy sposoby przedłużania życia, zachowania młodości, transhumanizujemy się, upatrując dróg ratunku
w planach kolonizacji innych planet, już rozpatrując drogi ucieczki z tonącego okrętu,
zamiast przyjrzeć się własnym błędom i spróbować je naprawić.

Pakiet ratunkowy
Jednym z tych błędów jest krytykowany dzisiaj przez ekohumanistykę i ekoantropologię
antropocentryzm oraz związany z nim antroponegacjonizm, czyli „aprioryczne odrzucanie istnienia wspólnych cech ludzi i zwierząt”32, będący zresztą – w przekonaniu de Waala –
wyrazem „umyślnej ślepoty na właściwości zwierząt przypominające cechy ludzkie lub
te nasze właściwości, które przypominają cechy zwierzęce”33. Wyleczenie się z tej ślepoty wymaga jednak nie tylko pracy umysłu, ale także przepracowania systemu wartości
i postaw, pozostających zdecydowanie pod wpływem kultury, a nawet z niej wynikających.
Oznacza to, że jako „zwierzę kulturowe”34, noszące wszakże „blizny po ewolucji”35, powinniśmy przede wszystkim podjąć się krytyki kultury nie tyle jako aparatu opresji zwierzęcia
ludzkiego, co z powodzeniem zaczął już Michel Foucault, ale także opresji bytów nie-ludzkich. To, ze wszystkimi jej zaletami i wadami, zdaje się już realizować humanistyka ekologiczna, charakteryzowana przez Ewę Domańską jako
30

J. Gray, Słomiane psy…, s. 37.

31

Strzałka czasu (ang. arrow of time) – oznacza kierunek upływu czasu. Pojęcie wprowadzone i spopularyzowane przez
brytyjskiego astrofizyka Arthura Eddingtona w 1927 roku, autora książki The Nature of the Physical World, która została
opublikowana rok później. Czas upływa zawsze w kierunku od przeszłości do przyszłości, a nigdy odwrotnie, czyli jest jednokierunkowy, asymetryczny i nieodwracalny. Jest to koncepcja realistyczna, zgodnie z którą procesy przebiegają jednokierunkowo (zgodnie ze strzałką czasu). Podczas ewolucji systemu zachodzą dynamiczne, nieodwracalne procesy, w których
nie powtarza się stan układu, a tym samym nie istnieje możliwość powrotu do stanu z przeszłości. Przeczy ona koncepcji
idealistycznej, przyjmującej że istnieje możliwość powrotu do stanu poprzedniego wszystkich części, z których składa się
dany system, np. podczas procesów cyklicznych. https://pl.wikipedia.org/wiki/Strza%C5%82ka_czasu [4.12.2019].

32

F. de Waal, Małpy i filozofowie, tłum. B. Brożek, M. Furman, Copernicus Center Press, Kraków 2013, s. 91.

33

Ibidem.

34

R. Baumeister, Zwierzę kulturowe. Między naturą a kulturą, tłum. D. Stefańska-Szewczuk, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2011.

35

E. Morgan, Blizny po ewolucji. Co nasze ciała mówią nam o pochodzeniu człowieka, tłum. M. Danicka-Kosut, Anadiomene,
Warszawa 2010.
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[…] multidyscyplinarna dziedzina badań, której celem jest integrowanie i niehierarchiczne traktowanie nauk humanistycznych i przyrodniczych, wiedzy zachodniej, wschodniej
i tubylczej. Podstawę humanistyki ekologicznej stanowi ontologia związków promująca
zarówno ludzkie relacje międzykulturowe, jak i związki międzygatunkowe. Humanistyka
ekologiczna głosi konieczność podporządkowania się prawom ekologicznym i ujęcia ludzkości jako części większej całości żyjącego systemu. Odwołuje się ona do etyki szacunku,
wzajemności i międzygatunkowej solidarności, która ma istotne znaczenie dla przemyślenia idei sprawiedliwości społecznej i uczynienia jej otwartą na byty nie-ludzkie36.

Pośród istotnych warunków eliminacji antroponegacjonizmu i otwarcia na byty nie-ludzkie warto wskazać przywoływaną też przez de Waala konieczność sięgnięcia do zasobów empatii wobec innego niż ludzkie życia37 w przekonaniu, że „homo rapiens jest tylko
jednym z bardzo wielu gatunków i nie widać żadnego powodu, by zasługiwał na specjalną
ochronę”38.
Równie skuteczną ścieżkę takiej krytyki otwiera przed nami także wyprowadzona
z ewolucjonistycznych dociekań biologicznych koncepcja memetyczna. Jest to nie tylko
hipoteza pozostająca w zgodzie z teorią noosfery czy „trzeciego świata” Karla R. Poppera39, ale też całkowicie nieantropocentryczna teoria aspirująca do stanowienia ogólnej
teorii kultury bez człowieka jako podmiotu sprawczego. Wydaje się, że takiego właśnie
podejścia wymaga badanie kultury w antropocenie, o ile chcemy uniknąć kolejnej humanocentrycznej narracji.

Założenia memetyki40
Wychodząc z obowiązującego dzisiaj w biologii założenia, że „wszelkie życie ewoluuje na
drodze zróżnicowanej przeżywalności replikujących się bytów”41, Richard Dawkins, inspirator koncepcji memetycznej, przyjął, że zasada ta nie może dotyczyć wyłącznie jednej,
rozpoznanej aktualnie formy życia materii ożywionej, czyli genów. Na swój sposób byłoby
36

E. Domańska, Humanistyka ekologiczna, „Teksty Drugie” 1–2/2013, s. 21.

37

D. Wężowicz-Ziółkowska, Jak to jest być nietoperzem? Refleksje przy lekturze eseju Thomasa Nagela, „Zoophilologica. Polish
Journal of Animal Studies” 1/2015.

38

J. Gray, Słomiane psy…, s. 135.

39

K.R. Popper, W poszukiwaniu lepszego świata, tłum. A. Malinowski, Książka i Wiedza, Warszawa 1997.

40

Synteza przedstawiona przeze mnie wcześniej w artykule Antropologia a „darwinizm kosmiczny”: pytania o zmianę
paradygmatu. „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej” 1(22)/2015, ss. 135–150.

41

R. Dawkins, Samolubny gen, tłum. M. Skoneczny, Prószyński i S-ka, Warszawa 1996, s. 266. Samego terminu universal
Darwinizm użył Dawkins po raz pierwszy w Universal Darwinism, w: D.S. Bendall (red.), Evolution from molecules to man,
Cambridge University Press, Cambridge 1983. Memetyka stanowi tylko jeden z przykładów zastosowania tej rozwiniętej
wersji ewolucjonizmu; inne, odniesione do ewolucji nauki, systemów informatycznych, umysłu, społeczeństwa itd. prezentują m.in. prace: D. Campbell, Epistemological roles for selection theory, w: N. Rescher (red.), Evolution, cognition, and realism:
Studies in evolutionary epistemology, University Press of America, Lanham 1990; H. Plotkin, Darwin Machines and the Nature
of Knowledge, Harvard University Press, Cambridge, Mass. 1997; L. Smolin, The Life of the Kosmos, Oxford University Press,
Oxford 1997; D.C. Dennett, Darwin’s Dangerous Idea, Touchstone Press, New York 2005.
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to bowiem sprzeczne z prawami ewolucji, które – o ile są prawdziwe – działają nieustannie
na każdym poziomie, testując coraz to inne, lepiej przystosowane do zmieniających się
warunków doboru postaci/odmiany/przejawy życia we wszechświecie, na co wskazywał
już zresztą ewolucjonista Vernadsky, mówiąc o noosferze. U Dawkinsa założenia te przybrały kształt hipotez dotyczących bytów pozagenetycznych, do których zaliczył replikatory kulturowe. Uznał on, że podobnie jak istnieją wypracowane w toku czterech miliardów
lat ewolucji jednostki dziedziczności biologicznej – geny, muszą również istnieć o wiele
młodsze, ale zdecydowanie tak samo ewolucyjnie sprawne inne jednostki dziedziczności, odpowiadające za narodziny i trwanie kultury, naturalnego następstwa ewolucyjnych
przemian, wiodących do wyłonienia się z biosfery nowego płaszcza Ziemi. Wstępnie zdefiniował je jako wszystko to, co „przeskakuje z jednego umysłu do drugiego w procesie
szeroko rozumianego naśladownictwa”42 i – zestawiając z genami – konsekwentnie przyjął, iż podobnie jak replikatory generatywne, musi cechować je długowieczność, wierność
i płodność. Uzupełniając tę definicję projektującą, dopowiadał:
Dla nowego replikatora potrzebujemy nazwy, która zawierałaby pojęcie jednostki przekazu
kulturowego, czy też jednostki naśladownictwa. Pasowałoby tu słowo „mimem”, gdyż wywodzi się z odpowiedniego greckiego rdzenia. Mnie jednak potrzebne jest słowo jednosylabowe, które choć trochę przypominałoby słowo „gen”. […] Jeśli potrzebne byłoby jakieś
dodatkowe uzasadnienie, słowo to można również uważać za spokrewnione z angielskim
słowem memory (pamięć) lub francuskim le même (taki sam)43.

Za najtrafniejszy termin, odpowiadający tym wymaganiom uznał „meme”, twierdząc,
iż „przykładem memów są melodie, idee, obiegowe zwroty, fasony ubrań, sposoby tworzenia ceramiki czy wykonywania łuków”44. Był to rok 1976. Najistotniejsze wnioski, jakie
wynikały z tej koncepcji można przedstawić następująco:
– dobór naturalny (i płciowy) doprowadziły do powstania i rozwoju mózgu, a tym
samym do powstania „bulionu pierwotnego”, w którym pojawiły się pierwsze jednostki
dziedziczności kulturowej – memy;
– moment pojawienia się memów zdolnych do replikacji stanowił istotne sprzężenie
zwrotne, w którym zaczęła się ich własna ewolucja, niekoniecznie podporządkowana biologicznej. To ewolucja kulturowa45;
– podobnie jak geny, memy podlegają doborowi środowiskowemu, czyli ewoluują,
a środowiskiem wywierającym presję, tj. selekcjonującym memy, są: biologiczne ograniczenia mózgu, technologiczne ograniczenia nośników oraz inne memy;
42

R. Dawkins, Samolubny gen, s. 267.

43

Ibidem, s. 266.
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Ibidem.
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Przy czym, jak pisał: „Nie gwarantuję jednak, że środowisko kulturowe człowieka ma naprawdę te cechy, które są niezbędne,
by zachodził w nim dobór darwinowski”. R. Dawkins, Samolubny gen, s. 434.
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– memy, inaczej niż geny, nie budują własnych maszyn przetrwania, ale korzystają z już
istniejących zasobów, co upodabnia je do pasożytów i wirusów;
– memy są samolubne jak geny, co wynika z praw ewolucji i mechanizmów przetrwania, opartych na konkurencji o zasoby;
– nosicielami memów są głównie ludzie (ściślej – ich mózgi), a tempo i zasięg ich szerzenia się zależy od cech ich nośników (słowo, gest, obraz, pismo, cyfra, internet);
– memy „chcą” się replikować bez względu na interes swoich nosicieli;
– ewolucja kulturowa, podobnie jak ewolucja materii ożywionej, jest autoteliczna.
Po 1976 roku, kiedy po raz pierwszy opublikowano The Selfish Gene, a zwłaszcza
po ukazaniu się drugiego, rozszerzonego wydania w 1989 roku, koncepcja memetyczna
uległa znacznemu rozwinięciu wskutek jej krytyki i zastosowania do różnych obszarów
badawczych, szczególnie nauk społecznych i psychologii ewolucyjnej. Równolegle, chociaż początkowo niepostrzeżenie, założenia biologiczne o wirusowości myśli, autonomizacji „noos” i samozwrotności kultury (z efektami emergencji włącznie), zaczęły przenikać
w obszar nauk filozoficznych, społecznych, studiów kulturowych i antropologii kulturowej. Z wolna upowszechniał się też termin „meme”, którego zaczął używać nie tylko
biolog Edward O. Wilson, ale i socjolog Paul Marsden, politolog i filozof John N. Gray,
filozofowie Daniel Dennett i Robert Wright, psycholog Susan Blackomore, a nawet
genetyk populacyjny Luigi L. Cavalli-Sforza46. Najważniejszą konsekwencją tej teorii
było jednak założenie, że kultura, będąc wynikiem samorzutnej i emergentnej ewolucji
drugiego replikatora, nie jest w prosty i dotąd przyjmowany sposób wynikiem twórczej
działalności człowieka, ale stanowiąc nową ewolucyjną siłę, używa naszego gatunku do
szerzenia się i trwania, mając na względzie głównie własną przeżywalność. W tym ujęciu
człowiek jest tylko „maszyną memową”, doskonałym urządzeniem biologicznym, dzięki
któremu autonomizujące się i autoteliczne memy, podobnie jak znane nam pasożyty,
replikują się kosztem swych maszyn. Analiza kultury z takiej perspektywy doprowadziła wielu badaczy do wniosku, że memy to „wirusy umysłu”47, a czasowa dominacja
jakiegoś zestawu memów (mempleksu) powoduje „gorączki”, paniki, mody, epidemie
ideologiczne – faszyzm, komunizm, werteryzm, millenaryzm48, zarażając miliony ludzi.
Ponieważ jednak memy (przynajmniej na razie) są zależne od swych maszyn przetrwania, muszą też działać na ich korzyść, co przekłada się na osłaniający, adaptacyjny charakter kultury, powszechnie rozpoznawanej jako „dobro”. Wspomagając przeżywalność
naszego gatunku i rozwój potrzebnego im ludzkiego umysłu, memy przyspieszają jednak
rozwój innych wehikułów swej replikacji – mediów (od pisma do pamięci zewnętrznych
46

L.L. Cavalli-Sforza jest genetykiem mocno zainteresowanym także badaniami kulturowymi. W 1981 roku wydał wraz z Marcusem Feldmanem książkę Cultural Transmision and Evolution (Princeton University Press), która nie spotkała się jednak
z zainteresowaniem antropologów kulturowych, mimo że dotyczyła przekazu kulturowego.

47

R. Brodie, Wirus umysłu, tłum. P. Turski, TeTa Publishing, Łódź 1997.

48

G. Grant, Leksykon memetyczny, tłum. D. Wężowicz-Ziółkowska, J. Polakowska, „Teksty z Ulicy” 9/2005; P. Marsden, Crash
Contagion and the Death of Diana, 1997, http://www.viralculture.com/diana.htm [4.12.2019].

Widmo nieludzkości. Antropocen jako epoka inwolucji człowieka

i „sztucznej inteligencji”), dzięki czemu coraz bardziej uniezależniają się od maszyny
wyjściowej – człowieka49. Może to doprowadzić do pozytywnego sprzężenia zwrotnego, wytwarzającego siłę, „która poprowadzi ewolucję memową w kierunku zupełnie
niezależnym, a może nawet niezgodnym z kierunkiem faworyzowanym przez ewolucję
genetyczną”50. Kiedy zaś „przekażemy system żywemu, rozmnażającemu się oprogramowaniu – jak przestrzega Mark Ward – nie będzie już dla nas odwrotu”51. Aktualnie wielu
badaczy cyberkultury, a także wspominany tu Gray uważa, iż jest „niewykluczone, że już
rozpoczęła się cyfrowa ewolucja – dobór naturalny wirtualnych organizmów w cyberprzestrzeni”52, zaś Susan Blackmore, autorka znanej książki Maszyna memowa53, mówi dziś
o „temach” – wyłaniającym się odpowiedniku memów w technosferze.
Nie powinniśmy jednak postrzegać tego jako sukces ludzkości, ale raczej zapowiedź
klęski. I najpewniej także kres antropocenu na rzecz kolejnej ery – technocenu.

Zakończenie
Konfrontacja stanowisk dominujących w obecnych naukach o kulturze ze stanowiskiem
nauk przyrodniczych, w tym wywiedzionej z nich memetyki (integrującej wiedzę przyrodoznawczą z osiągnięciami nauk społecznych) z jej hipotezą ewolucji jednostek dziedziczności kulturowej i nowego miejsca człowieka w wielkim łańcuchu bytów, już teraz
ma znaczny wpływ na zmianę paradygmatu tych nauk. W istocie mogłaby go nawet zrewolucjonizować, gdybyśmy w swych teoriach zrezygnowali z antropocentrycznego oglądu
nas samych i kultury, przechodząc na pozycje wytyczone przez biologów, memetyków,
a obecnie i geologów. Antropocen bowiem, epoka uwolnionej i sprawczej informacji
pozagenetycznej jest obiektywnie istniejącym, poznawalnym stanem rzeczy, do którego
można dotrzeć bez ludzkiego „brania go w nawias”, choć niewątpliwie decydująca tu
będzie (szczególnie w humanistyce) pozycja podmiotu poznającego. Warto próbować ją
zmienić, przyjmując choćby (paradoksalnie wyzwalającą jednak) strategię aktora-sieci54
albo jeszcze lepiej strategię „słomianego psa” – maszyny memowej, świadomej wszakże
swego ewolucyjnego domu.

49

R. Wrigh, Nonzero. Logika ludzkiego przeznaczenia, tłum. Z. Łomnicka, Prószyński i S-ka, Warszawa 2005; G. Dyson, Darwin
wśród maszyn: rzecz o ewolucji inteligencji, tłum. R. Piotrowski, Prószyński i S-ka, Warszawa 2005; J. Gray, Słomiane psy…

50

R. Dawkins, Fenotyp rozszerzony. Dalekosiężny gen, tłum. J. Gilewicz, Prószyński i S-ka, Warszawa 2003, s. 149.

51

M. Ward, Virtual Organisms: The Startling Word of Artificial Life, Pan Books, London 2000, za: J. Gray, Słomiane psy…, s. 166.

52

J. Gray, Słomiane psy…, s. 165.

53

S. Blackmore, Maszyna memowa, tłum. N. Radomski, Rebis, Poznań 2002.

54

B. Latour, Splatając na nowo to, co społeczne. Wprowadzenie do teorii aktora-sieci, tłum. K. Abriszewski, A. Derra, Universitas,
Kraków 2010.
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U N I W E R S Y T E T W A R S Z AW S K I
I N S T Y T U T K U LT U R Y P O L S K I E J

O przedmiotach we wspomnieniach.
Migracje wśród rzeczy

„[R1] Rozkaz to rozkaz… Jak oni szli do Berlina, to oni w Berlinie przecież na wojnie,
to wyrywali krany ze ściany…
[R2] No a jak!
[R1]… to weźmie tam do siebie, w domu wsadzi kran do ściany, będzie woda ciekła.
To ciemnota była, przecież mówię!
[R2] No tak…
[R1] Tu wziął, wyrwał… No jak to? Studni nie ma, woda leci”1.

Powyższa historia opowiedziana w Łukaszowie – niewielkiej podlegnickiej miejscowości,
która do 1993 roku bezpośrednio sąsiadowała z lotniskiem szkoleniowym Armii Radzieckiej – jest jedną z wielu, które usłyszałam podczas ponaddwuletnich badań dotyczących
sposobów konstruowania narracji wspomnieniowych.
Bardzo często opowiadając o stacjonujących kiedyś nieopodal „Ruskich” – jak nazywają żołnierzy radzieckich – mieszkańcy Łukaszowa mówią jednocześnie o rzeczach: zarówno tych, które pojawiały się w ich okolicy ze względu na obecność żołnierzy, jak i tych,
które były elementem ich własnej codzienności. Różne przedmioty zajmują ważne miejsce
w ich opowieściach. Wspomnienia łukaszowian wypełnione są więc przez wojskowe odznaki, karabiny, radzieckie radia i telewizory, cukierki, jabłka, puszki z konserwą, beczki
z benzyną – przedmioty mieszczące się w ramach ich ówczesnego doświadczenia. Wiele
z tych rzeczy nie jest już obecnie dostępnych, nie są przechowywane w postaci pamiątek ani przekształcone w eksponaty. Zniknęły wraz z rzeczywistością, do której należały,
i dzisiaj dostępne są tylko poprzez opowiadanie. Nie da się ich dotknąć, zobaczyć, powąchać ani usłyszeć – można je poznać jedynie przez opowiedziane wspomnienie kogoś, kto
o nim mówi, dlatego nazywam je rzeczami opowiedzianymi2.

1

Ł./24.11.13./0003,0004 – Łukaszów, wywiad grupowy: mężczyźni; Justyna Chaberek, Ewa Drozda, Anna Gańko.

2

Por. A. Gańko, Rzeczy opowiedziane – przyczynek do antropologii rzeczy, „Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia”
5/2019.
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Mimo że rzeczy te nie są bezpośrednio dane – stanowią bowiem elementy opowiadania – nie da się ich postrzegać jedynie na płaszczyźnie językowej. Nie można też
pominąć ich materialnego wymiaru związanego z fizycznymi właściwościami. Nawet
opowiedziane przedmioty nie dają się wyobrazić bez materii3. Mimo że w narracji siłą
rzeczy przestają być towarem wymiennym4 i przekształcają się w semiofory5, niosąc wiele
znaczeń, a ich materialność jest fundamentalna dla konstytuowania się ich w narracji.
Według Andrzeja Piotra Kowalskiego „rzecz jest poznawczo uchwytna tylko jako korelat
empirycznie dostępnych wrażeń i jako zespół danych zmysłowych”6. Materialne przedmioty składają się na środowisko życia i działania, oferując wiele możliwości interakcji
z nimi. Jak pisze Janusz Barański:
Sprzęty gospodarstwa domowego wyznaczają nowe nawyki, wynikające ze specyfiki zaspakajanych przez nie potrzeb i ze sposobów posługiwania się nimi. […] Wykonujemy niejako
„wolę” tych rzeczy do postępowania zgodnie z ich „funkcjonalnymi postulatami”7.

Owa „wola przedmiotów”, spotykając się z wolą człowieka – jego zamierzeniami i działaniami – przejawia się w doświadczaniu przedmiotów i posługiwaniu się nimi. Podstawą konstruowania rzeczy opowiedzianych jest to, w jaki sposób były one doświadczane
i używane (w możliwie szerokim znaczeniu tego słowa) i jako takie zapamiętane. Oba te
składniki – doświadczenie i działanie – są kluczowe dla uformowania się rzeczy opowiedzianych. Są one nierozerwalnie ze sobą związane i – jak wskazuje Florian Znaniecki – stanowią „punkt widzenia podmiotu, działającego, a zarazem doświadczającego przedmioty
i fakty, którymi w swym działaniu operuje”8. Bez opowiadającego, a wcześniej doświadczającego i działającego cielesnego podmiotu rzeczy opowiedziane nie mają racji bytu.
Zdaniem Tomasza Rakowskiego „rzeczy stanowią w ten sposób archiwum cielesnych
użyć, archiwum poszukującego podmiotu”9.
Różnice w traktowaniu i rozpoznawaniu przedmiotów oraz posługiwaniu się nimi
tworzą płaszczyznę, która ukazuje także różnicę pomiędzy ludźmi – pochodzącymi
z różnych stron, reprezentującymi odmienne wartości kulturowe. Tym samym opowieść
o różnych podejściach do rzeczy może stać się jednocześnie opowieścią o obopólnej inności i obcości. Wyraża się ona na co najmniej kilku poziomach.
3

Por. B. Olsen, W obronie rzeczy. Archeologia i ontologia przedmiotów, tłum. B. Shallcross, IBI PAN, Warszawa 2013, s. 22.

4

I. Kopytoff, Kulturowa biografia rzeczy – utowarowienie jako proces, tłum. E. Klekot, w: M. Kempny, E. Nowicka (red.), Badanie
kultury. Elementy teorii antropologicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.

5

K. Pomian, Historia. Nauka wobec pamięci, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006.

6

A.P. Kowalski, Kulturoznawcza genealogia kategorii materialności rzeczy, w: J. Kowalewski, W. Piasek, M. Śliwa (red.), Rzeczy
i ludzie. Humanistyka wobec materialności, Instytut Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2008, s. 17.

7

J. Barański, Świat rzeczy. Zarys antropologiczny, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007, ss. 18–19.

8

F. Znaniecki, Socjologia wychowania, PWN, Warszawa 1973, s. 30.

9

T. Rakowski, Przemiany, przesunięcia, przedmioty przejściowe. Antropologia rzeczy, „Kultura Współczesna” 2/2008, s. 64.

O przedmiotach we wspomnieniach...

1.
Na najbardziej podstawowym poziomie jest to różnica społeczna wyznaczona przez to, że
niektóre rzeczy będące w posiadaniu jednych są niedostępne innym lub właściwe jednym,
a obce drugim.
Przykładem tego w łukaszowskich narracjach są radzieckie mundury. Jeden z rozmówców, opowiadając o szeregowych żołnierzach, szczególną uwagę zwracał na ich wygląd:
„A to brudne, ubrania takie, kurczę, drelichy mieli, że można było tylko ten smar
z nich skrawać”10. Wraz z brudnym ubraniem i faktem, że żołnierze nie mogli sami
o sobie decydować – musieli być całkowicie podporządkowani dowództwu – szło traktowanie ich jako obcych11, swoistych dzikich. Zuzanna Grębecka, pisząc o radzieckiej Legnicy, wskazuje na budowanie stereotypowego obrazu obcych, związanego między innymi
z ich wyglądem i strojem:
Nie tylko odmienność fizyczna była wizualnym znakiem obcości i egzotyczności obywateli
Związku Radzieckiego. W znacznej większości wywiadów rozmówcy opisują wielorakie
cechy, które odróżniały ich od polskich mieszkańców miasta. Często są to opisy piętnujące,
na przykład wyśmiewające tę grupę – takie wyśmiewanie jest charakterystyczne dla budowania negatywnego stereotypu Obcego12.

Wcześniej wspomniany rozmówca mówi: „żeby nawet na drugi dzień tych samych,
jak by zobaczyła, to ciężko by ich było rozróżnić, tak jak murzynów”13. Łatwo więc odróżnić żołnierza od mieszkańca wioski, jednak sami żołnierze wydają się nieodróżnialni.
Wszyscy należą do kategorii „szeregowiec” i w jej ramach nie mają już cech szczególnych –
są masą brudnych, obcych ludzi.
Tak przedstawia się ta sprawa w odniesieniu do szeregowych żołnierzy. Wojskowi
wyżsi rangą, zbiorczo nazywani przez rozmówców „oficerami”, często wchodzili w bliższe
stosunki z mieszkańcami wsi. Z szeregowcami nie podejmowano rozmów, jak podkreślił
to wspomniany wyżej rozmówca: „Posłuchaj mnie, kobieto, z nimi się nie rozmawiało.
Jedynie z tą kadrą się rozmawiało”14.
Wojskowa kadra, zazwyczaj rekrutująca się z terenów bliższych kulturowo, nie budziła swoim wyglądem zdziwienia, nie wywoływała lekceważenia czy pobłażliwości tak jak
10

Py./31.03.14./0082-0084 – Pyskowice, mężczyzna; Anna Gańko.

11

J. Bystroń, Wierzenia o obcych, w: idem, Tematy, które mi odradzano. Pisma etnograficzne rozproszone, oprac. L. Stomma,
PIW, Warszawa 1980.

12

Z. Grębecka, Obcy w mieście. Żołnierze radzieccy w pamięci, doświadczeniu i opowieści legniczan, Libron, Kraków 2017,
s. 142.

13

Py./31.03.14./0082-0084 – Pyskowice, mężczyzna; Anna Gańko.

14

Py./31.03.14./0082-0084 – Pyskowice, mężczyzna; Anna Gańko.
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szeregowcy. Zazwyczaj dość dobrze sytuowani i uprzywilejowani, budzili zazdrość, gdyż
mieli dostęp do wielu rzeczy, których brakowało polskim cywilom. Przykładem tego jest
oficer, dobrze zaznajomiony z jedną z rodzin, której przynosił w prezencie cukierki. „To
dla dzieci przynosili tych słodyczy, tej chałwy, to tego, oni tego mieli. A te cukierki, to
ja pamiętam do dzisiaj ten smak tego cukierka. Te cukierki były tak dobre, one były
takie duże, takie smaczne. I te konserwy te takie, z pięć kilo to na pewno ta konserwa,
te duże konserwy takie, co to się wyciągało, puchę się otworzyło, wyszedł ten wagon
konserwy, to był rarytas. To człowiekowi, to pamięta się, bo to jest taka rzecz, u nas
tego nie było, myśmy tego pragnęli, bo u nas nie było tak jak oni, oni mieli wszystko”15 – wspomina po latach rozmówczyni. Jej mąż z kolei kupował od „Ruskich” papierosy
o specyficznym, nieprzyjemnym zapachu – „Papierosy się później z nimi handlowało,
papierosy tu mieli, to też jeszcze szło z nimi załatwić. Tak że, mój mąż dużo palił,
tak że to były takie papierosy, takie kopcące, że tak śmierdziało, to może te najgorsze
pakowali, bo oni też patrzyli, żeby zarobić na tym, a nie stracić”16 – mówi kobieta.
Takie doświadczenie braku było zresztą obustronne. Stosunki między żołnierzami
radzieckimi a polskimi cywilami opierały się więc na niedostatku, a tym samym na wzajemnej wymianie towarów: jabłka za kisiel, paliwo za spirytus. Jedna z rozmówczyń opowiadała, że będąc w sklepie w Legnicy, widziała, jak żołnierze zaopatrywali się w słoiki:
„Oni nawet z Polski wywozili słoiki zakręcane! […] No słoiki, mówię pani, zakręcane,
bo u nich tego nie ma! U nich tego nie ma, to im się przyda!”17.
Tym, co wydaje się najbardziej charakterystyczne w opowiadaniu takich wspomnień,
poza wyliczeniami rzeczy, które można było (najczęściej za spirytus) uhandlować z „Ruskimi”, to nasycanie narracji tym, co zmysłowe. O różnicy między radzieckimi a polskimi
produktami decydowała nie tylko ich dostępność, ale przede wszystkim kształt, smak
i zapach. Rozmówczyni, przywołując w opowieści te rzeczy i na ich podstawie kreśląc stosunki panujące między mieszkańcami wsi a żołnierzami oraz ukazując różnicę pomiędzy
nimi, opiera ją na doświadczeniu zmysłowym. To, co dla jednych było znane i zwyczajne,
dla innych było na tyle obce (albo smaczniejsze niż zwykle, albo bardziej śmierdzące), że
wysuwa się na pierwszy plan w opowiadanym wspomnieniu.

2.
Jeszcze bardziej różnica ta objawia się, gdy opisywane są działania żołnierzy związane
z przedmiotami. I to niekoniecznie tymi, które pojawiły się we wsi za ich sprawą. Różni15

Ł/1.04.14./0086-0089 – Łukaszów, kobieta; Anna Gańko.

16

Ibidem.

17

Ł./26.11.13./0026 – Łukaszów, kobieta; Justyna Chaberek, Ewa Drozda, Anna Gańko.
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cę mogą wyznaczać też przedmioty powszechnie znane, codziennego użytku, a przede
wszystkim odmienne sposoby ich traktowania lub posługiwania się nimi. W odniesieniu
do Legnicy Zuzanna Grębecka wskazuje nie tylko na odmienny wygląd „obcych”, ale także
na ich odmienne działania i sposób traktowania przez nich otoczenia:
Rozmówcy przede wszystkim zwracają uwagę na wyróżniające stroje, makijaże (wygląd
tubylca), odmienności zachowania, jak nadużywanie perfum, sposób noszenia torebki,
chodzenie środkiem jezdni, wolne poniedziałki (zwyczaje tubylców) i wreszcie gazety
w oknach (domostwa tubylców)18.

Jednym z łukaszowskich przykładów takiego zjawiska są zbiory warzyw i owoców.
Mieszkańcy wsi w większości utrzymywali się z uprawy ziemi i hodowli krów, żołnierze
z kolei często oddelegowywani byli do pomocy w PGR-ach i niewielu z nich pochodziło
z miast. To, co wydaje się oczywiste – zbieranie jabłek czy kartofli – staje się podstawą
uznania ich odmienności. Jeden z rozmówców opowiadał ze śmiechem: „I oni przychodzili do nas na jabłka. Jabłka były takie maluśkie, zielone. No jak to w wiosnę takie
zielone. I jak oni to zrywali workami i jedli, to im nic nie było”19. Z kolei inny rozmówca, mówiąc o szeregowcach, którzy nadzorowani przez przełożonego pomagali przy pracy
w polu, wskazywał: „Jeść im nie wolno było dawać… […] No bo im to mogło zaszkodzić, oni co innego jedli. Bo tam jakieś piwko najwyżej, żeby major nie widział, bo
zaraz w mordę lał”20.
Z jednej strony więc żołnierze mogli jeść to, co z pewnością zaszkodziłoby mieszkańcom wioski, a z drugiej nie można było ich poczęstować zwykłym jedzeniem, bo mogłoby
się okazać dla nich niedobre. Różnicę między nimi a mieszkańcami wsi stanowiło zatem
to, jak rzeczy na nich działają i jak się z nimi obchodzić.
Tym, co świadczy o odmienności mieszkańców i żołnierzy, jest także ich umiejętność
(lub jej brak) zachowania się w pewnych sytuacjach, wykonania pewnych czynności.
Są to czynności z różnych porządków, choć wszystkie wskazują na znajomość (lub nie)
powszechnej „sztuki” posługiwania się rzeczami. „Szaracy” zbierają nawet najmniejsze
ziemniaki w polu – takie, których według mieszkańców nie opłaca się zbierać, wyrywają kapustę z korzeniami, zamiast ją odcinać, jedzą zielone, niedojrzałe jabłka, grają boso
w piłkę lub – jak we fragmencie przytoczonym na początku – nie wiedzą, jak działa kran21.
18

Ibidem, s. 144.

19

Py./31.03.14./0074-0080 – Pyskowice, dwóch mężczyzn (ojciec i syn); Anna Gańko.

20

Py./31.03.14./0082-0084 – Pyskowice, mężczyzna; Anna Gańko.

21

Historia o wyrywaniu kranów ze ścian to opowieść często towarzysząca narracjom o migracjach ze Wschodu. Pisze
o nich również Zuzanna Grębecka w monografii poświęconej radzieckiej Legnicy. Tutaj zaś służy stworzeniu figury „dzikiego Rosjanina” funkcjonującej wraz z figurą „złego” Rosjanina. Por. Z. Grębecka, Obcy w mieście…; M. Zaremba, Wielka
trwoga: Polska 1944–1947: Ludowa reakcja na kryzys, Znak, Kraków 2012; J. Hyrtek-Hryciuk, „Rosjanie nadchodzą!”: ludność
niemiecka a żołnierze Armii Radzieckiej (czerwonej) na Dolnym Śląsku w latach 1945–1948, IPN, Wrocław 2013; H. Welzer,
S. Moller, K. Tschuhhnall, „Dziadek nie był nazistą”. Narodowy socjalizm i Holokaust w pamięci rodzinnej, tłum. P. Masłowski,
w: M. Saryusz-Wolska (red.), Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka, Universitas, Kraków 2009.
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Ta różnica wynikająca z umiejętności lub jej braku wykonywania pewnych czynności
związanych z rzeczami, posługiwania się nimi kwalifikuje ich jako obcych lub dzikich.
Do takiej „nieznajomości rzeczy” można też zaliczyć to, że żołnierze często nie znają
wartości używanych i sprzedawanych przez siebie produktów. Przykładem jest następująca historia: „Z tatą my zawsze jak jeździli do Legnicy kartofle sprzedawać: »Majesz
kartoszku?«. »Mam«. »A ile kosztuje?« »Tyle i tyle«. Oni myśleli, że za metr, a to za
worek. On wziął i poszedł. Tato czeka, czeka, i godzinę czeka, a ten poszedł. Myślał, że
za worek zapłacił, a to żeby było metr, to za dwa worki, ale wziął i poszedł”22.
Sytuacja ta, opowiedziana przez jedną z rozmówczyń, mająca pokazać brak znajomości wartości rzeczy przez radzieckich żołnierzy, dowodzi jednocześnie ich nieznajomość
świata. Współbrzmi też z wypowiedziami przedstawiającymi „Ruskich” jako ludzi zagubionych, nieświadomych i nieporadnych: „Oni dopiero tutaj telewizor zobaczyli”23
lub „Jeden był tutaj taki Jura […] on dopiero pierwszy raz drzewa takie zobaczył”24,
„nawet nie wiedział, że jest w Polsce”25.
W ten sposób rzeczy – i te przywiezione przez przyjeżdżających z daleka żołnierzy,
i te znajdujące się na miejscu – stają się podstawą różnicowania. Mimo że zbudowane ze
słowa jako elementy opowieści, rzeczy te nie dają się zamknąć w funkcji bezcielesnego
znaku. „Rzeczy nie są jedynie pustymi skorupami, które ludzie wypełniają znaczeniem,
mają bowiem one swoistą własną »podmiotowość«, której nam po części udzielają” – pisze
Janusz Barański26. Ich znaczenie wyrasta jednocześnie z ich materialnego kształtu i ze
sposobów doświadczania. Dlatego jest bardziej afordancją niż cechą – a „afordancje są
tym – jak pisze James Gibson – na co normalnie zwracamy uwagę”27. To, na co zwraca się
uwagę, warunkuje z kolei kompetencje bycia w świecie: rozpoznawania przedmiotów, ich
doświadczania i posługiwania się nimi. Mimo że bezpośrednio nieobecna, fizyczna, materialna podstawa jest konstytutywna dla ich istnienia, to ich znaczenie, a w tym przypadku
różnica pomiędzy ludźmi, wynika z różnicy doświadczeń i umiejętności wskazywanej
poprzez zachowania wokół rzeczy. Natomiast doświadczenie pewnych rzeczy przez rozmówców (lub jego brak) świadczy o upływie czasu, wyznacza różnicę pomiędzy przeszłą
a współczesną codziennością konstruowaną w opowieści za pomocą rzeczy ulotnych, codziennego użytku, które są obecne w doświadczeniu migrujących ludzi.

22

Ł./24.11.13./007-009 – Łukaszów, kobieta i mężczyzna (małżeństwo); Justyna Chaberek, Ewa Drozda, Anna Gańko.

23

Ł./27.11.13./0037-0041 – Łukaszów, wywiad grupowy: trzy kobiety i mężczyzna; Justyna Chaberek, Ewa Drozda, Anna
Gańko.

24

Ibidem.

25

P./2.04.14./107,0108 – Podolany, mężczyzna; Anna Gańko.

26

J. Barański, Świat rzeczy…, s. 199.

27

J.J. Gibson, The Ecological Approach to Visual Perception, Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale 1979, s. 134.
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Anna Czajka
Literaturo- i kulturoznawczyni, filozofka. Pracownik Instytutu Filozofii i Socjologii PAN,
stypendystka Alexander von Humboldt-Stiftung, Deutsche Forschungsgemeinschaft,
a następnie wykładowczyni na uniwersytetach w Tybindze, Parmie i Genui. Od 2008 roku
współtworzyła Kulturoznawstwo na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie kieruje Katedrą Teorii Kultury i Międzykulturowości. Główne zainteresowania badawcze to: filozoficzne podstawy badań nad
kulturami, dialogiczność, teoria obrazu, komunikacja estetyczna między kulturami. Najważniejsze publikacje: Człowiek znaczy nadzieja, FEA, Warszawa 1991; Tracce dell’umano,
Diabasis, Reggio E. 2003; Poetik und Ästhetik des Augenblicks, Duncker & Humblot, Berlin
2006; Międzykulturowość i filozofia, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2016. Kierownik projektu Biblioteka Kultury Polskiej we Włoszech (Mimesis, Mediolan).

Łukasz Czajka
Doktor, adiunkt w Instytucie Kulturoznawstwa UAM. Autor książki Święta anarchia.
Wprowadzenie do radykalnej hermeneutyki Johna D. Caputo (2014). Główne zainteresowania badawcze: kulturowe studia nad I wojną światową, idee filozoficzne w kulturze
popularnej, współczesna myśl chrześcijańska.

Małgorzata Durzewska
Doktor kulturoznawstwa, adiunkt w Instytucie Kulturoznawstwa na Uniwersytecie im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu, z wykształcenia pedagog pracy socjalnej i kulturoznawca. Zainteresowania badawcze autorki oscylują wokół problemów zaufania społecznego,
społeczeństwa obywatelskiego, edukacji kulturowej i obywatelskiej, komunikowania społecznego, polityki społecznej, koncepcji zmiany społecznej i przemian kulturowych oraz
metodologii badań nauk społecznych. Autorka artykułów o tematyce zaufania społecznego, społeczeństwa obywatelskiego, wzorów kultury, w tym wzorów obywatelskości oraz
komunikacji społecznej i przemian społeczno-kulturowych.

Anna Gańko
Absolwentka kulturoznawstwa w ramach MISH Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie
doktorantka w Zakładzie Antropologii Słowa w IKP UW. W 2016 roku obroniła pracę
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magisterską o sposobach konstruowania narracji wspomnieniowych opartą na badaniach
etnograficznych w wybranych podlegnickich miejscowościach. Jej projekt doktorski
kontynuuje tematykę pamięci i porusza jednocześnie zagadnienia związane z antropologią przestrzeni – dotyczy miejsc zniszczonych, opuszczonych i zrujnowanych. W IKP
współkoordynuje konwersatorium „Antropologia i architektura – warsztat projektowy”,
w którym studenci i studentki kulturoznawstwa współpracują ze studentkami i studentami architektury PW. Współpracowała z Pracownią Przewrotu Kopernikańskiego CNK,
Anthropictures, Kolektywem Badawczym, Centrum Wyzwań Społecznych UW.

Małgorzata Jankowska
Doktor nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwa, adiunkt w Zakładzie Semiotyki Kultury Instytutu Kulturoznawstwa UAM w Poznaniu. Interesuje się semiotyką kultury, głównie w wydaniu szkoły tartusko-moskiewskiej, problematyką pamięci kulturowej
oraz współczesną apokryficznością. Autorka książek Narracje apokryficzne w kulturze
współczesnej (2011) oraz Żywotność kanonu. Semiotyka współczesnej apokryficzności
(2019).

Dorota Jewdokimow
Doktor habilitowana, profesor UAM, od 2006 roku adiunkt w Instytucie Kulturoznawstwa macierzystej uczelni. Badaczka rosyjskiej literatury, myśli filozoficznej, religijnej
i społecznej XIX i XX wieku. W latach 2011–2013 wykonawczyni projektu badawczego
„Przemiany kulturowe w teoretycznej, metodologicznej i dydaktycznej perspektywie
kulturoznawstwa i historii”. Stypendystka Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Odbyła
staże naukowe w Muzeum Fiodora M. Dostojewskiego w Petersburgu oraz Prawosławnym Instytucie Teologicznym św. Sergiusza w Paryżu. Autorka monografii Człowiek
przemieniony. Fiodor M. Dostojewski wobec tradycji Kościoła Wschodniego (2009), wraz
z Karoliną Kizińską Cultural Theory and History: Sign and Context (2014), Na stycznej.
Idea zjednoczenia Kościołów w rosyjskiej myśli filozoficzno-religijnej i społecznej (2017),
a także wielu artykułów poświęconych kulturze rosyjskiej, semiotyce historii oraz historii
idei.

Magdalena Juźwik
Absolwentka filologii polskiej oraz kulturoznawstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie doktorantka w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, w Zakładzie Teatru i Widowisk. Od 2018 roku pracuje w Instytucie Muzyki

NOT Y O AUTORACH

i Tańca na stanowisku asystentki w Departamencie Tańca. Wykładowczyni i nauczycielka
wiedzy o kulturze. Czynna uczestniczka wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji oraz sympozjów naukowych. Publikowała między innymi w „Art Papierze”, „Kulturze Współczesnej”, „Filo-Sofji”. Autorka artykułów naukowych w monografiach. Członkini Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych oraz Polskiego Forum Choreologicznego.
Zainteresowania naukowe: teoria tańca klasycznego, taniec w dyskursie akademickim.

Maciej Kijko
Doktor, kulturoznawca, pracownik Instytutu Kulturoznawstwa UAM w Poznaniu. Zainteresowania badawcze: teoretyczne i praktyczne problemy komunikacji międzykulturowej, teoria kultury, problemy recepcji, oddziaływania i intelektualnych kontekstów
dzieł artystycznych. Animator i popularyzator kultury, współpracujący z Fundacją Barak
Kultury. Publikował w „Czasie Kultury” i „Principiach”. Wydał książkę Nikła siła. Szkice
kulturoznawcze (2017).

Marta Kładź-Kocot
Doktor nauk humanistycznych (2009, IBL PAN), literaturoznawczyni, komparatystka, pisarka, publicystka, animatorka kultury. Autorka książki Dwa bieguny mitopoetyki.
Archetypowe narracje w twórczości Johna Ronalda Reuela Tolkiena i Stanisława Lema
(2012). Należała do Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza i utworzonej
w jego ramach Komisji Komparatystycznej oraz do Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki relacji mitu
i literatury, nie tylko w aspekcie rekontekstualizacji i reinterpretacji mitycznych motywów,
ale również prefiguratywności mitycznych struktur, uwzględniając problematykę graniczności różnych obszarów literatury i kultury. Jest autorką opowiadań fantastycznych
oraz dwutomowej powieści Noc kota, dzień sowy (2017, 2018). Dydaktycznie związana
z uniwersytetami w Bydgoszczy.

Rafał Koschany
Doktor habilitowany, profesor UAM, kierownik Zakładu Semiotyki Kultury w Instytucie
Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, redaktor naczelny
czasopisma „Kultura Współczesna”. Swoje zainteresowania badawcze skupia na teorii interpretacji, pograniczu literaturoznawstwa i filmoznawstwa, kulturowych studiach miejskich oraz edukacji kulturowej. Autor książek Przypadek. Kategoria artystyczna i literacka
w literaturze i filmie (2006, 20162) i Zamiast interpretacji. Między doświadczeniem
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kinematograficznym a rozumieniem filmu (2017), a także licznych artykułów publikowanych w czasopismach naukowych oraz tomach zbiorowych. Współredaktor kilku książek,
między innymi: Horyzonty interpretacji. Wokół myśli Paula Ricoeura (2003), Fenomen
słowa (2009), Musical. Poszerzanie pola gatunku (2013).

Kalina Kukiełko-Rogozińska
Adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Zajmuje się wpływem
mediów na społeczne i jednostkowe życie człowieka. Autorka książki Między nauką
a sztuką. Teoria i praktyka artystyczna w ujęciu Marshalla McLuhana, nagrodzonej Pierre
Savard Award przez International Council for Canadian Studies (2016). Redaktor naukowy pierwszego tłumaczenia Galaktyki Gutenberga Marshalla McLuhana, uznanego przez
Polskie Towarzystwo Socjologiczne za najlepszy przekład książki naukowej ubiegłego
roku. Visiting scholar na Concordia University of Edmonton w Kanadzie (2019).

Katarzyna Machtyl
Doktor, pracuje w Zakładzie Semiotyki Kultury w Instytucie Kulturoznawstwa UAM.
Należy do International Association for Semiotic Studies, Nordic Association for Semiotic
Studies, International Society for Intermedial Studies, Polskiego Towarzystwa Semiotycznego i Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego. Do jej zainteresowań badawczych należą:
teoria semiotyki, semiotyka kultury, współczesne dyskursy semiotyczne oraz semiotyczne ujmowanie relacji natura – kultura. Autorka książki Semiotyki obrazu. Reprezentacje
i przedmioty (2017) oraz artykułów poświęconych semiotyce, publikowanych w czasopismach naukowych (np. „Sign Systems Studies”, “ΠΡΑΞΗΜΑ. Journal of Visual Semiotics”,
„Studia Kulturoznawcze”) i pracach zbiorowych. Współredaktorka naukowa tematycznego numeru czasopisma („Studia Kulturoznawcze”: Peirce – reaktywacja. Peirce – revisited)
i serii naukowych monografii zgłębiających wybrane koncepcje semiotyczne: Imperium
Rolanda Barthes’a, Kurs na Ferdinanda de Saussure’a, Semiotyczne wymiary codzienności
i Claude Lévi-Strauss: Struktura i nieoswojone.

Magdalena Matysek-Imielińska
Doktor habilitowany, kulturoznawczyni, socjolożka, adiunkt w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajmuje się zarówno problemami kultury współczesnej, zwłaszcza związanymi z kategoriami obcości, marginalizacji, alienacji, jak i zagadnieniami mieszczącymi się w obszarze krytycznych studiów miejskich. Autorka monografii
poświęconej analizie emancypacyjnych i antykapitalistycznych strategii międzywojen-
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nej WSM Miasto w działaniu. Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa – dobro wspólne
w nowoczesnych czasach (2018). Badaczka historii polskiej humanistyki zaangażowanej.
Współpracuje z czasopismami: „Prace Kulturoznawcze”, „Kultura Współczesna” i „Przegląd Kulturoznawczy”.

Anna Mazur
Absolwentka wiedzy o kulturze na Wydziale Polonistyki UJ, etnologii i antropologii kulturowej na Wydziale Historii UJ oraz nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego
w Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ. Doktorantka w Katedrze Współczesnego Języka Polskiego na Wydziale Polonistyki UJ. Interesuje się dwujęzycznością,
wielojęzycznością, etnolingwistyką i kulturą języka. Ostatnio w czasopiśmie „LingVaria”
ukazał się jej artykuł Wielojęzyczność indywidualna jako problem badawczy lingwistyki.
Przypadek Bronisława Malinowskiego. Pracuje w Dziale Wydawniczym Krakowskiego
Biura Festiwalowego.

Anastasia Nabokina
Kulturoznawczyni, tancerka, krytyczka sztuki, tłumaczka, doktorantka w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się
historią i teorią tańca w perspektywie historii intelektualnej. Interesuje się antropologią
ciała, kinezjologią oraz psychologią twórczości. Współredaktorka numeru tematycznego
pt. Pamięć gestu. Reżimy ciała w Europie Środkowej i Wschodniej czasopisma „Kultura Współczesna” (1/2018). Od 2018 roku kieruje projektem badawczym „Sztuka ruchu
i psychoanaliza w Rosji w kontekście kultury srebrnego wieku oraz awangardy, 1904-1930”
w ramach grantu NCN Preludium 13 (nr 2017/25/N/HS2/01566). Absolwentka Moskiewskiej Akademii Choreografii oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1990–2010
pierwsza solistka moskiewskiego Teatru Baletu na Kremlu oraz Teatru Wielkiego – Opery
Narodowej w Warszawie. Współpracowała także z czasopismami „Teatr”, „Obieg”, „Przekrój”. Najważniejsze publikacje: Tańcząc w ciemnościach. Rosyjska kultura nieoficjalna
w warunkach totalitaryzmu na przykładzie studia „Heptachor”, „Przegląd Kulturoznawczy”
1(39)/ 2019; „Ruch muzykalny” jako ucieleśnienie afektu i metoda wychowania człowieka.
Taniec i psychoanaliza na początku XX wieku w Rosji, „Studia de Cultura” 11(2)/2019;
Laboratorium ciała: Kasjan Golejzowski i nowy taniec w Rosji na początku XX wieku, „Kultura Współczesna” 1/2018.
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Aneta Ostrowska
Doktorantka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Absolwentka Katedry PSC Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, WSFP Ignatianum w Krakowie
i Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Obecnie mieszka i pracuje na
Islandii, gdzie prowadzi badania naukowe do dysertacji doktorskiej. Jej zainteresowania
badawcze to sposoby postrzegania własnej seksualności przez kobiety wywodzące się
z różnych kręgów kulturowych. Najbliższe jej badaniom są teorie nowego materializmu
i nowego feminizmu.

Joanna Ostrowska
Doktor habilitowany, profesor w Zakładzie Performatyki Instytutu Kulturoznawstwa
UAM. Autorka kilkudziesięciu artykułów w języku angielskim, francuskim, hiszpańskim,
czeskim i słoweńskim, esejów i tłumaczeń z języka angielskiego opublikowanych między
innymi w „New Theatre Quarterly”, „Pamiętniku Teatralnym”, „Kulturze Współczesnej”.
Współredaktorka trzech prac zbiorowych, współautorka Szkiców o teatrze alternatywnym
(2008), autorka The Living Theatre – od sztuki do polityki (2005). Autorka Teatr może być
w byle kącie. Wokół zagadnień miejsca i przestrzeni w teatrze (2014). W latach 2005–2012
była uczestnikiem międzynarodowego programu badawczego „European Festival Research Project”, w latach 2006–2007 była członkiem zespołu przygotowującego raport
„Street Artist in Europe” dla Parlamentu Europejskiego, w latach 2009–2011 brała udział
w projekcie „Theatre Architecture in Central and Eastern Europe”. W latach 2010–2014
współprowadziła Working Group „Performance in Public Spaces” w ramach International Federation of Theatre Research. Obecnie prowadzi badania nad performansami
upamiętnienia.

Filip Skowron
Etnolog i polonista. Adiunkt w Dziale Edukacji Muzeum Narodowego w Krakowie, gdzie
tworzy programy edukacyjne oraz zajmuje się badaniami publiczności muzealnej. W Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego przygotowuje
rozprawę doktorską poświęconą oddziaływaniu społecznemu wystaw muzealnych. Wydał
między innymi Raport z projektu badawczego „Krakowski odbiorca kultury” (red. Ł. Gaweł,
F. Skowron, A. Szostak, 2019).
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Agata Stronciwilk
Doktor nauk humanistycznych, historyczka sztuki i kulturoznawczyni, pracowniczka
Wydziału Sztuki Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. Autorka wielu tekstów o sztuce publikowanych między innymi w „Kulturze
Współczesnej”, „International Journal of Food Design”, „artPapierze”, „Fragile”, „Opcjach”,
„Estetyce i Krytyce”. W kręgu jej zainteresowań badawczych znajduje się zagadnienie wykorzystania pozawizualnych bodźców w twórczości artystycznej oraz tematyka związana
z jedzeniem w sztuce współczesnej i dawnej.

Joanna Szczepanik
Doktor nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwa (Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS w Warszawie), absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Wrocławskim. Stypendystka Narodowego Centrum Nauki (2010), Rządu Meksyku dla Współpracowników Środków Przekazu (2012), Funduszu Wyszehradzkiego (2014, 2015, 2016)
oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2014). Zajmuje się badaniem kultury
współczesnej w kontekście społecznym i politycznym oraz krytyką artystyczną. Publikowała między innymi w: „Visegrad Insight”, „Kulturze Popularnej”, „Sprawach Narodowościowych”, „Twórczości”, „Magazynie Sztuki” i „Obiegu”. Autorka publikacji Geografia
artystyczna Neue Slowenische Kunst. Wieloaspektowość i kolektywizm (2014). Adiunkt
w Katedrze Sztuk Wizualnych na Wydziale Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Mateusz Szymczycha
Magister socjologii, absolwent Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW, doktorant
w Szkole Nauk Społecznych Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. Zainteresowania naukowe: antropologia kultury współczesnej, semiotyka kultury, koncepcje ludzkiego losu
i sprawstwa w kulturze popularnej, koncepcje samorealizacji i autentyczności w literaturze
poradnikowej.

Krzysztof Tomanek
Doktor nauk społecznych (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie). Główne obszary jego zainteresowań i rozwoju naukowego to: metodologia nauk społecznych, analizy danych, data
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mining, text mining, badania dotyczące zaufania i lojalności, analizy sieci społecznościowych. Autor artykułów naukowych i popularnonaukowych poświęconych praktycznym
zastosowaniom analiz tekstu, sentyment analysis i big data.

Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska
Doktor habilitowany, adiunkt w Instytucie Nauk o Kulturze na Wydziale Humanistycznym
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Kulturoznawca, folkloroznawca, antropolog kultury. Autorka wielu monografii autorskich i współautorskich (między innymi Miłość ludowa.
Wzory miłości wieśniaczej w polskiej pieśni ludowej XVIII–XX wieku, Wrocław 1991; Moc
narrativum. Idee biologii we współczesnym dyskursie humanistycznym, Katowice 2008;
Infosfera. Memetyczne koncepcje kultury i komunikacji, Katowice 2009; Humanistyczne
konteksty technopolu, Katowice 2011; Ukąszenia, wirusy, memy. Kulturowe obrazy praktyk
fizjologicznych, Katowice 2013; Wilki i ludzie. Małe kompendium wilkologii, Katowice
2014; Biological turn. Idee biologii w humanistyce współczesnej, Katowice 2016). Redaktor
naczelna czasopisma „Teksty z Ulicy. Zeszyt memetyczny”, redaktor serii naukowej „Studia
o Kulturze” Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego, przewodnicząca Komitetu Naukowego i współzałożycielka czasopisma „Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies”.
W badaniach skupiona na ontologii idei i metodologii badań nad ich szerzeniem się
i transformacją (mity, folklor, mody kulturalne, dyskursy naukowe, dyskursy mediów), ze
szczególnym uwzględnieniem biologicznych podstaw kultury.

Ewa Wójtowicz
Doktor habilitowany w zakresie nauk o sztuce (Uniwersytet Jagielloński), doktor nauk
humanistycznych (UAM w Poznaniu), absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Autorka książek Net art (2008) i Sztuka w kulturze postmedialnej (2016) oraz tekstów
naukowych i krytycznych. Profesor UAP na Wydziale Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa
Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Należy do Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, Polskiego Towarzystwa Estetycznego, Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem
i Mediami oraz do polskiej sekcji AICA. Zastępca redaktor naczelnej „Zeszytów Artystycznych”. Zainteresowania naukowe: sztuka wobec internetu i (nowych) mediów.

Jacek Zydorowicz
Doktor habilitowany, profesor UAM, pracuje w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się kulturą wizualną i sztuką najnowszą.
Autor książek Artystyczny wirus. Polska sztuka krytyczna wobec przemian kultury po 1989
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roku (2005) oraz Kultura wizualna w dobie terroryzmu (2018), współredaktor książki
Sztuka współczesna i jej filozoficzne komentarze (2004, red. T. Kostyrko, G. Dziamski,
J. Zydorowicz). Ponadto publikował między innymi w „Art Inquiry. Recherches sur les
arts”, „Przeglądzie Religioznawczym”, „Kulturze Współczesnej” oraz „Czasie Kultury”.
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