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Słowo od redaktorek 

Odbywające się od 2012 roku spotkania naukowe pod wspólnym tytułem 
Adaptacje, zainicjowane przez Katedrę Międzynarodowych Studiów Polskich 
Uniwersytetu Śląskiego, a współorganizowane przez Szkołę Języka i Kultury 
Polskiej oraz Katedrę Literatury Porównawczej, przerodziły się w rozważa-
nia na temat teorii i praktyki szeroko rozumianej adaptacji. 

Pierwsze spotkanie poświęcone adaptacjom obejmowało zagadnienia z za-
kresu języka, literatury i sztuki. W monografii pokonferencyjnej pomiesz-
czono teksty poświęcone pojęciu adaptacji w różnych dyskursach i znacze-
niach – od jego etymologii po współczesne zastosowania. Druga konferencja 
z serii Adaptacje dotyczyła przede wszystkim transferów kulturowych. Tym 
razem wystąpienia badaczy literatury, kultury, etnografii, socjologii oraz 
prawa oscylują wokół doprecyzowanych zagadnień, a mianowicie wokół 
implementacji, konwergencji i dziedziczenia w kulturowym obszarze Europy 
Środkowej i Południowej. 

Adaptacja jest nierozerwalnie związana z byciem w świecie człowieka; dotyczy 
nie tylko działalności kulturowej, ale także umiejętności przystosowania się do 
zmieniającej się rzeczywistości, jak i dostosowania do nas warunków, w których 
żyjemy. Zjawisko adaptacji jest fenomenem od lat zajmującym naukowców, 
należy się jednak wystrzegać – co podkreśla autorka książki A Theory of Adapta-
tion, Linda Hutcheon – rozpatrywania go jedynie w kontekście twórczości 
literackiej i filmowej. Trzeba sięgnąć do innych obszarów życia i kultury, a także 
do czasów odleglejszych niż obecne, bowiem adaptacje nie są wyłącznie zwią-
zane z ponowoczesnością czy z estetyką postmodernistyczną, ale pojawiały się 
już dużo wcześniej, stając się w niektórych okresach, np. w epoce wiktoriań-
skiej, swoistym sposobem życia – i pewnym rodzajem dziedzictwa: 

W epoce wiktoriańskiej mieliśmy nawyk adaptowania niemal wszystkiego 
– i prawie w każdym możliwym zakresie; poematy, powieści, sztuki, opery, 
obrazy, piosenki, tańce i żywe obrazy były nieprzerwanie adaptowane 
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z jednego medium do innego i z powrotem. My, w czasach postmoder-
nizmu, wyraźnie odziedziczyliśmy ten sam nawyk, ale mamy jeszcze wię-
cej nowych materiałów na podorędziu – nie tylko film, telewizję, radio 
czy różnorodne media elektroniczne, co jest już oczywistością, ale też 
parki tematyczne, rekonstrukcje historyczne, eksperymenty z rzeczywi-
stością wirtualną. Jaki tego skutek? Adaptacja rozprzestrzenia się w sza-
lonym tempie. Dlatego nie da się zrozumieć jej przyciągania (atrakcyjno-
ści), jeśli rozważa się ją wyłącznie w kontekście powieści czy filmów1 
(Hutcheon 2006, xi). 

Nierozłącznie związane z zagadnieniem adaptacji implementacje, konwer-
gencje oraz dziedziczenie, a więc absorbowanie, przystosowanie, (za)stoso-
wanie, twórcze i odtwórcze powtórzenia, dostosowywanie siebie i tego, co 
wokół, do określonych warunków, zbieżności świadome i nieświadome, 
wreszcie odnajdowanie czy szukanie korzeni, radzenie sobie z ciężarem dzie-
dzictwa, stanowią kuszący przedmiot badań interdyscyplinarnych, a zaintere-
sowanie nimi jest konsekwencją wcześniejszych poszukiwań i rozpoznań na 
gruncie teoretycznym i kulturowym. Sięgając po pojęcia zadomowione już 
w humanistyce (adaptacja, dziedzictwo), jak i po terminy wypracowane na 
gruncie nauk społecznych (konwergencje) czy nauk ścisłych (implementa-
cje), staramy się wskazać ścieżki dalszych rozważań nad zjawiskiem adapta-
cji. Aby jednak nie wprowadzać terminologicznego chaosu, decydujemy się 
na krótki opis stosowanych, a niezadomowionych jeszcze dobrze w intere-
sujących nas kontekstach terminów. 

Implementacja jest pojęciem zapożyczonym z nauk informatycznych i tech-
nicznych, definiowanym jako „proces opracowywania koncepcji rozwiązań 
informatycznych, algorytmów, modeli i obiektów abstrakcyjnych oraz pro-
ces realizacji intelektualnych wytworów programistycznych, elektronicznych 
lub mechatronicznych” (Ubermanowicz 2014, 46). Na gruncie nauk huma-
                                                           

1 Oryg.: „The Victorians had a habit of adapting just about everything – and in just about 
every possible direction; the stories of poems, novels, plays, operas, paintings, songs, dances, 
and tableaux vivants were constantly being adapted from one medium to another and then 
back again. We postmoderns have clearly inherited this same habit, but we have even more 
new materials at our disposal – not only film, television, radio, and the various electronic 
media, of course, but also theme parks, historical enactments, and virtual reality experiments. 
The result? Adaptation has run amok. That’s why we can’t understand its appeal and even its 
nature if we only consider novels and films”. Na wielowariantywność adaptacji, szeroki zasięg 
tego zjawiska, obejmujący wiele dziedzin ludzkiej aktywności (nie tylko kulturalnej) zwracają 
uwagę m.in. Brian McFarlane, Robert Stam, Thomas Leitch, Julie Sanders czy Christine 
Geraghty. Zob. np. Leitch 2008, 63–77. 
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nistycznych i społecznych implementację rozumiemy jako wypracowanie 
i/lub przystosowanie formy wypowiedzi do medium lub czynność odwrotną 
(gdy to medium dostosowuje się/jest dostosowywane do wypowiedzi); poję-
cie to obejmowałoby także proces „projektowania” odbiorcy, uczenia go 
odczytania przekazu lub korzystania z wybranego medium, co ma zwłaszcza 
zastosowanie w twórczości funkcjonującej w Internecie czy twórczości in-
termedialnej. Nowatorskie rozwiązania adaptacyjne, w tym implementacje, 
mają na uwadze odbiorcę, który wykształcił umiejętność kontaminowania 
wielu kanałów przekazujących treści wizualne, dźwiękowe i słowne (pisane 
bądź mówione). 

Konwergencja jest terminem pierwotnie używanym przede wszystkim 
w naukach społecznych i określającym proces upodabniania się początkowo 
odległych i niepodobnych zjawisk (społecznych czy ekonomicznych), a tak-
że proces dochodzenia przez różne społeczeństwa do podobnych etapów 
rozwoju (Sztompka 2005, 28); szybko jednak zostało ono zaadaptowane 
przez medioznawców, rozszerzając swoje znaczenie2 i stając się jednym z naj-
ważniejszych pojęć służących do opisu dynamicznie zmieniającej się prze-
strzeni medialnej, głównie za sprawą kanonicznej już książki Henry’ego 
Jenkinsa Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów (Jenkins 2007). 
Wraz ze wzrastającą liczbą publikacji dotyczących konwergencji mediów, 
samo pojęcie zyskiwało nowe konteksty i stało się poręcznym terminem do 
opisu szerszych zjawisk społecznych, w tym problemów z określeniem wła-
snej tożsamości czy identyfikacji narodowej, związanych ze zmianami za-
chodzącymi w nowoczesnych i ponowoczesnych społeczeństwach3 – i takie 
rozumienie konwergencji proponujemy, pamiętając jednak o stałym elemen-
cie większości definicji pojęcia, na co uwagę zwraca Paweł Rutkiewicz (2014, 
56), tj. o niesymetryczności sił w relacji konwergencji (czy będzie to globali-
zujący Zachód w stosunku do kultur lokalnych, czy też narracja większo-
ściowa wobec mniejszościowej). 

W namyśle nad adaptacjami rozpatrywanymi w kontekstach implementa-
cji, konwergencji i dziedziczenia ograniczyliśmy jednak pole badawcze do 
obszaru kulturowego Europy Środkowej i Południowej. Nie jest to przy-
padkowy wybór – region ten uznajemy za nader interesujący przedmiot 
poszukiwań i analiz, po części ze względu na jego silnie pograniczny charak-
                                                           

2 Co jest typowe dla wielu terminów we współczesnej humanistyce, czego przykładem mo-
że być pojęcie interdyscyplinarności – zob. Tabaszewska 2013. 

3 Szerzej o przemianach terminu i zasadności jego stosowania w naukach humanistycznych 
pisze np. Rutkiewicz 2014. 
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ter, wielokulturowość oraz różnorodność autochtonicznych i napływowych 
kultur, co nie pozostało bez znaczenia dla tworzenia się na tym terenie kul-
turowych form pośrednich czy hybrydycznych, będących wynikiem nie tylko 
adaptacji, ale także komunikacji międzykulturowej. Dodatkowo na lokalne 
kultury wpływ miały skomplikowane zaszłości historyczne, mnogość dys-
kursów (i nacisków) ideologicznych, a także, co nie mniej istotne, peryferyj-
ność (czy „półperyferyjność” – zob. np. Wallerstein 1976; Featherstone 
i Kazamias 2001) w stosunku do wielkich centrów kulturowych, a na niektó-
rych obszarach także zjawiska społeczne i kulturowe noszące cechy kolonia-
lizmu czy zależności (zob. np. Gosk i Kołodziejczyk 2014). 

Mając świadomość złożoności fenomenu adaptacji i pojemności samego 
terminu, staramy się w czasie spotkań konferencyjnych pokazać i omówić 
nie tylko różne podejścia teoretyczne do tego problemu, ale także analizy 
poszczególnych zjawisk. Uważamy bowiem, że nie można analizować czy 
interpretować współczesnego świata ani rozwijać szeroko rozumianych nauk 
humanistycznych bez świadomości mechanizmów adaptacyjnych. Przy czym 
adaptacji nie postrzegamy jako zjawiska zubożającego dzieło wyjściowe czy 
okradającego je z wartości estetycznych, etycznych czy innych. Mamy świa-
domość, że działania adaptacyjne mogą prowadzić do powstania nowej ja-
kości, form hybrydycznych, emergentnych, pogranicznych, opartych na 
dialogu – i funkcjonujących w każdej dziedzinie życia, czego dowodem jest 
prezentowana publikacja. 

Zebrane w niniejszym tomie artykuły podkreślają interdyscyplinarność po-
jęcia adaptacji oraz oddają charakter zmian i przekształceń odbywających się 
na styku kultur, form, gatunków i narracji. Postanowiłyśmy zachować struk-
turę wystąpień zaprojektowaną podczas konferencji, dlatego artykuły zostały 
zgrupowane w trzech kategoriach: adaptacje/implementacje, konwergencje 
i dziedziczenie. 
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ZBIGNIEW KADŁUBEK 
U n i w e r s y t e t  Ś l ą s k i   

Rzymski model adaptacyjny.  
Miniatura myślowa 

Konferencja naukowa – czy w ogóle dyskusja naukowa (na forum nauko-
wego czasopisma lub gdzie indziej) to pewne wydarzenie czy nawet przed-
stawienie o charakterze kulturalnym, w którym brzmią głosy obok siebie, 
podejmując pozornie jakiś wspólny temat, ale są to głosy biegnące obok 
siebie, niespotykające się. Trochę to wygląda jakby ze sobą próbowali roz-
mawiać umarli. Przypomina mi się zaraz cudne zdanie Viktora Hugo, który 
gdzieś napisał, że „każdy uczony jest trochę trupem”. Oczywiście nie można 
być tylko trochę trupem. Uczeni są często trupami całkowicie. Ale myśl 
Hugo dobrze oddaje atmosferę spotkań nazywanych konferencjami nauko-
wymi. Jeśli nasze spotkanie wokół tematu adaptacji miałoby mieć inny cha-
rakter, to powinniśmy zmierzać do adaptacyjnego rozgorzenia. Czyli do 
uczynienia z funkcji adaptacji pewnego stylu rozmyślań i rozmów. Żebyśmy 
po wymianie poglądów stali się autentycznymi adaptorami. 

Chodzi bowiem o coś więcej niż zagadnienie naukowe czy temat. Gdy 
rozważam, czym jest adaptacja, myślę o przemieszczającej się Europie i jej 
trudnym do przewidzenia dryfie. Jednak od razu warto wskazać na jeden 
aksjomat: Europa jest przestrzenią adaptacji i adopcji. Będę właściwie w całym 
wystąpieniu łączył – w bardziej lub mniej uprawniony sposób – te dwa pol-
skie rzeczowniki pochodzące z łaciny: adaptacja i adopcja. Nie dlatego, że-
bym chciał osiągnąć jakiś szczególny efekt, ale z prostego powodu, że często 
zdarza mi się mylić te słowa. Ostatecznie uważam zresztą, że zastępowanie 
adaptacji adopcją posiada całkiem spory potencjał myślowy. 

Toteż teza tych moich rozważań brzmi: Wszystko, co jest europejskie, po-
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siada adaptacyjny i adopcyjny charakter. Można nawet powiedzieć, że inne 
nazwy EUROPY to ADAPTACJA i ADOPCJA. 

Samo słowo „adaptacja” może jednak nie jest dobrze rozumiane w po-
wszechnym użyciu i gdy dzisiaj się nim posługujemy – (zaadaptować, adap-
tacyjny) – zatarło się źródłowe znaczenie adaptacji. Tym bardziej być może 
zasługuje na jakąś etymologiczną uwagę „adaptacja”, gdy rzadko już w uży-
ciu bywa adapter w sensie gramofonu. „Adapter” bądź „adaptor” (szeroko 
przyjmowany z języka angielskiego) to przejściówka służąca powszechnie do 
podłączania różnych urządzeń (np. laptopa i telefonu komórkowego)  
Łaciński czasownik adaptare znaczy coś dostosować do czegoś – albo w ogó-

le coś sporządzić (na zasadzie skonfigurowania różnych sprzętów czy narzę-
dzi). Natomiast czasownik adoptare znaczy przybrać sobie kogoś, wziąć sobie 
kogoś do pomocy, przybrać kogoś do rodziny, adaptować, dopuszczać ko-
goś do udziału w czymś, stać się czyimś stronnikiem, poczytywać coś za 
swoje, choć pierwotnie jest obce, przybrać imię. Jest też znaczenie związane 
z sadownictwem: zrastać się w jedno drzewo po przeszczepieniu – to ostat-
nie znaczenie mogłoby zostać przeczytane metaforycznie i warto o nim – 
nie tylko jako o zgrabnej metaforze – pamiętać. Adoptujemy, gdy prze-
szczepiamy. 

Rzymianie adaptowali teksty greckie, które włączali w łaciński obieg kultu-
rowy. Nie dokonywali translacji, lecz adaptacji ze wszystkim, co zdarzyło im 
się spotkać myślowo i co chcieli uczynić rzymskim. Potwierdza to Rémi 
Brague, i to na wiele sposobów, posługując się rozmaitymi strategiami ar-
gumentacyjnymi. Rémi Brague, może nie za bardzo w Polsce znany, to pary-
żanin, francuski filozof, autor niezwykłego traktatu filozoficznie rozpa-
truj cego historię przymierza między Bogiem a człowiekiem, wykładowca na 
Sorbonie i na Uniwersytecie Monachijskim, słowem: konserwatywny i kato-
licki myśliciel. W swojej niezwykłej pracy pt. Europa. Droga rzymska pisze tak: 

Rzymianie nie przekładali wiele. Raczej adaptowali, pisali na nowo, reinter-
pretowali teksty, przenosząc je na własny grunt kulturowy. W starożytno-
ści częściej szukali w tekstach natchnienia niż je przekładali. Przykładów 
jest wiele: Lukrecjusz przedstawia wierszem poglądy Epikura, Cyceron 
streszcza podręczniki średniej Akademii, zastępując ilustrujące je budują-
ce opowieści anegdotami o wielkich Rzymianach, Horacy parafrazuje Al-
kajosa z Mityleny, Wergiliusz rywalizuje z Homerem (Brauge 2012, 98). 

Jak widać z tego nieco przydługiego cytatu – Rzymianie adaptacyjnie trak-
tują każdą treść i formę, swobodnie wplatając we własne dzieje czy estetycz-
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ne wzorce motywy obce. Rzymianie nieustannie rozrzedzają rzymskość. Nie 
mają najmniejszych oporów, by przyjmować inne czy cudze za własne. Pie-
częć autorstwa lekką ręką rozmazują – wystarcza im adaptacyjna sygnatura; 
oryginalność jest dla nich jak gdyby ukryta w samym rdzeniu dynamiki prze-
róbki, przetworzenia, dopasowania, modyfikacji. Rzymianie jak antyesencjo-
naliści są arcymistrzami dostosowania – ale dostosowywanie się – jako 
szczególna charyzma giętkości i elastyczności – to cecha przecież europejska 
z Rzymu wywiedziona, po Rzymianach, a nie po Grekach, odziedziczona. 
Istotnie, europejska cecha domowa i naturalna: akrobatyczna wręcz umiejęt-
ność dostosowywania się i trawestacji czego się da. 

Wróćmy jeszcze na moment do Rzymian. W sferze polityki kolonizacyjnej 
i imperialnej Rzymianie działają bardzo podobnie jak w sferze tekstowej i lite-
rackiej. Na zdobytych i wciąż zdobywanych terytoriach mieszkańcom rdzen-
nym i swym nowych obywatelom narzucają – oczywiście nie bez przemocy 
– tylko trzy rzeczy: język łaciński jako język urzędowy, rzymskie prawo oraz 
rzymski styl życia. Zauważmy: nie usuwają obcych bogów, nie niszczą świą-
tyń bóstw nierzymskich (często zresztą te bóstwa lokalne i prowincjonalne 
inkorporują do panteonu rzymskiego). Nie interesują się językiem, jakim 
posługują się mieszkańcy podbitej prowincji: nie wchodzą miejscowym do 
łóżka, kuchni, świątyni. Przejmują zwyczaje miejscowe, adaptacyjnie czynią 
prowincjonalne stołecznym – a rzymska urbanitas ulega stale sprowincjonali-
zowaniu, podczas gdy prowincja się głęboko „urbanizuje”. Tak się tworzy 
europejska dziwna cecha: zdobywać w taki sposób, by delikatnie być usta-
wicznie zdobywanym. Europa adaptacyjna bez przerwy zdobywa, by prze-
grywać, ginie, by zmartwychwstawać. Kto chciałby zakonserwować raz na 
zawsze jedną jedyną Europę, tego trzeba nazwać barbarzyńcą i człowiekiem 
najbardziej nieeuropejskim. Źródła europejskiej kultury są różne: kto chciał-
by czerpać tylko z jednego, prędzej czy później zepsuje Europę. Stale poru-
szona i poruszająca się Europa musi, powtarzam z naciskiem, musi adapto-
wać i adoptować. Jeśli Europa ma jakąś tożsamość, to jest nią ruchoma 
kładka adaptacji produkująca kulturę innego. 

Posłuchaliśmy trochę tego, co mówił Rémi Brague o adaptacji jako spo-
sobie rzymskiego przekładania obcych autorów, jak się rzekło, Brague kato-
lik i konserwatysta. Posłuchajmy zatem teraz, co miałby do powiedzenia 
Jacques Derrida, w jakimś sensie antypodalny myśliciel wobec Brague’a. 

Otóż Derrida uważa, w eseju zatytułowanym Inny kurs. Pamiętanie, opowia-
danie, zobowiązanie, że z powodu czegoś, co nazywamy tożsamością (duchową 
czy kulturową, wszystko jedno), dokonują się w Europie najgorsze zbrodnie. 
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Ksenofobia, rasizm, antysemityzm, fanatyzm religijny i nacjonalistyczny – to 
są produkty, a jakże, tego, co pięknie zwie się tożsamością, o której tyle roz-
prawiamy także u nas, na Górnym Śląsku, od co najmniej dekady. „Własno-
ścią kultury jest nie być tożsamą ze sobą” – mówi Derrida. Czyż nie zauwa-
żamy tutaj podobieństwa do rzymskich instytucji i ich działań, które, nie 
znając Derridy, dokładnie o tym były przeświadczone, że przejmowanie 
i przyjmowanie, przechwytywanie i wysyłanie kulturowych impulsów opiera 
się na różnicy, na niedokładności przekładu, na translacji rozciągniętej tak 
szeroko, że oryginał jest nie do poznania. Transfery jeden do jeden nie inte-
resowały ani Rzymian, ani nie interesują Derridy. Nie są ciekawe także od 
jakiegoś czasu dla mnie. 

Derrida powiada: „Nie tyle nie mieć tożsamości, ile nie móc się zidentyfi-
kować, powiedzieć »ja« lub »my«, nie móc przybrać formy podmiotu inaczej 
niż w postaci nie-tożsamości ze sobą lub (…) różnicy w relacji ze sobą” (Der-
rida 2017, 16). To – według mnie – oddaje rzymską filozofię adaptacyjną, 
choć nie wprost przecież wyrażoną w starożytności, jednakże na wielką skalę 
praktykowaną. Rozszczelnianie rzymskości w adaptacyjnych procesach nie-
dokładnych przekładów ćwiczy się w różnicy w relacji ze sobą. Adopcja 
obcego, wzięcie cudzego do rodziny – to tak silne osłabienie „ja” i „my”, że 
podmiot popada w nietożsamość. Ale gdy się nad tym zastanowić, podmiot 
zyskuje, choć osłabia się w nim „bycie-u-siebie”. Bo to zwalczone adopcją 
czy adaptacją „bycie-u-siebie” gwarantuje wyjście podmiotu poza modus 
alienujący go wewnętrznie. Powstrzymuje i leczy jego autoalienację i autoagre-
sję, która zawsze pojawia się w podmiotach „będących-u-siebie”. W pod-
miotach o tożsamościach przekładalnych w skali 1/1. 

W adaptację i adopcję wpisuje się jakiś nieśmiertelny pierwiastek, mam 
wrażenie. Wciela się w ducha adaptacji przedziwna mityczna moc. Europa, 
mam taką nadzieję, pozostanie europejska i adaptacyjna, to znaczy zachowa 
adaptacyjny model rzymski i Derridiański, będzie niedokładnie zarysowa-
nym korpusem rozcieńczającym się i zagęszczającym sinusoidalnie w róż-
nych okresach czasu. Tylko Polska, obawiam się, zostanie Polską, czystą 
polskością najgroźniejszą. Daleko, daleko od Europy i Rzymu. 
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The Roman Model of Adaptation. A Micro-essay 

Europe is an area that has used both adaptation and adoption in its development. And these 
two terms, these two phenomena, are still important elements of European culture. This 
began with the Roman adaptation of Greek texts. The Romans not only adapted Greek 
literature and culture, they also reinterpreted, rewrote, and adopted it (they took it voluntarily 
into a cross cultural relationship). That peculiar form of cultural activity included adaptation 
and adoption of thoughts, aesthetics, and some kind of Greek sensibility. The Romans were 
not afraid of outsiders, nor of foreign elements. They not only adapted to other cultures, they 
adapted themselves and their culture to the changing reality, and we – as Europeans – should 
not forget this lesson. 

Keywords: adaptation, adoption, Europe, Roman Empire, Roman culture, European culture 
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Polskie korzenie w Wybranej Naomi Novik,  
czyli adaptacja słowiańskich baśni i polskiej kultury  

w literaturze fantasy 

Fantasy bezustannie poddaje adaptacji motywy z mitów, legend i baśni, ze 
względu na anglojęzyczny charakter gatunku głównie ze źródeł anglosa-
skich. Klasyczne dzieła przynależące do kanonu, na przykład Był sobie raz na 
zawsze król T.H. White’a, powieść stanowiąca twórczą wariację na temat 
legend arturiańskich, przetwarzają elementy kulturowe mające wpływ na 
rozwój literatury fantasy. Na innych obszarach językowych zmieniają się 
źródła inspiracji. Jako idealny przykład wykorzystania mitologii i folkloru 
słowiańskiego podać można słynną sagę o wiedźminie Geralcie autorstwa 
Andrzeja Sapkowskiego, gdzie świat przedstawiony zostaje ukształtowany 
według słowiańskich wierzeń, co manifestuje się choćby w postaci bohate-
rów, takich jak dziwożony, lub w odwołaniach do Dzikiego Gonu. 

Przyglądając się naturze transformacji, tak w dziełach anglojęzycznych, jak 
w tekstach wywodzących się z nieanglojęzycznych kręgów kulturowych, 
w określony sposób postrzega się również znaczenie adaptacji. Termin ten 
wykorzystywany jest w różnych dziedzinach, przez co zmienia swój wydźwięk. 
W literaturze podstawowe rozumienie adaptacji to transpozycja: „przysto-
sowanie utworu do innej struktury rodzajowej” (Sierotwiński 1994, 16). Dla 
dokładniejszego potraktowania przeobrażeń, jakie zachodzą w obszarze 
fantasy, należałoby jednak poszerzyć postrzeganie adaptacji do procesów 
transformujących o charakterze międzykulturowym i intertekstualnym. 
Wówczas adaptacją byłyby „mechanizmy przekształcania i przystosowania 
oraz (…) efekty tych procesów” (Cudak i Tambor 2013, 9). Co więcej, należy 
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pamiętać, że skoro literatura fantasy ulega ciągłym zmianom i przeobrażeniom, 
rozumienie procesów adaptacyjnych zachodzących w jej ramach również będzie 
się zmieniać. Sama adaptacja podlega zatem licznym modyfikacjom, przeja-
wia się pod różnymi postaciami i nabiera nowych znaczeń (Cudak i Tambor 
2013). W polu fantasy adaptacja będzie zatem rozumiana jako przekształce-
nia kulturowe, intertekstualne i strukturalne. Wszystkie te zabiegi występują 
u Naomi Novik, urodzonej w USA amerykańskiej pisarki pochodzenia pol-
skiego od strony matki, której obca perspektywa pozwala na nowe ujęcie 
tradycyjnej konstrukcji bajki i polskiej kultury. 

W Wybranej, powieści z 2015 roku, Novik krzyżuje fantasy z baśnią, jedno-
cześnie adaptując motywy bajkowe, elementy folkloru i nawiązania do kultu-
ry polskiej i innych kultur słowiańskich. W centrum znajduje się fantasy, 
ponieważ autorka tworzy świat wyobrażony funkcjonujący na własnych 
zasadach, gdzie naturalnym elementem składowym jest magia, a także typo-
we dla gatunku fantastyczne postaci, takie jak czarodzieje. Powieść nabiera 
natomiast charakteru baśniowego dzięki wykorzystaniu nawiązań do praw-
dziwych baśni słowiańskich, będących pomostem między światem przed-
stawionym a rzeczywistością. Należy podkreślić, że autorka nie opiera pro-
cesu adaptacji wyłącznie na powierzchniowych zabiegach polegających na 
odwołaniu do konkretnych motywów lub tekstów, lecz przekształca i ubo-
gaca także tradycyjną konstrukcję narracji baśniowych. 

Aby móc zatem przeanalizować sposób, w jaki Novik implementuje mo-
tywy bajkowe do struktury powieści fantasy, należy zarysować treść przed-
stawianej przez autorkę historii, a następnie pochylić się nad określonymi 
elementami tekstu. Punktem wyjścia dla fabuły jest umowa ze Smokiem 
ciążąca nad mieszkańcami wiosek Polnii, leżących nieopodal mrocznego 
Boru w dolinie rzeki Wrzeciono. Smok, czyli strzegący regionu czarodziej, 
co dziesięć lat wybiera jedną młodą dziewczynę z okolicznych osad i zabiera 
ją do swojej wieży. W momencie gdy autorka rozpoczyna opowieść, zbliża 
się termin kolejnego wyboru. Wszyscy sądzą, że Smok zdecyduje się wziąć 
do wieży piękną Kasię, przyjaciółkę głównej bohaterki, Agnieszki. To jed-
nak ta druga zwraca jego uwagę. Gdy protagonistka zostaje magicznie tele-
portowana do siedziby Smoka, nie wie, czego się spodziewać. Okazuje się, 
że czarodziej szkoli w magii osoby, które uzna do tego zdolne, aby mogły 
one kontynuować dzieło ochrony Polnii przed poszerzającym swoje wpływy 
groźnym Borem. Z początku Agnieszka nie rokuje ze względu na niezręcz-
ność i słabą pamięć do skomplikowanych zaklęć. Bohaterka odnajduje jed-
nak w sobie talent do innego rodzaju magii niż ta preferowana przez Smoka 
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– związanej z naturą, ziemią i emocjami. To właśnie jej czary odgrywają 
ważną rolę w walce z magicznym lasem nacierającym na ludzkie osiedla, 
w której biorą udział również książę Polnii i pojmana przez Bór królowa. 
Biorąc tak sformułowaną fabułę powieści za punkt odniesienia, możliwe 
staje się zbadanie nie tylko danych fragmentów opowiadania, lecz także 
podjęcie tematu tego, jak autorka przetransponowała określone elementy 
strukturalne bajki do przestrzeni narracji fantasy. Poszczególne przykłady 
konkretnych treści powinny zatem zostać poprzedzone przedstawieniem 
adaptacji schematów strukturalnych. 

Do ich omówienia wyjść powinno się od klasycznej pracy Władimira 
Proppa, która stanowi podstawę badań cech konstrukcyjnych bajki i funkcji 
przyjmowanych przez jej bohaterów. Propp zauważył w swojej pracy, że 
analizę bajki należy zacząć od aspektów formalnych, a nie merytorycznych, 
a zatem to w tym kierunku trzeba poprowadzić wywód na temat tego, jak 
Novik przepisuje motywy bajkowe, a dopiero w następnej kolejności przejść 
do przedstawienia konkretnych nawiązań. Morfologia bajki zostaje oparta na 
opracowaniu systemu funkcji, to znaczy działań bohatera określonych 
z punktu widzenia jego doniosłości dla toku akcji (Propp 1968, 207). Badacz 
zauważa, że liczba funkcji jest zawężona, natomiast bohaterowie je realizują-
cy – zdecydowanie liczniejsi (Propp 1968, 207). Mnogość postaci i warian-
tów sprawia, że bajki i baśnie – pomimo ograniczonych schematów struktu-
ralnych i stałej kolejności zdarzeń – oferują wielką różnorodność. Konstruk-
cja bajki będzie zatem oparta na realizacji szeregu funkcji, rozpoczynając od 
pewnej sytuacji wyjściowej, a dążąc do zawiązania i końca oznaczającego 
zazwyczaj walkę, pościg i ocalenie lub wesele. Kluczowy w tej strukturze 
będzie zestaw funkcji do zawiązania prowadzących, to znaczy szkodzenie 
bohaterowi przez przeciwnika (A), pośrednictwo lub moment łączący (B), 
czyli interakcja z bohaterem, który podejmuje działanie, bądź, mówiąc ina-
czej, rozpoczyna przeciwdziałanie (C) (Propp 1968, 211). Po realizacji wska-
zanych głównych funkcji rozwija się akcja, wprowadzając określone postaci: 
przeciwnika, donatora, magicznego pomocnika i uzurpatora. Wśród głów-
nych bohaterów, tak zwanych bohaterów właściwych, można wyróżnić jesz-
cze poszukiwaczy i pokrzywdzonych, z czego pierwsi wyruszają za osobą 
porwaną, a drudzy uciekają przed tymi wyprawiającymi się za nimi w pościg 
(Propp 1968, 211, 218). Dla bohatera istotny będzie również etap próby, 
której może zostać poddany. 

W Wybranej autorka dokonuje adaptacji struktury głębokiej baśni, wyko-
rzystując wybrane funkcje i typy bohaterów w taki sposób, aby dopasować je 
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do indywidualnego uwarunkowania opowiadanej historii fantasy. I funkcje, 
i typy zostają wpisane w szerszy kontekst wyobrażonego uniwersum, w któ-
rym ze specyfiką baśni łączą się elementy kulturowe, kojarzone z Polską, 
słowiańskim folklorem i zwyczajami. Biorąc pod uwagę badania Proppa, 
protagonistkę Agnieszkę można umieścić w kategorii bohaterki poszukują-
cej, ponieważ jej główną funkcją w fabule powieści są bezustanne próby 
odnalezienia osób, lecz również rozwiązań sytuacji pozornie patowych. Na-
wet w pierwszej połowie, gdy Agnieszka zostaje więźniem Smoka i stara się 
uciec z wieży, nie pasuje do kategorii pokrzywdzonych. Z jednej strony, 
strach dziewczyny wynika z niewiedzy, a nie z faktycznego stanu rzeczy, 
z drugiej – intencją czarodzieja nigdy nie było zdominowanie lub skrzyw-
dzenie swojej protegowanej. Co więcej, także relacja mistrz – uczeń zostaje 
przez autorkę zastąpiona związkiem romantycznym. Jednocześnie Smok, 
kreowany na początku powieści na przeciwnika, staje się donatorem, a także 
magicznym pomocnikiem. Nie obdarowuje bohaterki żadnym środkiem 
magicznym w rozumieniu tradycyjnym, oprócz pojawiających się w fabule 
eliksirów, lecz daje możliwość poznania magii i samodzielnego rozwinięcia 
umiejętności, pokazując jednocześnie inny świat niż ten, jaki do tej pory 
znała. Chociaż na początku to bohaterka zdradza cechy magicznego po-
mocnika, głównie z racji nieznajomości zaklęć i konieczności asystowania 
Smokowi, potem role się odwracają – protagonistka staje się biegła w magii 
nieznanej czarodziejowi i to on musi zagrać rolę pomagiera. Pomocnikiem 
w drugiej połowie powieści okazuje się również Kasia, uratowana z mrocz-
nego lasu przyjaciółka Agnieszki. 

Najbardziej autorka manipuluje jednak postacią przeciwnika. Chociaż w hi-
storii uczestniczą bohaterowie utrudniający protagonistce wypełnienie zada-
nia, takie jak Sokół lub Królowa, pełnią oni funkcję narzędzi w rękach mniej 
sprecyzowanego wroga, jakim jest Bór i jego wola pochłonięcia ludzkich 
osiedli. Poprzez taki zabieg Novik każe czytelnikowi zastanowić się nad 
intencjami i relacjami poszczególnych postaci. Na tym właśnie polega adap-
tacja baśniowych bohaterów w Wybranej: wychodzą poza typy wskazane 
przez Proppa. Powieść fantasy wymaga bardziej skomplikowanej struktury 
narracyjnej i postaci nieograniczonych wyłącznie do funkcji, na których 
opiera się bajka lub baśń. Właśnie na tę cechę bohatera fantasy zwraca uwa-
gę Piotr Stasiewicz w odniesieniu do badań Briana Attebery’ego (Stasiewicz 
2016, 64–65) – protagonista dzieła fantasy połączy cechy bohatera reali-
stycznego, będąc określonym w kontekście relacji społecznych, a także ce-
chy bohatera bajkowego, wypełniając konkretną rolę kluczową dla fabuły. 
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Tak dzieje się w przypadku Agnieszki. Z jednej strony, choć niezależna, 
pozostaje głęboko zaangażowana w życie swojej społeczności, a jednocze-
śnie, w dalszych etapach jej przygód, okoliczności zmuszają ją do odnalezie-
nia się w usankcjonowanych tradycją zwyczajach dworu. Autorka charakte-
ryzuje ją w odniesieniu do innych postaci: na początku Agnieszka jest opi-
sywana w porównaniu do Kasi i innych dziewcząt z wioski, potem w opozy-
cji do oczekiwań Smoka i swojej poprzedniczki, która, nawet jeśli pozostaje 
nieobecna, stanowi kontrapunkt dla działań bohaterki. Główna motywacja 
Agnieszki wiąże się ze społecznością, którą protagonistka pragnie uratować 
przed wpływem Boru. Z drugiej jednak strony unikalność magicznych talen-
tów bohaterki redukuje ją częściowo do funkcji antagonistki złowieszczego 
Boru, która jako jedyna jest w stanie pokonać mroczną magię natury. 

Funkcje zaproponowane przez Proppa zostają zaimplementowane w Wy-
branej w podobny sposób. Novik, świadomie bądź nieświadomie, wyposaża 
fabułę w baśniowy szkielet oparty na podstawowej strukturze bajki, jedno-
cześnie wzbogacając schematy narracyjne estetyką fantasy. W powieści 
można zatem zaobserwować realizację struktury funkcji ABC, to znaczy 
szkodzenie, moment łączący i rozpoczęcie działania lub przeciwdziałanie. 
Szkodzenie następuje, gdy Bór porywa mieszkańców okolicznych wiosek, 
zwłaszcza Kasię, i właśnie to wydarzenie tak naprawdę pozwala akcji nabrać 
rozpędu. Główna bohaterka, odizolowana od swojej społeczności, zdobywa 
informację o kryzysie, który ogarnął ludzkie osiedla na skraju lasu, i podej-
muje działanie, najpierw doraźne, a potem skoncentrowane na długofalo-
wych efektach, motywowana przede wszystkim miłością do rodziny i przyja-
ciółki oraz chęcią zapewnienia im bezpieczeństwa. Próby powstrzymania 
magicznego agresora prowadzą do rozwinięcia akcji i wprowadzenia następ-
nych wątków. Uratowanie Kasi demaskuje bowiem prawdziwy problem, to 
znaczy zwiększającą się ingerencję Boru w świat zewnętrzny, wskazując na 
konieczność znalezienia rozwiązania. Funkcje walki, pościgu i ocalenia rów-
nież pojawiają się w powieści, lecz autorka żongluje nimi w taki sposób, aby 
dostosować je do większej skali fantasy. Walka następuje w połowie fabuły, 
gdy bohaterowie postanawiają spróbować wyciągnąć dawno porwaną kró-
lową Polnii z serca groźnego lasu, co można także kategoryzować jako oca-
lenie. Pod koniec powieści Novik realizuje dosłowny motyw pościgu, gdy 
Agnieszka, Kasia i książęta uciekają przed wojskiem królestwa, ale na rozpię-
tości całego tekstu przedstawia jednocześnie metaforyczną pogoń – 
Agnieszki i Smoka za antidotum na moce serca Boru, a także złowrogiego 
lasu za przeciwnikami. Adaptacja, jakiej dokonuje Novik, opiera się zatem 
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na przeniesieniu struktury bajki na większą skalę i na obudowaniu szkieletu 
narracyjnego zwrotami akcji i pomniejszymi wątkami. O ile klasyczna bajka 
pozostaje przewidywalna i schematyczna, przy niewielkiej objętości i bohate-
rach zrównanych określonym funkcjom, o tyle fantasy wymaga wiarygodne-
go przedstawienia wyimaginowanego świata, jak również wielowymiarowego 
sportretowania poszczególnych postaci tak, aby czytelnik mógł zaangażować 
się w ich postępowanie (Martin 2009, 109). Novik rozbudowuje zatem mo-
tywy bajkowe do maksymalnego poziomu lub, patrząc z przeciwnej perspek-
tywy, upraszcza konstrukcje fantasy. To dlatego świat powieści zostaje od-
malowany w sposób minimalistyczny, a opisy koncentrują się na wioskach 
z doliny Wrzeciona, królewskim zamku i niebezpiecznym borze. 

Adaptacja morfologii bajki w celu stworzenia opowieści fantasy dotyczy 
struktury głębokiej powieści. Inne formy adaptacji w Wybranej stanowią 
przykłady intertekstualnych odniesień do znanych polskich bajek, łatwo 
zauważalnych na powierzchni utworu. Autorka podkreśla, także w podzię-
kowaniach na końcu powieści (Novik 2015, 509–510), że przy tworzeniu 
bohaterki i świata przedstawionego inspirowała się polską bajką Agnieszka – 
Skrawek nieba Natalii Gałczyńskiej. Sentyment do utworu powstał jeszcze 
w dzieciństwie, kiedy mama pisarki czytała jej polskie bajki. To dlatego pro-
tagonistka Wybranej nosi imię Agnieszka, a w finale pojawia się jasne nawią-
zanie do utworu Gałczyńskiej. Ulubiona bajka Novik opowiada o dziewczy-
nie młodszej niż bohaterka Wybranej, mieszkającej wraz z babcią na skraju 
lasu. Babcia, utrzymująca dom dzięki żółtej krowie, spotyka wróżkę, która 
oferuje jej błękitny materiał. Agnieszka ma nosić uszytą z niego sukienkę, co 
czyni, kojarząc się wszystkim dookoła z tytułowym skrawkiem nieba. Gdy 
żółta krowa, którą Agnieszka powinna pilnować, ucieka do lasu, to właśnie 
błękitna sukienka i słowa wróżki pozwalają bohaterce przetrwać w nieprzy-
jaznym otoczeniu, odczarować bór i ludzi uwięzionych w jego centrum. 
U Novik po zakończeniu niebezpiecznej walki ze złym sercem Boru boha-
terka nadal pomaga lokalnym istotom oczyszczać las i leczyć drzewa. Pew-
nego dnia spotyka postaci ze Skrawka Nieba: „odchyliwszy krzak, zobaczy-
łam żółtą krowę, która gapiła się na mnie i w zadumie przeżuwała trawę” 
(Novik 2015, 497). Pojawia się również dziewczynka, prototyp Agnieszki: 
„W oddali słyszałam nawołujący ją [krowę – E.D.] dziewczęcy głos i po 
chwili pasterka wyszła z krzaków (…)” (Novik 2015, 497). Ten niewielki 
epizod z końca opowieści pozwala precyzyjnie wskazać, który tekst posłużył 
za źródło inspiracji i jaki materiał został przez pisarkę zaadaptowany do 
stworzenia własnej historii. Co więcej, między dwoma utworami zachodzi 
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pewna analogia: w Wybranej Agnieszka z historii Gałczyńskiej spotyka czaro-
dziejkę z lasu, to znaczy Agnieszkę stworzoną przez Novik, tak jak w orygi-
nale protagonistka, jak również jej babcia, natyka się na wróżkę. Akcenty 
ulegają przesunięciu, ale można powiedzieć, że w tekście krzyżują się dwa 
światy wyobrażone – adaptowany i adaptujący, wchodzące ze sobą w dialog. 
Podobnie dzieje się z fantasy i bajką, ulegającymi połączeniu. 

Novik czerpie z bajki Gałczyńskiej nie tylko imię głównej bohaterki i in-
tertekstualny epizod z końca powieści. Wspólny dla obu narracji jest rów-
nież wizerunek lasu, wpierw strasznego, mrocznego i nieprzyjaznego, a póź-
niej, po odważnej interwencji protagonistki, coraz pogodniejszego i bardziej 
pozytywnego. W ten sposób las opisuje Gałczyńska (1987, 72): „A las był 
olbrzymi, dziki, nieprzebyty, bez ścieżek i dróg – (…) rozrastał się coraz 
bujniejszy, dzikszy i coraz bardziej groźny”. Z początku w lesie wszystko 
czyha na Agnieszkę, dopiero potem niebezpieczeństwa łagodnieją: 
„Agnieszka przeszła kilka kroków (…), a gdy chciała zawrócić, już nie zna-
lazła drogi do domu: kolczaste ciernie, osty, wysokie, mięsiste trawy otoczy-
ły ją ze wszystkich stron”. W Wybranej bór również się rozrasta, pochłaniając 
coraz większe obszary zamieszkane przez ludzi. Podobnie grozi niebezpie-
czeństwami i straszy mrokiem, okoliczni mieszkańcy nie przekraczają jego 
granicy, a ci, którzy się na to odważą, zostają zabrani lub wracają pogrążeni 
w szaleństwie. Gdy Agnieszka wchodzi w głąb Boru po raz pierwszy, z po-
czątku odnosi wrażenie, że to miejsce jest dużo mniej groźne, niż jawiło się 
w opowiadaniach, lecz szybko zmienia zdanie: 

Wcześniej spodziewałam się zobaczyć trupy wiszące na każdej gałęzi, wilki 
skaczące na mnie z cienia. Wkrótce żałowałam, że to nie są wilki, było to 
bowiem coś gorszego. (…) Ta puszcza (…) miała swoją pieśń, lecz był to 
okropny śpiew o szaleństwie, furii i rozlewie krwi (Novik 2015, 123–124). 

W obu przypadkach bór stanowi źródło zła i działającej na niekorzyść lu-
dzi magii. Co więcej, w obu historiach las więzi zbłąkanych piechurów 
i śmiałków, a złe czary ograniczają i krępują istoty puszczę zamieszkujące, 
jednocześnie antagonizując również bohaterki. 

Chociaż obraz boru został eksplicytnie zaadaptowany przez Novik z bajki 
Gałczyńskiej, to może również budzić skojarzenia, w pewnych aspektach, 
z wizerunkiem lasu w innych polskich czy słowiańskich bajkach i legendach, 
nawet jeśli dużo radośniejszym i mniej mrocznym. Przykładowo w Na 
jagody (1903) Marii Konopnickiej bór, chociaż żywy i barwny, to nadal jest 
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miejscem nieprzebytym, a jego serce mieści się głęboko w kniei, niedostępne 
dla ludzi przybywających z zewnątrz. Tak Konopnicka (1992, 37) pisze 
o pilnie strzegącym swoich sekretów borze: „Mało kogo bór przypuści/Do 
tajemnic swych czeluści”. Gdy bohater o imieniu Janek trafia do lasu w po-
szukiwaniu jagód, okazuje się, że – podobnie jak w innych bajkach i ba-
śniach, a także u Novik – bór stanowi źródło magii. W Wybranej ma ona 
negatywny charakter i manifestuje się porwaniami ludzi, lecz jest również 
widoczna za sprawą agresywnych istot, takich jak włóczykije czy wielkie 
srebrne modliszki, brutalnych z przymusu i w ukłonie owej złej magii, a nie 
z własnej woli. W Na jagody bór jest natomiast nieprzystępny i nieprzenik-
niony, ale pozbawiony cech agresywnych. Jego magia ma pozytywny charak-
ter, zamiast zagrożeń generując cuda, które nie śnią się śmiertelnikom, 
a objawiają się przykładowo za pomocą krasnoludków lub wiewiórek. Moż-
na zatem pokusić się nawet o szersze wnioski: to natura jest źródłem magii, 
a Novik chętnie ten koncept asymiluje w swojej powieści. 

O ile jednak Agnieszka – Skrawek nieba określa postać protagonistki 
i kształtuje kluczowe dla fabuły miejsce akcji, o tyle postać czarodzieja na-
wiązuje do innej ulubionej historii autorki z ojczyzny matki, to znaczy le-
gendy o smoku wawelskim. Novik jest autorką poczytnego cyklu fantasy 
Temeraire, w którym smoki stanowią naturalną część rzeczywistości osadzo-
nej w czasach wojen napoleońskich. W Wybranej pisarka traktuje postać 
smoka inaczej, proponując wariację na temat baśniowego sposobu postrze-
gania tego fantastycznego stworzenia. Wiele wersji legendy podaje, że smok 
sprowadził się do Krakowa, po czym zaczął zjadać zwierzęta i zabijać śmiał-
ków próbujących go zgładzić. W wersji autorstwa Czesława Janczarskiego 
(1992, 336) smok nawiedza okolice Wisły i zjada barany, po czym życzy 
sobie, żeby podarowano mu jako żonę piękną Kasię: „Oto Smok zażądał 
właśnie, by za żonę dać mu Kasię”. W adaptacji Novik smok nie jest nieo-
kiełznaną bestią, a człowiekiem, a raczej żyjącym nienaturalnie długo potęż-
nym czarodziejem. Podobnie jednak jak w legendach, w tych o smoku wa-
welskim, jak i w tych o innych smokach, czarodziej regularnie zabiera do 
wieży niewinne dziewczęta, nie wyjaśniając celu swoich żądań. 

Tak jak w baśniach smoki pożerały dziewice, tak i w Wybranej Smok wy-
biera jedynie młode kobiety, które po upływie dziesięciu lat wychodzą 
z wieży, ale nigdy nie wracają do domów. Novik (2015, 5) nie zwleka z pod-
kreśleniem roli Smoka, zwracając na nią uwagę zaledwie na pierwszej stronie 
powieści: „Nasz Smok nie pożera dziewcząt, które zabiera, nieważne, jakie 
historie opowiadają poza naszą doliną. (…) Mówią o tym tak, jakbyśmy 
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składali ofiary z ludzi, a on był prawdziwym smokiem”. Smok nie wyjawia 
jednak prawdziwego celu swoich działań, dlatego ludzie z wiosek wnioskują, 
że podopieczne czarodzieja trawi wstyd, a natura ich pobytu w wieży była 
przede wszystkim erotyczna. Nikt nie chciałby się z nimi ożenić, ponieważ 
mieszkańcy zakładają, iż Smok odebrał im dziewictwo: „oczywiście jej [takiej 
dziewczyny – E.D.] reputacja jest zszargana, chociaż dziewczęta twierdzą, że 
on nigdy żadnej nie tknął” (Novik 2015, 5). Gdy czarodziej wybiera na po-
czątku powieści Agnieszkę, stanowi to wielkie zaskoczenie dla wieśniaków, 
a dzieje się tak dlatego, że wszyscy przewidywali oddanie Smokowi pięknej 
i eleganckiej Kasi, której postać przypomina tę z legendy o smoku wawel-
skim w wersji Janczarskiego. Sposób przedstawienia postaci smoka, jak 
i odwrócenie uwagi od Kasi pokazują, jak sprawnie Novik żongluje moty-
wami znanymi ze słowiańskiej kultury i polskich tekstów literackich, jedno-
cześnie adaptując je do swoich potrzeb i wykorzystując je do zbudowania 
autorskiej historii. W tym kontekście wraca również typologia bohaterów 
bajkowych Proppa, ponieważ – nawet jeśli na krótko – autorka wywołuje 
u czytelnika fałszywe skojarzenia z tradycyjną postacią przeciwnika. Nawet 
pomimo wstępnego podkreślenia roli i tożsamości czarodzieja, Novik bazuje 
na głęboko zakorzenionych kulturowo wizerunkach smoka jako bestii będą-
cej antagonistą i zagrożeniem dla protagonisty. Tego typu zabieg pozwala 
pisarce zaskoczyć odbiorcę i wyjść poza utarte schematy bajki, jednocześnie 
się do nich odwołując. Fantasy skłania się bowiem do postmodernistycz-
nych transformacji, jakim autorzy poddają elementy zaczerpnięte z różno-
rodnych dyskursów kultury i innych gatunków. 

Oprócz bajki Gałczyńskiej i legendzie o smoku, autorka Wybranej adaptuje 
znaną w folklorze słowiańskim postać Baby Jagi. To bohaterka wielu opo-
wieści, zazwyczaj niebezpieczna wiedźma, zagrażająca głównym bohaterom. 
W złym wcieleniu pojawia się przykładowo w niektórych słowiańskich wer-
sjach baśni braci Grimm, przykładowo w Jasiu i Małgosi lub krótkiej Frau 
Trude. Philip Pullman (2012, 114), który zebrał najważniejsze baśnie braci 
Grimm w jednym zbiorze i opatrzył go komentarzem, łącznie ze wskaza-
niem podobnych baśni pochodzących z innych obszarów kulturowych, po-
daje angielski tytuł rosyjskiej wersji Jasia i Małgosi, skoncentrowany na posta-
ci Baby Jagi, to znaczy: Baba Yaga and the Brave Youth Aleksandra Afanasjewa. 
Alternatywny tytuł Frau Trude to natomiast Baba Jaga właśnie. W tej baśni 
bohaterka pragnie znaleźć słynną Frau Trude/Babę Jagę, pomimo ostrzeżeń 
otoczenia, chcącego oszczędzić dziewczynie ryzyka. Po drodze protagonistka 
spotyka mężczyzn: czarnego (węglarza), zielonego (drwala) i czerwonego 
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(rzeźnika). Na końcu, gdy dociera do Baby Jagi, spostrzega jej prawdziwą 
formę w oknie chaty, a potem kończy jako drewno na opał, przy którym 
wiedźma się ogrzewa. Baba Jaga nie musi jednak być czarnym charakterem. 
Zwłaszcza po chrystianizacji postać zaczęła pomagać bohaterom, stając się 
synonimem guślarki lub zielarki (Winiarski 2016). Właśnie taki wizerunek 
Jagi wybiera Novik, przeobrażając tę postać w swojej powieści. 

W Wybranej Baba Jaga jest czarodziejką z przeszłości, czerpiącą z magii na-
tury i ziemi: „Baba Jaga umarła dawno temu, ale niewiele było o niej ballad, 
a te nieliczne minstrele śpiewali rzadko (…). Umarła i została pochowana 
przed 500 laty, ale to nie powstrzymało jej przed pojawieniem się w Rusji 
(…)” (Novik 2015, 108). Jaga oszukuje zatem śmierć, jest postacią nieuchwyt-
ną, której wpływ trwa nawet w powieściowej teraźniejszości, ale tylko na 
wybranych, rozumiejących to, czego Jaga oczekuje. Jej czary mają znaczący 
wpływ na edukację magiczną Agnieszki, pobierającej lekcje od Smoka na 
temat skomplikowanych zaklęć, których zapamiętanie sprawia jej ogromne 
problemy. Okazuje się jednak, że jako jedna z niewielu protagonistka potrafi 
prawidłowo odczytywać intencje Baby Jagi z książeczki z jej czarami i rada-
mi dotyczącymi dobierania składników na mikstury. Smok pozostaje tymcza-
sem bezradny w zrozumieniu zaklęć Jagi, nie zachowuje ich należytego rytmu, 
kierując się logiką, rozumem i precyzją, a nie wyczuciem otoczenia, zwłaszcza 
natury. Gdy Agnieszka zauważa, że wszystkie zaklęcia, których wypróbowała, 
działały bez zarzutu, a zatem księga nie jest niekompletna, jak wcześniej to 
sugerowano, Novik opisuje naturę magii Jagi oraz irytację Smoka w sposób 
następujący: „Nie wierzył mi, dopóki nie kazał mi rzucić niektórych zaklęć 
Jagi. Wszystkie były podobne: kilka słów, kilka gestów, trochę ziół i innych 
rzeczy. Żadne z nich nie miało decydującego znaczenia, a słowa nie były ułożo-
ne w określonej kolejności” (Novik 2015, 109). Okazuje się, że autorka pragnie 
przekształcić nie tylko tradycyjny obraz smoka, lecz również klasyczny system 
magii. O ile jednak przeobrażany wizerunek bestii pochodzi z baśni i legend, 
zostając przetworzony na potrzeby przełamywania schematów w fantasy, o tyle 
w przypadku magii rzecz ma się odwrotnie. Zaklęcia rzucane i wyuczane na 
pamięć w kanonie powieści fantasy, na przykład przez Gandalfa z Władcy 
Pierścieni J.R.R. Tolkiena, zostają zastąpione bajkową wersją czarów, kojarzo-
nych z magią wiedźmy takiej jak Baba Jaga, warzącej mikstury w kotle. 

Baba Jaga pojawia się u Novik również w innych kontekstach. Wraca na 
koniec historii w epizodzie poświęconym żółtej krowie z bajki Agnieszka – 
Skrawek nieba. Dziewczynka pyta protagonistkę powieści Novik: „Jesteś 
Babą Jagą?” i otrzymuje następującą odpowiedź: „Nie – odparłam. – Mo-
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żesz jednak nazywać ją moją przyjaciółką” (Novik 2015, 498). Utożsamianie 
protagonistki z Babą Jagą, nawet przez pomyłkę, tak samo jak nazwanie jej 
przyjaciółką, przypieczętowuje pozytywny stosunek autorki do tej postaci. 
Baba występuje na kartach Wybranej także w kontekście adaptacji innego pol-
skiego utworu. Podczas odprawiania czarów mających na celu zniszczenie 
magicznego bestiariusza Agnieszka wykorzystuje fragment, jak sama twierdzi, 
„starej piosenki o iskierce w popielniku” (Novik 2015, 360), to znaczy Bajki 
iskierki (1925), znanej również jako Iskierka lub Na Wojtusia, autorstwa Janiny 
Porazińskiej. Tradycyjna melodia pozwala jej skoncentrować magię i efektywnie 
rzucić czar. Gdy Agnieszka śpiewa: „Była sobie raz królewna, pokochała graj-
ka; król wyprawił im wesele i skończona bajka! Była sobie Baba Jaga, miała 
domek z masła, a w tym domku same dziwy – psyk! – iskierka zgasła” (Novik 
2015, 360–361), iskry z piosenki materializują się i padają na upiorną księgę, 
która broni się przed zniszczeniem. Wreszcie strony woluminu stają w pło-
mieniach i ulegają ostatecznemu unicestwieniu. Autorka nadaje zatem odnie-
sieniu z polskiej kultury magicznych właściwości i posługuje się nim w taki 
sposób, aby wpasowało się w rzeczywistość przedstawioną fantasy. 

Oprócz tekstów literackich, to znaczy baśni, bajek, legend lub kołysanek, 
Novik włącza w świat wyobrażony powieści inne elementy polskiej kultury 
lub ogólnie słowiańskie odniesienia, adaptując je do potrzeb narracji. Autor-
ka wykorzystuje polskie lub brzmiące podobnie do polskiego nazwy i imio-
na, takie jak Agnieszka, Kasia lub Marek, lub nazwy miejscowości, na przy-
kład Radomsko lub Smolnik, które zostają przeniesione do angielskiego 
oryginału bez zmian w pisowni. Novik niekonsekwentnie transliteruje na-
tomiast inne imiona lub nazwy miejsc, na przykład Kazimierz staje się Ka-
simirem, Zygmunt – Sigmundem, a miejscowość Olszanka – Olshanką. 
Również nazwy krain sugerują źródło inspiracji w polskiej historii: akcja 
powieści rozgrywa się w Polnii, żywo przypominającej nazwę Polski, a są-
siednim krajem jest Rusja, odpowiednik Rosji. Pojawia się również wzmian-
ka o arcyksięciu Warszy (Novik 2015, 499), co stanowi odniesienie do nazwy 
Warszawa. Autorka adaptuje także elementy codzienności – ubiory, potrawy, 
tradycje. Przykładowo wspomina o żupanie, czyli o staropolskiej męskiej 
szacie, a także portretuje stereotypową polską wiejską dziewczynę: „miała 
wełnianą suknię ufarbowaną na jasnoczerwono i (…) piękne warkocze prze-
tykane czerwonymi wstążkami” (Novik 2015, 16), co można kojarzyć 
z czerwonym kolorem obecnym na polskiej fladze narodowej. Pisarka poda-
je również jednej z postaci nalewkę (Novik 2015, 359), nie używając jednak 
angielskiego odpowiednika tego słowa, czyli liquor lub tincture, lecz polskiego 
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słowa poddanego transliteracji. W scenie wiejskiej uczty bohaterka zjada 
natomiast „dużą miskę żurku z pływającymi w nim kawałkami jajka na twar-
do oraz talerz gotowanej kapusty z kiełbasą, a potem cztery pierogi z wi-
śniami” (Novik 2015, 505). Autorka opisuje także pokrótce słowiańską tra-
dycję Dożynek, to znaczy świętowania zakończonych żniw, gdy wieśniacy 
ucztują, radują się, odpoczywają i tańczą (Novik 2015, 13, 505). To właśnie 
podczas Dożynek Smok wybierał jedną z dziewcząt do dziesięcioletniej 
niewoli. Wszystkie te przykłady pokazują, że adaptację rozumieć można 
również w kategoriach transferu kulturowego. Zaczerpnięte z polskiej kultu-
ry i historii elementy zostają bowiem przetransponowane do kultury stwo-
rzonego przez pisarkę świata przedstawionego. Powstaje w ten sposób wa-
riacja na temat materiału przetwarzanego, nie eksplicytna, a jedynie zasuge-
rowana czytelnikowi zaznajomionemu ze źródłem nawiązań. Autorka prze-
szczepia zatem elementy kulturowe do przestrzeni fantasy, traktując je jako 
zalążek urozmaicenia i nacechowania wyimaginowanego uniwersum. Dla 
odbiorcy anglojęzycznego oryginał Wybranej okaże się wypełniony odniesie-
niami o funkcji egzotyzującej, wyróżniającymi świat przedstawiony powieści 
na tle innych, nadającymi mu określone cechy charakterystyczne. 

Przedstawione przykłady, choć nie wyczerpują tematu, z jednej strony wyraź-
nie pokazują wpływ, jaki na twórczość pisarki ma jej dziedzictwo kulturowe, 
z drugiej – zwracają uwagę na zdolności adaptowania i przetwarzania współcze-
snej literatury fantasy, której autorzy aktywnie poszukują sposobów na nadanie 
konkretnemu tekstowi unikalnego charakteru. W przypadku Novik adaptacja, 
mająca na celu stworzenie historii o szczególnej, bajkowej poetyce i słowiań-
skim kolorycie, realizuje się na dwóch poziomach. W strukturze głębokiej 
pisarka poddaje mechanizmom transformującym klasyczne funkcje bajki, 
natomiast w strukturze powierzchniowej – czerpie z polskiej kultury i słowiań-
skiego folkloru, odwołując się bezpośrednio do gotowych tekstów, takich jak 
Agnieszka – Skrawek nieba. W obu przypadkach fantasy przejmuje cechy 
charakterystyczne bajek, baśni i legend ze słowiańskiego kręgu kulturowego, 
akomodując je w ten sposób we własnych, specyficznych strukturach. 
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Polish Roots in Uprooted by Naomi Novik, or the Adaptation of Slavic Fairy Tales  
and the Presence of Polish Culture in Fantasy Literature 

In contemporary fantasy literature, adaptation constitutes a useful tool for processing cultural 
content. In Uprooted (2015), a novel by Naomi Novik, adaptation takes the form of a mecha-
nism, which transforms the inner structure of a fairy tale and introduces a shift within the 
system of motifs borrowed from varied texts of culture, e.g. Agnieszka – Skrawek nieba by 
Natalia Gałczyńska. Novik also combines elements of Polish culture and history with the 
genre of fantasy. An examination of the author’s writing strategy should enable an under-
standing of the purpose and the forms of adaptation used in fantasy literature. 
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Adaptacje filmowe polskich powieści kryminalnych  
na przykładzie twórczości Zygmunta Miłoszowskiego 

Wprowadzenie 

Powieść kryminalna święci na polskim rynku wydawniczym triumfy – co-
rocznie wydawanych jest około stu pięćdziesięciu nowych pozycji, co plasuje 
nasz kraj w europejskiej czołówce (Grin 2014, 7). Warto jednak zauważyć, 
że mimo obserwowanego boomu czytelniczego powstało stosunkowo mało 
ekranizacji polskich kryminałów. Najciekawszy zdaje się casus cyklu o Eber-
hardzie Mocku Marka Krajewskiego, który zapoczątkował obecną falę po-
pularności gatunku – nazywaną przez Mariusza Czubaja Złotą Dekadą Pol-
skiego Kryminału (Chłosta-Zielonka 2013, 87) – powieścią Śmierć w Breslau 
(1999). Mimo wydawniczego sukcesu powieści, licznych nagród dla autora 
oraz czytelniczego uznania wciąż nie ukazała się żadna adaptacja przygód 
Mocka. Co ciekawe, Krajewski sprzedał prawa do powieści, a oficjalna za-
powiedź produkcji pojawiła się już dwukrotnie – najpierw w 2007 roku, 
kiedy reżyserem cyklu filmów miał być Patryk Vega (Filmweb.pl 2006), 
a ponownie w 2014 – z oficjalnym potwierdzeniem informacji przez autora 
(Facebook.com 2014), że pierwszy odcinek miniserialu produkcji ATM 
Grupy wyreżyseruje Agnieszka Holland, a premiera będzie miała miejsce 
w 2015 roku (film.onet.pl 2014). Zadziwiający staje się zatem brak jakich-
kolwiek działań producentów, zważywszy na ogromną popularność książek 
Krajewskiego oraz wysoką oglądalność kryminalnych seriali – przebojem 
2016 roku okazał się bowiem serial Belfer produkcji Canal+, a równolegle 



36 BIBLIOTEKA POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNEGO, 2018 • 7 

 

stacja TVN reklamowała na szeroką skalę kryminał retro Belle Epoque1. Wcze-
śniej uznaniem krytyków cieszyły się produkcje Krew z krwi oraz Prokurator2. 

Wyjątkiem na mapie polskiego kryminału jest twórczość Zygmunta Miło-
szewskiego, którą zekranizowano dwukrotnie; pierwszy raz w 2011 roku, 
kiedy premierę miał film na podstawie powieści Uwikłanie otwierającej trylo-
gię o Teodorze Szackim, a także w 2015, kiedy na ekranach kin pojawiło się 
Ziarno prawdy. Oba obrazy cieszyły się popularnością – Uwikłanie obejrzało 
129 872 widzów, co zapewniło filmowi piętnaste miejsce w boxoffisie polskich 
premier (PISF.pl 2017a), Ziarno prawdy zaś 292 194 widzów, czyli ponad dwa 
razy więcej – tym samym obraz stał się ósmym polskim filmem pod wzglę-
dem oglądalności (PISF.pl 2017b). Warto zwrócić uwagę, że Miłoszewski to 
osoba udzielająca się w mediach i mająca doświadczenie w branży, jako że 
pracował wcześniej w „Super Expressie” i „Newsweeku”, stąd prawdopodob-
nie jego świadomość dotycząca środków masowego przekazu i adaptowania 
w procesie popularyzacji prozy. Pisarza zalicza się do grona najczynniejszych 
polskich autorów (Szymonik 2017, 36); udziela często wywiadów, jest bar-
dzo aktywny w mediach społecznościowych, bywa jurorem w konkursach 
literackich i filmowych3, a obecnie wraz z m.in. Olgą Tokarczuk oraz Jac-
kiem Dehnelem zakłada nowe stowarzyszenie literatów (Grzela 2017). 

Miłoszewski zadebiutował w 2004 roku na łamach „Polityki” opowiada-
niem Historia portfela. W 2005 roku wydał thriller pod tytułem Domofon, rok 
później baśń dla dzieci Góry Żmijowe, a bestsellerową trylogię o prokuratorze 
Szackim otworzyło Uwikłanie w 2007. Druga część – Ziarno prawdy – ukazała 
się w 2011 roku, a zamykający cykl Gniew – w 2014. Między dwoma tomami 
trylogii kryminalnej w księgarniach pojawiła się powieść sensacyjna Bezcenny 
(2013), którą można określić jako polską odpowiedź na Kod Leonarda da Vinci 
(Culture.pl 2016). Dwukrotnie otrzymał nagrodę Wielkiego Kalibru przyzna-
waną przez Stowarzyszenie Miłośników Kryminału i Sensacji „Trup w szafie” 
za najlepszą polską powieść kryminalną lub sensacyjną (w 2007 za Uwikłanie, 
a w 2011 za Ziarno prawdy), a w 2015 roku został wyróżniony Paszportem Poli-
                                                           

1 Nie spotkał się on jednak z uznaniem widzów ani krytyków mimo niezłej oglądalności, 
zob. http://kultura.gazeta.pl/kultura/7,127222,21379630,belle-epoque-to-mial-byc-hit-jak-
-wyszlo-szkoda-ze-poziom.html, http://www.filmweb.pl/serial/Belle+Epoque-2017-779805, 
http://www.wirtualnemedia.pl/tags/Belle%20Epoque [dostęp: 19.07.2017]. 

2 Scenariusz do Prokuratora napisali Wojciech i Zygmunt Miłoszewscy; produkcja otrzyma-
ła Orła w kategorii najlepszy filmowy serial fabularny, zob. http://pnf.pl/laureaci-wg-roku-
-2016/ [dostęp: 20.07.2017]. 

3 Zygmunt Miłoszewski był jurorem 37. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, 
zob. http://www.canalplus.pl/festiwalfilmowygdynia/laureaci [dostęp: 21.07.2017]. 
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tyki w kategorii literatura „za stworzenie cyklu powieści kryminalnych, w któ-
rych wciągająca intryga łączy się z przenikliwym portretem współczesnej Polski 
i diagnozą kluczowych problemów społecznych” (Chaciński i Sobolewska 
2015). Głośnym echem odbiły się słowa Miłoszewskiego wypowiedziane 
podczas gali – po odebraniu nagrody zwrócił się do urzędników państwowych, 
w tym prezydenta Bronisława Komorowskiego, słowami: „Macie państwo nie-
zły tupet”. Wypowiedź sprowokowała do wielu dyskusji na temat roli polityków 
w życiu kulturalnym (Majak 2015), jak i tych dotyczących nakładów finanso-
wych przeznaczanych przez państwo na kulturę (Chaciński i Sobolewska 2015). 

Problematyka adaptacji 

W odniesieniu do przekładania literatury na język filmu stosuje się najczę-
ściej dwa terminy: adaptacja i ekranizacja. Słownik terminów literackich podaje 
następującą definicję: „Ekranizacja – w pierwotnym, wąskim znaczeniu: 
wierne przeniesienie na ekran filmowy widowiska scenicznego; w szerszym 
sensie: filmowa przeróbka literackiego utworu fabularnego lub epickiego 
(…)” (Sławiński 1988, 113), z kolei adaptacja to 

przeróbka utworu literackiego, mająca na celu dostosowanie go do po-
trzeb nowych odbiorców bądź do innych niż pierwotnie środków roz-
powszechniania, (…) przykładem adaptacji ze względu na sposób roz-
powszechniania są przeróbki teatralne lub filmowe prozy beletrystycznej 
(Głowiński 1988, 14). 

Terminy są w tym ujęciu synonimiczne, jednak potocznie adaptację traktu-
je się jako twór swobodniej bazujący na oryginale, a ekranizacja w takim 
ujęciu to wierna adaptacja4. 

Obecnie badacze przeważnie używają pojęcia „adaptacja”, podkreślając 
tym samym znaczenie transferu znaczeń z jednego tekstu kultury do drugiego 
za pomocą innych środków wyrazu (Hendrykowski 2014, 72). Materią litera-
tury jest bowiem język, filmu zaś „ruchome obrazy wizualno-akustyczne 
połączone organicznie z elementami mowy ludzkiej i elementami muzyki” 
(Has-Tokarz 2008, 89, 91). 
                                                           

4 Takie rozróżnienie pojawia się także często w ujęciu szkolnym, zob. http://www.kolkofil 
mowezsp1.republika.pl/adaptacja_a_ekranizacja.htm, http://www.kulisy-trojki.olesnica.pl/ 
slownikfilm.html#ekranizacja [dostęp: 21.07.2017]. 
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Środki wyrazu użyte przez twórców filmowych Hendrykowski (2014, 78) 
typologizuje, wyróżniając siedem operacji adaptatorskich: substytucję, re-
dukcję, addycję, amplifikację, inwersję, transakcentację i kompresję. Substy-
tucja to zamiana danego elementu na inny, redukcja to usunięcie części treści 
obecnych w pierwowzorze, addycja to włączenie do adaptacji nowych treści 
(Hendrykowski 2014, 78–79). Amplifikacja służy „wzmocnieniu atrybutów 
danego elementu filmu”, aby wydobyć z niego pożądane cechy charakterystycz-
ne (Hendrykowski 2014, 80) – przykładem amplifikacji są zabiegi parodystycz-
ne. Inwersja to zmiana kolejności elementów, transakcentacja zaś – położenie 
nacisku na inne treści w danym dziele (Hendrykowski 2014, 81). Kompresja 
polega na skondensowaniu treści – tak aby film stanowił ekstrakt pierwo-
wzoru (Hendrykowski 2014, 82) – ze względu na ograniczenia czasowe. 

Zastosowanie tych pojęć w analizie adaptacji dzieł Miłoszewskiego po-
zwoli mi ukazać charakter działań twórców, którzy przekładają swoje dzieło 
na język innego medium. Należy zaznaczyć, że nie będę oceniała adaptacji 
w kategoriach wierności, mimo że owo podejście wiodło dawniej prym (Or-
łowski 1974, 15), a samą działalność adaptatorską uznawano za niemalże 
wstydliwą z powodu wysokiego ryzyka porażki (Orłowski 1974, 12). Hen-
drykowski podkreśla, że „adaptacja filmowa w jej dzisiejszym modelowym 
kształcie i dążeniach nie jest statycznym odwzorowaniem adaptowanego 
utworu ani też jego mechanicznym powieleniem” (Hendrykowski 2014, 
215). Tym samym często powtarzany frazes „książka zawsze jest lepsza niż 
film” traci rację bytu, ponieważ „kryterium decydującym w ostatecznym 
rozrachunku o wartości danej adaptacji nie jest już filmowe faksymile pier-
wowzoru, lecz rozległość i głębia zaadaptowanego kontekstu” (Hendrykow-
ski 2014, 213). Badacz zwraca także uwagę, że świat filmu nie zagraża litera-
turze wbrew pierwotnym obawom (Hendrykowski 2014, 10), stwierdzając, 
że stosunek obu sztuk definiuje wzajemne przenikanie. 

Uwikłanie 

Uwikłanie otwiera trylogię o Teodorze Szackim, a jej kanwą jest śledztwo 
prokuratora w sprawie zamordowania Henryka Telaka, który zostaje znale-
ziony martwy podczas weekendowego wyjazdu, w czasie którego poddawał 
się grupowej terapii metodą ustawień Berta Hellingera. Sprawa wraz z upły-
wem czasu staje się mniej oczywista i bardziej zagadkowa, a intryga zagęsz-
cza się, gdy na jaw wychodzi komunistyczna przeszłość Telaka. Oprócz 
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sprawy morderstwa Szacki zajmuje się innymi przestępstwami, a na wątek 
śledczy nakłada się wątek obyczajowy – wypalenia zawodowego prokuratora 
i znużenia małżeństwem oraz idący za nim wątek miłosny – romans Szac-
kiego z młodą dziennikarką Moniką Grzelką. Warto zaznaczyć, że filmowe 
Uwikłanie (reż. Jacek Bromski, scen. Jacek Bromski, Juliusz Machulski) 
otwierają napisy początkowe z informacją „na motywach powieści Zygmunta 
Miłoszewskiego”, czym twórcy zdają się wyrażać większą swobodę w adap-
towaniu powieści. 

Podstawową substytucją w Uwikłaniu jest zmiana miejsca akcji, która zo-
staje przeniesiona z Warszawy do Krakowa. Zdawałoby się, że to kwestia 
drugorzędna, natomiast sposoby przedstawienia Warszawy przez Miłoszew-
skiego i Krakowa przez reżysera – Jacka Bromskiego – różnią się diametral-
nie. Warszawa w powieści rysuje się jako brzydkie miasto; jak ironicznie 
komentuje bohater: 

To była ładna przechadzka i Szacki pomyślał, że gdyby przywieźć jakiego 
cudzoziemca z lotniska z zawiązanymi oczami na jej początek, potem zabrać 
go na spacer tą trasą, a na końcu znowu zawiązać oczy i odtransportować 
na Okęcie, to turysta mógłby odnieść wrażenie, że Warszawa jest całkiem 
ładnym miastem. Chaotycznym, ale ładnym (Miłoszewski 2007, 159). 

Należy zwrócić uwagę, że film był koprodukowany przez Krakowskie 
Biuro Festiwalowe i został wsparty środkami Regionalnego Funduszu Fil-
mowego Krakowskiej Komisji Filmowej, co determinowało sposób zapre-
zentowania miasta. Największą różnicę można zauważyć w sposobie przed-
stawienia miejsca zbrodni – w powieści to dawny kościół Matki Boskiej 
Częstochowskiej, obecnie kościół Monastycznych Wspólnot Jerozolimskich: 

Przez dekady nieodbudowany, straszył mrocznymi ruinami, kikutami ko-
lumn, otwartymi piwnicami. Kiedy w końcu go wskrzeszono, stał się wi-
zytówką chaotyczności miasta. Każdy przejeżdżający Trasą Łazienkow-
ską widział tę ceglaną chimerę, skrzyżowanie kościoła, klasztoru, fortecy 
i pałacu Gargamela (Miłoszewski 2007, 20). 

W filmie z kolei Telak zostaje zamordowany w malowniczym zamku 
w Przegorzałach. Kadry są pięknie oświetlone, a dzięki przewadze planu 
ogólnego scenę zbrodni odmalowano w całkowicie innym tonie, jako że 
w powieści narrator podkreśla klaustrofobiczność i brzydotę pomieszczeń 
klasztoru: „W oknach kraty (…). Leżał na wznak na pokrytej zielonkawym 
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linoleum podłodze, zupełnie niepasującej do niskiego krzyżowego sklepie-
nia” (Miłoszewski 2007, 18–19). 

Zdaje się, że paradoksalnie filmowe Uwikłanie, w przeciwieństwie do po-
wieści, wpisuje się w nurt turystyki kulturowej, czyli lokowania akcji tekstu 
kultury w danym miejscu, a konkretniej city placement (Pudełko 2015, 39). Być 
może ma to związek z tym, że „umieszczanie akcji powieści w konkretnym 
miejscu, będące efektem zamówienia, ma obecnie marginalne znaczenie” 
z powodu niskiego poziomu czytelnictwa w Polsce (Pudełko 2015, 40). Ina-
czej ma się sprawa w przypadku kina; nie dość, że środki wyrazu X muzy są 
synkretyczne i silnie oddziałują na wzrok, to film jest sztuką bardziej maso-
wą – wystarczy porównać dane dotyczące czytelnictwa z oglądalnością. Co 
więcej, praktyka city placement w branży filmowej ma długą tradycję, a jej zna-
nym przykładem są działania Woody’ego Allena i promowanie europejskich 
miast w Vicky Christina Barcelona, O północy w Paryżu i Zakochani w Rzymie 
(Kortus 2014). 

W pierwowzorze, w którym Warszawa to raczej miasto-moloch, widzimy sto-
licę oczami prokuratora, który przeżywa życiowy kryzys, co wpływa na kon-
wencję i sposób przedstawienia miejsc. Mimo to Warszawa również stała się 
obiektem akcji promocyjnej, odbyła się w niej literacka gra miejska śladami 
głównego bohatera Uwikłania organizowana przez Empik (booklips.pl 2015). 

Inną znaczącą substytucją jest zmiana protagonisty. Zamiast prokuratora 
Teodora Szackiego w adaptacji śledztwo prowadzi Agata Szacka (w tej roli 
Maja Ostaszewska) wraz z komisarzem Sławomirem Smolarem (odgrywanego 
przez Marka Bukowskiego). Smolar przejmuje funkcję dwóch powieściowych 
bohaterów – policjanta Olega Kuzniecowa, kolegi Szackiego współprowa-
dzącego śledztwo, oraz Moniki Grzelki – jego kochanki. Smolar to studencka 
miłość Szackiej, który zostaje przydzielony pani prokurator jako pomoc 
w śledztwie; w trakcie filmu nawiązują romans. Teodor Szacki w powieści 
jest przedstawiony jako trzydziestoparoletni, ale doświadczony i świetnie roku-
jący prokurator, natomiast dla Szackiej to pierwsza kryminalna sprawa – wcze-
śniej zajmowała się w Tarnowie przestępstwami gospodarczymi. Taka substy-
tucja wpływa na fabułę filmu, ponieważ bohaterka w większej mierze polega 
na Smolarze, który staje się wręcz partnerem prowadzącym śledztwo (w po-
wieści Szacki wydaje raczej Kuzniecowowi służbowe polecenia), ponadto 
wpływa to na pojawienie się w filmie nowych treści – główna bohaterka spo-
tyka się z seksistowskimi uwagami i jest traktowana jako mniej kompetentna. 

Należy także zwrócić uwagę, że wymienione wcześniej modyfikacje skła-
dają się na transakcentację, czyli przeniesienie punktu ciężkości. W książce 
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oprócz głównego wątku śledztwa autor porusza wiele tematów, takich jak 
niedofinansowanie prokuratury, zbyt wiele obowiązków nałożonych na 
prokuratorów, niskie płace, dziurawe polskie prawo, a także żmudność 
śledztwa wywołana między innymi przez nadmiar biurokracji oraz presję 
zwierzchników. „Teodor Szacki poprawił węzeł krawata. Wstydził się tego, 
co zamierzał powiedzieć, ale nie miał innego wyjścia. Taka praca. – (…) 
Wiem, że ma pan rację, ale interesuje mnie tylko to, że został naruszony 
jeden z paragrafów kodeksu karnego. Przykro mi” (Miłoszewski 2007, 167). 

W powieści pojawiają się także wątki związane z wypaleniem zawodowym, 
które staje się udziałem prokuratora Szackiego: „poczuł się bardzo, bardzo 
zmęczony. Zmęczony tą sprawą, zmęczony swoją pracą, zmęczony kochanką, 
która go tak naprawdę kompletnie nie obchodziła. Czegoś mu znowu brakowa-
ło, ale czego? Sprawiedliwości” (Miłoszewski 2007, 299). Ten obyczajowy 
wymiar kryminału został dostrzeżony przez badaczy, między innymi Mariu-
sza Czubaja, który powieść kryminalną traktuje jako świadectwo antropologicz-
ne. Aktualność pisanych obecnie kryminałów nazywa „upadkiem w czas” 
i zwraca uwagę, że liczne zabiegi autorów „osadza(ją) go [kryminał – A.D.] 
w trwaniu historycznym oraz świecie aktualnie dyskutowanych problemów 
(Czubaj 2010, 12). Joanna Chłosta-Zielonka stwierdza wręcz, że współcze-
sna powieść sensacyjna pełni w Polsce funkcję powieści obyczajowej: 

najważniejsza z nich [podstawowych cech gatunkowych – A.D.] to kon-
wencja realistyczna potrzebna do zilustrowania świata przedstawionego. 
Związane z nią są: faktograficzność, szczegółowy opis środowiska, czer-
panie ze współczesnego życia społecznego i, co najważniejsze, narrator 
wszechwiedzący (Chłosta-Zielonka 2013, 91). 

Choć Miłoszewski stosuje przeważnie narrację personalną, z rzadka po-
szerzając perspektywę Teodora Szackiego o innych bohaterów, to w powie-
ściach spełnia wszystkie inne kryteria. W Uwikłaniu hiperbolizuje faktogra-
ficzność, ponieważ na początku każdego rozdziału oprócz podania daty 
umieszcza szczegółowe informacje dotyczące wydarzeń rozgrywających się 
w Polsce tego dnia, a także warszawskiej pogody: 

niedziela, 5 czerwca 2005 
Wielki sukces reaktywowanego Jarocina, dziesięć tysięcy ludzi słuchało 
Dżemu, Armii i TSA. Pokolenie JP2 uczestniczyło w corocznym spotka-
niu modlitewnym na Lednicy. Zbigniew Religa ogłosił, że będzie kandy-
dował na prezydenta i że chce być „kandydatem zgody narodowej” (…). 
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W Warszawie policjanci wręczali kierowcom makabryczne zdjęcia ofiar 
wypadków ku przestrodze, na Mokotowie zapalił się autobus linii 122, 
a na Kinowej wywróciła się karetka wioząca wątrobę do przeszczepu. 
(…). Maksymalna temperatura w stolicy 20 stopni, przelotne opady (Mi-
łoszewski 2007, 9). 

Szczegółowy opis środowiska uzyskuje, poświęcając wiele passusów biu-
rokracji w polskim systemie sprawiedliwości, zarobkom polskich prokurato-
rów, a także upolitycznieniu prokuratury: „Tak naprawdę to miał ochotę 
napisać projekt decyzji o umorzeniu ze względu na przepisy o obronie ko-
niecznej (…). Ale nadzór by go wdeptał w ziemię, gdyby nie wystosował 
oskarżenia w tak oczywistej, ewidentnie poprawiającej statystyki urzędu 
sprawie” (Miłoszewski 2007, 141–142). 

Film Bromskiego nie podejmuje tych tematów, a bohaterowie konsultują 
wyniki śledztwa w eleganckich kafejkach na krakowskim rynku przy kościele 
Mariackim, co mocno kontrastuje z warunkami pracy Szackiego: „Pili kawę 
z plastikowych kubków w kantynie komendy. (…) Szacki kupił butelkę wo-
dy, żeby przepłukać usta po kawie o smaku mokrej ścierki” (Miłoszewski 
2007, 188–189). Podobnie ma się sprawa z zarobkami, tak komentowanymi 
przez prokuratora: 

Miał urzędową pensję – taką samą miał prokurator w centrum Warszawy 
i w Pipidówku Głuchym na Ścianie Wschodniej. Żadnych dodatków. 
Ustawowy zakaz dorabiania w jakikolwiek sposób poza wykładami, na 
które i tak musiałby mieć specjalną zgodę – zakładając, że ktoś w ogóle 
by mu taki rarytas zaproponował. Nienormowany czas pracy, co w prakty-
ce oznaczało sześćdziesiąt godzin tygodniowo (Miłoszewski 2007, 108). 

Bohaterka filmu zdaje się wieść dostatnie życie w eleganckim domu, a te-
mat przepracowania również nie pojawia się w adaptacji. 

Treści dotyczące współczesnego życia społecznego autor zawiera we 
fragmentach otwierających rozdziały, dodatkowo stanowią one kanwę po-
wieści – tytułowe uwikłanie to komunistyczna przeszłość niektórych Pola-
ków, najczęściej wciąż zajmujących wysokie stanowiska (lub posiadających 
wpływy) w strukturach państwowych. Te treści pojawiają się w filmie, jako 
że stanowią podstawę głównego wątku. W filmie dochodzi też do addycji – 
uwikłanym w komunistyczne powiązania okazuje się ojciec pani prokurator, 
ponadto zmieniono zakończenie na bardziej melodramatyczne. W powieści 
Szacki w obawie o los swojej córki i żony postanawia nie kontynuować 
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śledztwa w sprawie uwikłania Telaka i innych prominentnych postaci życia 
publicznego w działalność aparatu państwowego, nie decyduje się jednak na 
przyjęcie korzyści majątkowej od Witolda – prezesa z komunistyczną prze-
szłością, usiłującym za wszelką cenę nie dopuścić, by powiązania Telaka 
wyszły na jaw. W filmie Agata Szacka pod wpływem nacisku prezesa posta-
nawia zaakceptować łapówkę, która ma zabezpieczyć uwikłanych. W trakcie 
przekazywania pieniędzy mężczyzna zostaje zastrzelony przez Smolara, 
a przez krótką chwilę na jego celowniku znajduje się Agata Szacka; po chwili 
wahania komisarz zdecyduje się nie strzelać do ukochanej. Film kończy 
zjednoczenie Szackiej z mężem i córką, których bohaterka wysłała na wieś 
w obawie przed atakiem, a Smolar po telefonicznym zameldowaniu wyko-
nania zadania odjeżdża w nieokreślonym kierunku na motocyklu; jego zlece-
niodawca ani motywacje nie zostają ujawnione. Filmowy happy end kontra-
stuje ze smutnym zakończeniem powieści: 

Pomyślał o małej Helenie Szackiej, o zapachu świeżego chleba, o czaszce 
otwierającej się z ohydnym plaśnięciem na prosektoryjnym stole. 

Jeszcze przed sekundą był pewien, że ta historia musi mieć swój dal-
szy ciąg. 

Mylił się (Miłoszewski 2007, 301). 

Szacki zdaje sobie w tym momencie sprawę z rozległości funkcjonowania 
układu i bezsilności wobec jego struktur, postanawia zatem zaprzestać dal-
szego śledztwa w sprawie uwikłań prominentnych postaci życia publicznego. 

Ziarno prawdy 

Druga część serii o prokuratorze Szackim rozgrywa się nie w Warszawie, 
a w Sandomierzu, do którego przenosi się bohater zmęczony życiem w sto-
licy. Ponownie głównym tematem powieści – obok toczącego się śledztwa – 
Miłoszewski czyni bieżące problemy; w tym przypadku chodzi o kwestię 
żydowską, a właściwie echa polskiego antysemityzmu. Robert Więckowski 
zwraca uwagę, że twórcy kultury popularnej, poruszając ten temat, najczę-
ściej przedstawiają narracje o Zagładzie, czego przykładem jest komiks Maus 
Arta Spiegelmana (Więckowski 2016, 68). Miłoszewski zajmuje się jednak 
żydowskimi stereotypami, w powieściowej rzeczywistości wciąż żywymi 
w Sandomierzu, a ważnym elementem śledztwa jest analiza obrazu przed-
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stawiającego mord rytualny autorstwa Karola de Prevot, do dziś znajdujące-
go się w katedrze sandomierskiej5. Jak podkreśla Marta Tomczok, na uwagę 
zasługuje rzetelność Miłoszewskiego, który, popularyzując wiedzę o Żydach, 
nie dokonuje jej banalizacji i korzysta z Legendy o krwi. Antropologii przesądu 
Joanny Tokarskiej-Bakir, by zgłębić kwestię stereotypów antyżydowskich 
(Tomczok 2016, 401). Polsko-żydowską przeszłość Miłoszewski rysuje tak-
że poprzez reminiscencje żydowskich pogromów, wydarzeń 1968 roku, 
a także podkreślenie niewystarczającej liczby miejsc upamiętniających ży-
dowską historię w Sandomierzu (Kowalska-Leder 2014, 783). 

Szacki ma rozwiązać sprawę zamordowania Elżbiety Budnik, młodej nauczy-
cielki. Śledztwo komplikuje fakt, że należała do grona bardzo aktywnych i lubia-
nych mieszkańców miasta, a zabójstwo zostało zainscenizowane poprzez odwo-
ływanie się do żydowskich tropów, gdyż ciała pozbawiono krwi chalefem – 
nożem używanym do uboju rytualnego. Kolejne zbrodnie nawiązują do mordu 
rytualnego; jedno ciało zostaje znalezione w beczce, a drugie jest zagryzione 
przez psy, co na nowo budzi w lokalnej społeczności antysemickie nastroje. 

W filmie nie występuje już Agata Szacka, a – jak w pierwowzorze – Teodor 
Szacki6, odgrywany przez Roberta Więckiewicza. Wynika to z przejęcia produk-
cji przez Studio Rewers (Uwikłanie nakręciło Studio Filmowe Zebra), a także 
zmian na stanowiskach; reżyserem został Borys Lankosz, autor nagrodzonego 
Rewersu, który współtworzył scenariusz z Miłoszewskim. W filmie widać więk-
szą kontrolę autora nad tekstem, gdyż zdecydowanie zmniejszyła się liczba mo-
dyfikacji, a ton filmu przypomina powieściowy – w przeciwieństwie do Uwikła-
nia nie jest sensacyjno-romansowy, a raczej kryminalno-obyczajowy. W odpo-
wiedzi na pytanie dziennikarki: „Film zaskakuje wiernością powieści. Nie kusiło, 
żeby coś pozmieniać?” reżyser przyznaje: „Nigdy nie myślałem, że mógłbym 
napisać lepszy dialog niż pisarz. Zależało mi, żeby w filmie była ta sama 
fraza i melodia co w powieści” (Grzela 2015). Mimo to fakt przekładu książki 
na inny język determinuje zastosowanie pewnych operacji adaptatorskich. 

Twórcy filmu zdecydowali się na pomysłową substytucję – problematyka 
filmu zostaje wyeksponowana w scenach początkowych, kiedy w filmie ani-
mowanym w tle napisów pokazana jest historia Żydów w Polsce, a także 
antysemickie przesądy, dotyczące między innymi fizjonomii Żydów, mordu 
                                                           

5 Obraz był przykryty od 2006 do 2014 roku, obecnie jest eksponowany ze stosownym ob-
jaśnieniem, zob. http://www.newsweek.pl/wiedza/historia/karol-de-prevot-antysemicki-
-obraz-katedra-w-sandomierzu-newsweek-pl,artykuly,282048,1.html [dostęp: 25.07.2017]. 

6 Co ciekawe, Maja Ostaszewska, grająca w Uwikłaniu Agatę Szacką – damski odpowiednik 
Szackiego – w Ziarnie prawdy otrzymała rolę Weroniki Szackiej, byłej żony prokuratora. 
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rytualnego etc. Twórcy filmu dokonali także redukcji – w filmie nie pojawia 
się wątek romansu Szackiego z lokalną prokurator Barbarą Sobieraj, brakuje 
też odniesień do twórczości Iwaszkiewicza oraz Ojca Mateusza, obecnych 
w oryginale – w drugim przypadku być może ze względu na prawa autorskie. 

W filmie duże znaczenie ma kolorystyka, co zauważa Jacek Szczerba; Lan-
kosz przełamuje pocztówkową estetykę znaną z Ojca Mateusza i jakby 
w opozycji do rzeczywistości serialowej decyduje się na zastosowanie sza-
rych i niebieskich tonów (Szczerba 2015), które podkreślają nastrój grozy 
towarzyszący kolejnym zbrodniom. W książce Miłoszewski skupia się raczej 
na opisaniu wielowarstwowości miasta, ukazując trzy oblicza Sandomierza: 

Trzecie [miasto – A.D.] to właściwie huta po drugiej stronie rzeki (…) 
Miasto numer dwa to był Sandomierz, w którym faktycznie toczyło się 
życie. Tutaj było niewielkie osiedle (…), tutaj były dzielnice domów jed-
norodzinnych, szkoły, parki, cmentarz (…) Ot, polskie powiatowe mia-
steczko (…) Miasto numer jeden to był pocztówkowy Sandomierz ojca 
Mateusza i Jarosława Iwaszkiewicza, usadowiony na skarpie cukiereczek 
(Miłoszewski 2011, 39). 

Szacki, mimo podziwu dla urody Sandomierza, z upływem czasu zaczyna 
dostrzegać niedostatki mieszkania na prowincji: „delikatnie mówiąc, mylił 
się. Mówiąc niedelikatnie, utopił w szambie swoje przez lata budowane życie 
dla popieprzonej mrzonki” (Miłoszewski 2011, 20). Redukcja dokonuje się, 
gdy liczne monologi wewnętrzne bohatera prezentowane są w formie skró-
towej, zazwyczaj za sprawą ukazania na ekranie agresji i rozżalenia bohatera, 
przede wszystkim w dialogach, a także poprzez mimikę Więckiewicza od-
grywającego prokuratora. Dodatkowo zagadnieniem niepodjętym w filmie 
jest niewykorzystany potencjał turystyczny Sandomierza, co problematyzuje 
Miłoszewski w przemyśleniach prokuratora: 

Za daleko był Sandomierz od Krakowa i przede wszystkim za daleko od 
Warszawy, aby stać się kurortem w rodzaju Kazimierza Dolnego. Na co za-
sługiwał stokroć bardziej, będąc pięknym miastem, a nie wiochą z trzema 
renesansowymi kamienicami i paroma tuzinami hoteli, żeby każdy polski 
prezes miał gdzie rżnąć kochankę. Położenie na uboczu szlaków sprawiało, 
że na ślicznych staromiejskich uliczkach Sandomierza tchnęło nudą, pust-
ką, polską beznadzieją i „pierdolonym muzeum” (Miłoszewski 2011, 40). 

Poprzez zestawienie Iwaszkiewicza i ojca Mateusza kreśli niejako dwa bie-
guny wizerunku miasta (Szalewska 2014, 94) – jakże odmienne, ale zawężo-
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ne poprzez zamknięcie w obrębie twórczości (i biografii) pisarza w pierw-
szym przypadku, a w drugim poprzez zawężenie do przygód serialowego 
księdza. Na postrzeganie miasta poprzez pryzmat pisarza oraz serialu nakła-
da się jeszcze pocztówkowa, wręcz spłycająca percepcja polskiej prowincji. 
Tego typu treści nie pojawiają się w filmie, co wynika z zastosowanej przez 
twórców kompresji – jak wspomina pisarz: „Borys napisał pierwszą wersję 
adaptacji – w stu procentach przełożył powieść na scenariusz. Taki film 
trwałby pewnie kilka godzin” (Grzela 2015). Najbardziej znaczącą substytucją 
zdaje się zmiana fizjonomii Szackiego poprzez obsadzenie w roli tytułowej 
Roberta Więckiewicza. Protagonista opisywany jest w powieści następująco: 

Przystojny mężczyzna (…). Na dodatek Szacki był dość wysoki, oceniał 
go na metr osiemdziesiąt pięć, i bardzo szczupły (…). Prokurator miał 
młodą twarz, (…) raczej delikatnie męską. Łagodność rysów burzyły lek-
ko zmarszczone brwi i nieprzyjemnie chłodne szare oczy (…). W lipcu 
kończył trzydzieści sześć lat, ale wiele osób dałoby mu mniej, gdyby nie 
gęste, kompletnie siwe włosy (Miłoszewski 2007, 131). 

Oprócz modyfikacji wyglądu ten wybór obsadowy przyniósł inne skutki, 
jak komentuje autor: „Ale, żeby było jasne, to nie jest książkowy Szacki. 
Robert jest świetny, Szacki w jego wykonaniu jest świetny – podirytowany, 
»na agresji«, gorący. Szacki książkowy jest tymczasem zimny, lodowaty, bar-
dziej schowany za swoją formą” (kultura.onet.pl 2015). Szacki Więckiewicza 
jest zatem raczej gburem, aniżeli zdystansowanym prokuratorem, momen-
tami stylizowanym na policjanta lub detektywa z filmów noir. 

W filmowym Ziarnie prawdy nie dochodzi jednak do zabiegu transakcentacji 
– wymowa dzieła jest niemal taka sama jak w powieści Miłoszewskiego, 
a zastosowane zabiegi: substytucja, redukcja i kompresja to narzędzia służą-
ce przekładowi intersemiotycznemu. 

Podsumowanie 

Marek Hendrykowski, prowadząc rozważania dotyczące cech dobrej adap-
tacji, konstatuje: 

Liczy się (…) ciężar właściwy (czytaj: kulturowe wyposażenie) adaptowa-
nego utworu i ciężar właściwy jego filmowego odpowiednika. Ciężar ten 
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powinien być w miarę możności porównywalny. Podczas gdy w rezulta-
cie złej adaptacji ulega on zaniżeniu lub całkiem przepada, czyniąc oce-
niany przez nas ekranowy rezultat adaptowania efektem artystycznie 
i kulturowo nieważkim (Hendrykowski 2014, 110). 

Te słowa Hendrykowskiego zdają się ilustrować problem adaptacji Uwikła-
nia. Jej słabością jest nie tyle zakres zmian w stosunku do powieści, ponieważ 
potencjalnie mogły dodać kolejnego wymiaru historii i pogłębić prezentowaną 
w powieści problematykę. Dzieje się tak zresztą, gdy okazuje się, że ojciec Szac-
kiej współpracował prawdopodobnie z komunistycznymi służbami, a w war-
stwie obyczajowej podejmowane są próby ukazania krzywdzącej postawy 
wobec kobiet-prokuratorów. Niestety, poprzez skupienie uwagi na wątku 
romansowym cierpi warstwa poznawcza – i dydaktyczna – powieści. Mimo że 
w książce jednym z wątków jest romans Szackiego z młodą dziennikarką, 
Moniką Grzelką, to nie dominuje nad innymi, ponadto służy przede wszyst-
kim raczej ukazaniu wypalenia prokuratora, który wdał się w romans ze znu-
żenia dotychczasowym życiem; nadrzędnym celem nie jest tu uatrakcyjnienie 
fabuły. Filmowe Ziarno prawdy dzięki współpracy z autorem i oddaniu głębi 
obyczajowej i społecznej pierwowzoru spełnia kryteria udanej adaptacji. W tym 
przypadku nie decyduje o tym wierność powieści, a ekwiwalencja semantyczna 
oraz nakręcenie bardzo dobrego, wciągającego obrazu – gwarantuje to świet-
nie napisany scenariusz, sprawna reżyseria, aktorstwo na wysokim poziomie, 
a także muzyka Abla Korzeniowskiego oraz dobre zdjęcia. 

Co dalej z adaptacjami polskiego kryminału? Obecnie Borys Lankosz 
prowadzi prace nad adaptacją powieści Ciemno, prawie noc Joanny Bator – 
obraz otrzymał dofinansowanie z Dolnośląskiego Funduszu Filmowego 
(Facebook.com 2017), a zdjęcia do filmu mają ruszyć późną jesienią 2017 
roku; w rolę Alicji Tabor ma wcielić się Magdalena Cielecka. Nadal niepew-
ne są losy ekranizacji powieści Krajewskiego, jako że od 2014 roku nie uka-
zała się żadna nowa informacja na ich temat. Stacja Canal+, zmotywowana 
sukcesem Belfra, zdecydowała się zekranizować Króla Szczepana Twardocha 
(wirtualnemedia.pl 2016), powieść z wątkami kryminalnymi, z kolei HBO 
wyprodukuje serial na podstawie powieści sensacyjnej Jakuba Żulczyka Ślep-
nąc od świateł (HBO.pl 2017). Należy także pamiętać o trzeciej cyklu trylogii 
o Szackim. Na razie brak na ten temat oficjalnych doniesień, jednak Borys Lan-
kosz, dopytywany przez dziennikarzy, stwierdził, że Studio Rewers z przyjem-
nością podejmie się prac nad filmem pod jednym warunkiem. Gniew, traktu-
jący o przemocy domowej, ma nakręcić kobieta (radiowroclaw.pl 2015). 
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Polish Crime Novels’ Adaptations. Case Study of Zygmunt Miłoszewski’s Prose 

The aim of this article is to analyze the two adaptations of Zygmunt Miłoszewski’s novels: 
Entanglement and A Grain of Truth – two parts of Teodor Szacki’s trilogy. Although crime 
novels have been extremely popular in Poland, they have not been widely adapted – with the 
exception of Miłoszewski’s prose. This special position of Miłoszewski’s writing is the result 
of the author’s actions and the media exposure that he has experienced over time. The author 
of the article describes similarities between books and movies, especially those concerning 
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the city’s description, ambience and themes. She also discusses the adaptation model, as 
Entanglement introduces a new main hero – Agata Szacka in the place of Teodor Szacki, which 
results in a few changes from the original novel. A Grain of Truth, however, reintroduces a 
male protagonist. The author wonders about the future of Polish crime novels’ adaptations. 

Keywords: crime novel, adaptation, crime movie, Zygmunt Miłoszewski 
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U n i w e r s y t e t  Ś l ą s k i  

Topografia przemieszczeń.  
Miejsca (u)tracone i (od)zyskane  

w Niebku Brygidy Helbig 

Jacyś ludzie w ucieczce przed jakimiś ludźmi. 
W jakimś kraju pod słońcem 
i niektórymi chmurami. 

Zostawiają za sobą jakieś swoje wszystko, 
obsiane pola, jakieś kury, psy, 
lusterka, w których właśnie przegląda się ogień 

W i s ł a w a  S z y m b o r s k a , Jacyś ludzie 

Pamięć, przestrzeń  
i tożsamość wobec historii 

Sławomir Kapralski w tekście Pamięć, przestrzeń, tożsamość. Próba refleksji teo-
retycznej zauważa, że wymienione w pierwszej części tytułu pojęcia już 
w starożytności pojawiały się w rozważaniach jako wspólne zagadnienie. 
Badacz odwołuje się do początków mnemotechniki (ars memoriae), wynale-
zionej przez Symonidesa z Keos – przytacza epizod dotyczący jej powstania, 
identyfikację ludzkich ciał, której dokonał filozof, zapamiętując miejsca, 
jakie zajmowały poszczególne osoby podczas przyjęcia, kiedy zawalił się 
dach budynku (Kapralski 2010, 9). Kapralski na podstawie tej legendy fun-
dacyjnej formułuje następujący wniosek: 
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jest coś frapującego w tym, że mityczne pierwociny techniki używania 
przedmiotów i przestrzeni zewnętrznych jako składnicy pamiętania 
i bodźców wyzwalających wspomnienia związane są z tragedią i potrzebą 
rozpoznania przez ocalałych swoich krewnych w jej ofiarach. Przenosi 
nas w to samo sedno związku pamięci i tożsamości (Kapralski 2010, 9). 

Wydaje się zatem, iż zarówno przestrzeń, jak i pamięć oraz tożsamość są 
wobec siebie zależne – stają się kategoriami warunkującymi wzajemny spo-
sób dookreślania każdej z nich. Bycie w przestrzeni umożliwia jej 
(u)domowienie, zaadaptowanie jako miejsca, z którym człowiek stopniowo 
zaczyna się identyfikować1. Za pomocą rozróżnienia teorii „modelu czegoś” 
i „modelu dla czegoś”, zaproponowanej przez Clifforda Geertza, można 
opisać stosunek przestrzeni do pamięci – przestrzeń jest jednocześnie mo-
delem pamięci, ponieważ reprezentuje przeszłość, oraz modelem dla pamię-
ci, gdyż kształtuje nasze myślenie o przeszłości, decydując o tym, co zostaje 
zapamiętane, a co zapomniane (Kapralski 2010, 40). Sprzyja to powstawaniu 
tożsamości człowieka ufundowanej na praktykach pamięciowych, ponieważ 
przestrzeń i związane z nią doświadczenia stają się podstawowym materia-
łem, z którego konstruowane jest własne „ja”. 

W rozważaniach poświęconym pamięci i tożsamości oraz ich relacjom 
z przestrzenią istotną rolę odgrywa historia. Anna Wylęgała, autorka książki 
Przesiedlenia a pamięć. Studium (nie)pamięci społecznej na przykładzie ukraińskiej 
Galicji i polskich „Ziem Odzyskanych”, odwołując się do teorii Maurice’a Hallb-
wachsa, Andrzeja Szocińskiego i Roberta Traby, a także do przeciwstawnym 
im badaniom Davida Lowenthala i Jaya Wintera, zauważa, że pomimo róż-
nic historia pisana przez badaczy i pamięć zwykłych ludzi pozostają w stałej 
interakcji, będąc współzależnymi nurtami we współczesnej kulturze (Wylę-
gała 2014, 66–68). W obliczu tych wielu ujęć kategorii pamięci w badaniach 
humanistycznych (m.in. Johna Assmana, Aleidy Assmann, Paula Ricoeura) 
socjolożka proponuje własną typologię, odwołującą się do ustaleń wcześniej 
wymienionych badaczy. Składa się ona z dwóch kategorii: pamięci zbiorowej 
i pamięci indywidualnej (biograficznej). Pierwsza to „ogół treści kulturo-
wych dotyczących wiedzy o przeszłości i jej oceny, potencjalnie dostępny 
przeciętnemu członkowi danej zbiorowości (nie tylko elicie intelektualnej)” 
(Wylęgała 2014, 80), z kolei druga „nigdy nie jest oparta wyłącznie na do-
świadczeniu, ponieważ każdy człowiek do interpretacji swojego doświad-
                                                           

1 O różnicy pomiędzy przestrzenią i miejsce pisałem w eseju Szkic o wypełnianiu przestrzeni. 
Zob. Gęsina 2015, 89–92. 
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czenia życiowego używa wzorców dostarczonych mu przez kulturę, w której 
funkcjonuje” (Wylęgała 2014, 80–81). Jak wynika z przytoczonych definicji, 
obie kategorie wzajemnie się uzupełniają, koncentrując się na przeżyciach 
jednostki i jej kulturowych uwarunkowaniach. 

Nietrudno zauważyć, iż pamięć jest kategorią transdyscyplinarną, będącą, 
jak wskazuje Elżbieta Rybicka, pomostem łączącym dyskurs historyczny 
i literacki, ponieważ „domeną literatury jest pamięć jednostkowa, ufundo-
wana na prywatnym doświadczeniu, a nie zobiektywizowana wizja historii” 
(Rybicka 2014, 301). W tym kontekście istotną kwestię stanowi jej indywidu-
alny (biograficzny) wymiar, podejmowany przez Wylęgałę, jako ustosunko-
wanie się własnego „ja” do zdarzeń minionych w perspektywie kultury. 
Sformułowanie „przestrzeń pamięci”, ze względu na interdyscyplinarny 
charakter obu kategorii, stanowi jednak pojęcie niedoprecyzowane, wymaga-
jące każdorazowo wyjaśnienia w obrębie danej dyscypliny naukowej (Rybic-
ka 2014, 305–310). Warto zatem odwołać się do „miejsc pamięci” (lieux de 
mémoire) autorstwa Pierre’a Nory. Francuski badacz w swych rozważaniach 
podjął tematykę pamięci i historii w kontekście przestrzeni. We wstępie 
książki Lieux de mémoire zaznaczył, że 

pamięć i historia nie są bynajmniej synonimami, jesteśmy świadomi, że 
wszystko je dzieli. Pamięć jest życiem, bezustannie podtrzymywanym 
przez grupy żyjących i z tego względu podlega ciągłej ewolucji, otwartej 
na dialektykę spełnienia i amnezji, nie troszcząc się o kolejne deformacje, 
podatność na zabiegi instrumentalizacyjne czy manipulacyjne. Historia 
natomiast jest rekonstrukcją zawsze problematyczną i niekompletną tego, 
czego już nie ma (cyt. za Delaperrière 2013, 50). 

Nora jednoznacznie przeciwstawia pamięć historii, uwzględniając jej nieu-
stanną obecność w doświadczeniu ludzkim. Andrzej Szpociński zwraca 
uwagę, że tak naprawdę francuski historyk nigdy nie zdefiniował dokładnie 
terminu lieux de mémoire, jednak z lektury jego pism można wywnioskować, iż 
są to znaki i symbole przechowujące przeszłość (Szpociński 2008, 12, 15), 
które konstytuują nieodłączną część tożsamości jednostki, jakie wyrastają 
z danego miejsca. Proponuje również inne tłumaczenie pojęcia francuskiego 
historyka, tj. „miejsca wspomnień” czy „miejsca wspominania”, jeszcze bar-
dziej podkreślając relację miejsce – pamięć. Co ciekawe, myślenie Nory ko-
responduje z tym zaproponowanym przez Wylęgałę – owe znaki i symbole, 
będące kulturowymi odnośnikami przestrzeni, dość paradoksalnie stają się 
punktem wspólnym pomiędzy pamięcią a historią. 
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Ziemie Odzyskane2 – próba stworzenia polskiego miejsca 

Ryszard Nycz odnotowuje, że wiek XX od dawna określa się mianem 
„wieku mobilności”, co wynika bezpośrednio z polskiego doświadczenia lat 
1939–1945 i pamięci powojennych wydarzeń, które posiadają charakter 
egzemplaryczny i (być może) paradygmatyczny (Nycz 2016, 8). Wiąże się to 
przede wszystkim z trudnym kształtowaniem się granic państwa polskiego 
po II wojnie światowej. O ile wschodnia część kraju powstała w wyniku 
dyktatu ZSSR (kształt tych ziem został narzucony polskim komunistom 27 lipca 
1944 roku), o tyle zachodnie obszary były osią konfliktu pomiędzy delegacja-
mi Waszyngtonu i Londynu a Moskwą. Ostatecznie, w wyniku konferencji 
poczdamskiej w 1945 roku, przekazano Rzeczypospolitej tereny na wschód 
do linii Odry i Nysy Łużyckiej, jednocześnie pozostawiając Szczecin po 
stronie polskiej (Kaczmarek 2010, 545–546). 

W 1945 roku polski rząd powołał Ministerstwo Ziem Odzyskanych, na 
czele którego stanął Władysław Gomułka. Nazwa miała charakter propa-
gandowy, ponieważ poświadczała, iż dawniej terytoria te należały do tzw. 
Polski piastowskiej. Zdaniem Mieczysława Jaroszewicza i Andrzeja Saksona 
Rzeczpospolita, dzięki przyłączeniu Ziem Zachodnich i Północnych, stała 
się państwem środkowoeuropejskim, jednakże konsekwencją ustanowienia 
nowych granic było utracenie Kresów Wschodnich (Jaroszewicz i Sakson 
2006, 9). Na nowych ziemiach pojawiali się mieszkańcy z różnych stron 
kraju, którzy próbowali udomowić zastaną przestrzeń3. W wyniku zasiedla-
nia nowych obszarów do końca 1948 roku dokonują się zasadnicze prze-
miany demograficzne na Ziemiach Odzyskanych – miejsce wysiedlonych 
Niemców zajęli polscy repatrianci, co stopniowo zakończyło masowe ruchy 
migracyjne i weryfikację ludności rodzimej (Mordawski 2015, 358–359). 
Powojenne społeczeństwo polskie tworzą ludzie nieposiadający swego miej-
sca, dla których każde doświadczenie przestrzenne jest czymś nowym, kon-
                                                           

2 W terminologii naukowej pojawiają się dwie nazwy: Ziemie Odzyskane oraz tzw. Ziemie Od-
zyskane/„Ziemie Odzyskane”. W artykule, biorąc pod uwagę powszechność formy zapisu Ziemie 
Odzyskane w pracach naukowych, decyduję się na wybór pierwszej z nich. Ponadto zdaniem 
Janusza Jasińskiego, odwołującego się do Słownika języka polskiego Witolda Doroszewskiego, 
sformułowanie tzw. Ziemie Odzyskane/„Ziemie Odzyskane” charakteryzuje się ironią lub lekce-
ważeniem poprzez zastosowanie tzw. lub cudzysłowu, kwestionując tym samym słuszność 
nazwy. Zob. Jasiński 2006, 16.  

3 Józef  Niżnik nazywa to zjawisko „akomodacją Ziem Odzyskanych”, definiując je jako 
jeden z podstawowych typów adaptacyjnych. Zob. Niżnik 1985, 46.  
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frontowanym z tym obszarem, jaki z różnych przyczyn musieli opuścić. 
Zdaniem przytaczanego wcześniej Nycza ludność ta charakteryzuje się dete-
rytorializacją i dyslokacją, co można sprowadzić do stwierdzenia, iż tak na-
prawdę nikt z nowoprzybyłych nie jest „u siebie”. To niepewne przebywanie 
w przestrzeni, która może okazać się tymczasową, osłabia poczucie tożsa-
mości zarówno jednostek, jak i wspólnot (Nycz 2016, 11). Podobne stano-
wisko zajmuje Hanna Gosk, która uważa, iż tacy ludzie początkowo znajdu-
ją się „w stadium zawieszenia, już pozbawieni własnego miejsca i jeszcze 
niewrośnięci w nowe, które tymczasem jest dla nich nie-miejscem” (Gosk 
2012, 195). Nie powinien dziwić fakt, że ich naturalną reakcją na migrację 
jest nieustanne porównywanie ziemi obcej, nowej z tą oswojoną, utraconą. 
Adaptacja jest zatem procesem rozciągniętym w czasie, niełatwym do prze-
prowadzenia, w którym wspomnienia dawnych miejsc nie ułatwiają jej reali-
zacji. Praca pamięci powoduje, iż jednostka przebywa gdzieś „pomiędzy” – 
Paul Scheffer nazywa to „brutalnym interesem”, w wyniku którego człowiek 
traci coś cennego, zyskując jednocześnie dostęp do innej kultury (Scheffer 
2010, 23–24). Ten szczególny typ adaptacji Ziem Odzyskanych oraz ich 
konfrontacja z – by posłużyć się terminem Nory – „miejscami pamięci” 
w interesujący sposób przedstawia powieść Niebko Brygidy Helbig. 

Metaliteracka powieść o przemieszczeniu 

Wydana w 2013 roku powieść Niebko Brygidy Helbig podejmuje popular-
ny w polskiej literaturze najnowszej motyw przesiedleń na Ziemie Odzyska-
ne, rozpoczętych tuż po zakończeniu II wojny światowej. Dariusz Nowacki 
charakteryzuje powieść jako „stereotypową sagę”, w której przedstawiono 
skomplikowane powojenne relacje przestrzenno-tożsamościowe. Ponadto 
krytyk dostrzega podobieństwo pomiędzy Niebkiem a dwiema innymi książ-
kami – Bambinem (2008) Ingi Iwasiów i Piaskową Górą (2009) Joanny Bator – 
opisujących topografie przemieszczeń w kierunku Ziem Odzyskanych oraz 
dylematy tożsamościowe ich nowych mieszkańców. Zdaniem Nowackiego 
tym, co wyróżnia powieść Helbig na tle martyrologicznych historii o II woj-
nie światowej i stosunkach polsko-niemieckich, jest przede wszystkim meta-
literacka narracja (Nowacki 2013), którą autorka prowadzi poprzez postać 
Marzeny, jednej z bohaterek Niebka. Kobieta postanowiła spisać historię 
swej rodziny – robi to jednak w sposób chaotyczny, nieuporządkowany, co 
sprawia, że struktura opowieści o przesiedleńczych losach jej najbliższych 
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odzwierciedla ich niełatwe życiorysy. Sławomir Iwasiów dostrzega w tym 
geście pisarskim szczególną praktykę zapisywania wysłuchiwanych wspo-
mnień – „zostają one przefiltrowane przez jej wiedzę, wrażliwość i doświad-
czenia” (Iwasiów 2014, 90). 

Warto jednak rozszerzyć interpretację powieści Helbig o jeszcze jeden kon-
tekst, mianowicie adaptację jednostki w przestrzeni. Odbywa się ona w nieu-
stannej konfrontacji z miejscem, które bohaterowie opuścili w obliczu tragicz-
nych wydarzeń. Ich próby akceptacji nowej rzeczywistości uwydatniają tym 
samym pytanie o to, kim jestem, mającym na celu ponowne zdefiniowanie 
własnej tożsamości4. W tym kontekście adaptacja, zdaniem Józefa Niżnika, 
„to przede wszystkim przystosowanie do nowych konfiguracji symbolicz-
nych” (Niżnik 1985, 43), funkcjonujących w przestrzeni dopiero co udo-
mowianej, oswajanej, z jednoczesnym uwzględnieniem utraconych miejsc. 

S. i M. – miejsca, których już nie ma 

Willi-Waldek5 i Basia, rodzice Marzeny, pochodzili z niewielkich miejsco-
wości, które po II wojnie światowej znalazły się poza granicami nowego 
terytorium Polski. Mężczyzna urodził się i wychował w małej bieszczadzkiej 
wiosce, założonej w XVIII wieku przez niemieckich osadników: 

Willi urodził się w krainie hobbitów, malowniczo rozłożonej wzdłuż 
rwącego potoku. Stebnik wartko mknął do rzeki Strwąż, a z nią dalej, aż 
do Dniestru, na wschód. Dziwna to była wieś i w niezwykłym miejscu 
położona (…). Nieopodal dziewiczego boru-lasu, w cichej dolinie z wi-
dokiem na porośnięte bogato drzewostanem liściastym i iglastym zbocza 
strumyki Nanówka i Królówka z werwą i pluskiem wpadały do Stebnika 
(N, s. 14–15)6. 

Opis S., utrzymany w stylistyce właściwej narracji małych ojczyzn, przed-
stawia peryferyjny charakter miejsca, z którego pochodził Willi-Waldek. 
                                                           

4 Problem adaptacji na Ziemiach Odzyskanych w najnowszej prozie polskiej podejmuje 
Jagoda Wierzejska. Zob. Wierzejska 2013, 125–140. 

5 W tekście stosuję dwa imiona bohatera, co podkreśla jego niemieckie pochodzenie, jak i polską 
adaptację na Ziemiach Odzyskanych. 

6 Wszystkie cytaty z książki zawarte w tekście pochodzą z: Helbig 2013. W tekście stosuję 
skrót N i podaję odpowiedni numer strony. 
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Idealizację obrazu miejscowości potęgują również fragmenty dotyczące jej 
wielokulturowości, będącej efektem wzajemnego szacunku, jakim darzyli się 
mieszkańcy – „lubiliśmy się i respektowaliśmy się nawzajem. Wymagane 
było pielęgnowanie własnej kultury, odrębności, tego nie wolno było za-
przepaścić” (N, s. 33). W świadomości mieszkańców dominowało przede 
wszystkim przywiązanie do uprawianej ziemi, ponieważ niemieckość Willie-
go-Waldka nie była wyznaczana przez przynależność państwową. Jego toż-
samość wyrastała z szacunku do miejsca, w którym się wychował, ponieważ 
po upadku Austro-Węgier „zmienił się kraj, zmieniła się administracja, ale 
nikomu z Niemców galicyjskich nie przyszło do głowy, aby z tego powodu 
emigrować z drogiego skrawka ziemi” (N, s. 27). Potwierdza to, iż w przy-
padku mieszkańców S. zadomowienie w przestrzeni było silniejsze niż geo-
polityka, będąca głównym powodem upadku miejscowości. 

W przeciwieństwie do Williego-Waldka, Basia pochodziła z zupełnie innej 
części ówczesnej Polski – „drewniany domek rodziców Basu stał w miej-
scowości M., na dzisiejszej Białorusi, na wysokiej górce” (N, s. 135). Ta 
wieś, podobnie jak S., stanowi obraz małej ojczyzny, przyrównanej przez 
bohaterkę do osady Bullerbyn. Nietrudno zauważyć, iż w obu przypadkach 
tożsamość rodziców Marzeny została ukonstytuowana na podstawie ich 
relacji z miejscem, mającym charakter idylli. Zabieg idealizacji przestrzeni 
wiąże się przede wszystkim z jego utratą, dlatego też funkcjonują one tylko 
we wspomnieniach Williego-Waldka i Basi. Te lieux de mémoire nabierają 
znamion krajobrazu pamięci, wykreowanego na podstawie takich wyobra-
żeń, do których później bohaterowie nieustannie się odnosili (Kapralski 
2010, 27). Pragnęli przywoływać obrazy miejsc, będące składnikiem tożsa-
mości, nierzadko dokonując porównania dwóch krain: „(…) albo wyrywasz 
się sama nad rzekę, gdzie ryby łowią, i do żydowskiego sklepiku, i do kościoła, 
gdzie głośno śpiewają, i na pole, gdzie także śpiew. Tak śpiewali i w S. Ukra-
ińcy. Śpiew towarzyszył im wszędzie, czynił życie bardziej intensywnym, 
podwajał je i potrajał (…)” (N, s. 137–138). 

Rybicka wskazuje, że we współczesnej literaturze polskiej istnieje spora 
grupa tekstów, które podejmują tematykę miejsc wydrążonych z pamięci, 
będącymi śladami wyparcia zarówno materialnego, jak i mentalnego, np. 
Umschlagplatz Jarosława Marka Rymkiewicza, Dukla Andrzeja Stasiuka, Wy-
jątkowo długa linia Hanny Krall czy Miedzianka. Historia znikania Filipa Sprin-
gera (Rybicka 2014, 312). Czy S. i M. stanowią egzemplifikację takiego miej-
sca? Pierwsza z nich funkcjonuje tylko w pamięci przesiedlonych, ponieważ 
z miejscowości pozostało dzisiaj niewiele: 
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Wczoraj jednak Marzena, wiedziona jakimś instynktem, weszła na stronę 
bieszczady.pl. Najpierw odnalazła pozostałości cmentarza ewangelickie-
go w Bandrowie, potem trzy nagrobki w n i e i s t n i e j ą c e j  j u ż  w i o -
s c e  S .  [podkreślenie – T.G.], w stanie bardzo szczątkowym. Nic już na 
nich odczytać nie można. Schowane w trawie po pachy. Przewodnik do-
radza, jak znaleźć cmentarzyk między pastwiskiem A, B i C. Marzena 
dzwoni do ojca. Jak to, pyta Willi, który przecież od dawna wie, jak się 
sprawy mają. To z domów nic nie pozostało? Nasz dom był przecież 
nowy. Miał lśniące dachówki. Taki piękny ganek z balustradką (N, s. 74). 

Marzena, spisując losy swej rodziny, wyłoniła ze wspomnień miejsce, które 
należało do przeszłości. Jej gest pisarski ma charakter kreacyjny, ponieważ 
przywrócił pamięć o S. nie tylko w świadomości Williego-Waldka, ale również 
wśród pozostałych członków rodziny, co pozwala zrozumieć dychotomiczną 
(polsko-niemiecką) tożsamość ojca. W Niebku Helbig dokonuje interesującego 
zabiegu literackiego – dzięki Marzenie powołuje do życia miasteczko, funk-
cjonujące tylko w literackiej rzeczywistości, toteż metaliteracka narracja pod-
kreśla fakt, iż „miejsce i literatura potrzebują się wzajemnie: przestrzeń wydrą-
żona z pamięci odzyskuje swoją historię i przeszłość (…), literatura z kolei 
zyskuje zakotwiczenie w materii, będącej śladem przeszłości” (Rybicka 2014, 
313). Z kolei Basia, w przeciwieństwie do męża, skonfrontowała swe wyobraże-
nia opuszczonego, rodzinnego miejsca z jego obecnym wizerunkiem – M. to 
miejscowość, którą nadal zamieszkują nieprzesiedleni mieszkańcy, w której 
życie toczy się podobnie jak kilkadziesiąt lat wcześniej. Wieś nie jest zatem 
miejscem wydrążonym z pamięci, wręcz przeciwnie – ono nadal funkcjonuje 
w pamięci nie tylko jednostki, ale i zbiorowości. Innymi słowy, ówczesne M., 
które odwiedziła Basia, to przestrzeń ukonstytuowana na podstawie dawnych 
wydarzeń, związanych np. z II wojną światową, które nie przyczyniły się jed-
nak do jego stopniowego zaniku, tak jak to miało miejsce w przypadku S. 

Warto na koniec odnotować, że obie te miejscowości pozostają w pewnej 
sferze niedomówień, co najlepiej poświadcza ich zapis za pomocą pierwszych 
liter nazwy wsi. Ten symboliczny zabieg językowy sprawia, że S. i M. sytuują 
się pomiędzy rzeczywistością realną a mentalną, konstruowaną na podstawie 
wspomnień dawnych mieszkańców. W tym kontekście literatura nie tylko 
zawiera obrazy miejsc pamięci, ale i sama się nimi staje (Rybicka 2014, 312). 
W świadomości Williego-Waldka i Basi te obszary, pomimo różnic, są pół 
realne i pół rzeczywiste, funkcjonujące przede wszystkim jako wspomnienia 
o miejscach (u)traconych, do których powrót wydaje się dla obojga bohate-
rów wręcz niemożliwy. 
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Szczecin – miasto przesiedleńców 

Ostatecznym celem wędrówki Williego-Waldka i Basi okazał się Szczecin, 
niemieckie miasto, które po II wojnie światowej znalazło się na Ziemiach 
Odzyskanych – „Sz, sz, sz, Szczecin, miasto portowe. Miasto właściwie 
bardziej po lewej niż po prawej stronie Odry. Miasto w lewym górnym rogu 
Polski, zbudowane z rozmachem, jakby nie brakowało przestrzeni, inaczej 
niż rdzennie polskie miasta – widać to już z Dworca Głównego” (N, s. 233). 
Jan Musekamp, autor Między Stettinem a Szczecinem. Metamorfozy miasta od 1945 do 
20057, nazywa Szczecin „miastem-widmem”, wśród którego zniszczonych ulic 
nawoływali się pozostali na tym obszarze Niemcy. Nie dziwił zatem fakt, iż 
przesiedleńcy ze Wschodu chętniej wybierali Gdańsk czy Wrocław, ponieważ 
nie były to przestrzenie, w których proces adaptacji przebiegał w skomplikowa-
ny sposób. Szczecin, jak odnotowuje historyk, spośród tych miast był obsza-
rem najbardziej obcym i na dodatek zróżnicowanym pod względem społe-
czeństwa, w skład którego wchodzili Polacy, Niemcy, polscy Żydzi, Łem-
kowie, Ukraińcy, a także Macedończycy i Grecy (Musekamp 2015, 15–17). 

Zarówno Basia, jak i Willi-Waldek wiązali z miastem przyszłość – pragnęli 
zakończyć w nim przesiedleńcze życie8. Osadzenie w przestrzeni wiązało się 
dla nich ze znalezieniem stałej pracy – kobieta podjęła pracę jako księgowa, 
natomiast mężczyzna spełniał się jako oficer Wojska Polskiego. Jednak 
w ich przypadku trudno mówić o procesie adaptacji, ponieważ na ruinach 
dawnego niemieckiego miasta wszystko należało zbudować od nowa. Paweł 
Rybicki wskazywał, że procesy adaptacji na Ziemiach Odzyskanych należy 
rozpatrywać jako odrębne tworzenie kulturowych całości i środowisk (Rybicki 
1967, 365), co dostrzega się w zastępowaniu niemieckich nazw własnych ich 
polskimi odpowiednikami. Dawny Stettin to dzisiejszy Szczecin z na nowo 
ustaloną topografią, w której najważniejszą rolę odgrywały takie miejsca jak: 
Aleja Wojska Polskiego, plac Grunwaldzki, aleja Piastów, Wały Chrobrego. 
Marzena celnie podsumowała nową toponimię miasta – „władza zawłasz-
czała teren. Wykorzystywano, jak zwykle, magiczną moc języka. Język może 
dużo, ale nie może wszystkiego” (N, s. 245). Rybicka wskazuje, że przemia-
nowanie miejsc staje się problemem przemocy symbolicznej, w której toczy 
                                                           

7 Jest to monografia powstała na podstawie obronionej pracy doktorskiej, napisanej pod 
kierunkiem znakomitego historyka Karla Schlögela. Zob. Schlögel 2009. 

8 Tematykę szczecińskich autobiografii przesiedleńczych w literaturze podejmuje Aleksan-
dra Grzemska. Zob. Grzemska 2016, 225–241. 
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się walkę o reprezentację przestrzeni i poprzez jej reprezentację, w wyniku czego 
toponimię postrzega się jako kluczowy instrument władzy, ponieważ – obok 
historii – mapa terytorium również jest symbolem zwycięzcy (Rybicka 2014, 
320–321). Ponadto proces oswajania i nazywania nowo zdobytej przestrzeni 
wpływa także na tożsamość jej mieszkańców – widać to zwłaszcza u męża Basi, 
który, decydując się na wybór polskiego imienia Waldek, wstąpił do armii Rze-
czypospolitej Ludowej już nie jako Niemiec pochodzący z S., lecz jako Polak. 

Oswajanie nowej przestrzeni i związane z nim konstruowanie tożsamości 
permanentnie odbywa się w odniesieniu do tego, co utracone, funkcjonujące 
jako omówione wcześniej „miejsce pamięci”. Przesiedleni bohaterowie Nie-
bka próbują odnaleźć odpowiedzi na następujące pytania: „jak wepchnąć 
t a m t e n  św i a t  [podkreślenie – T.G.] w PRL-owskie mieszkanko dla krasno-
ludków na trzecim piętrze betonowego wielkopłytowca? Albo nawet i dzisiaj, 
w tę połówkę bliźniaka na przedmieściach Szczecina, obok centrum handlo-
wego Real?” (N, s. 23). Mieszkańcy miasta charakteryzują się zatem silnym 
doświadczeniem przeszłości, często trudnym i skomplikowanym, co trafnie 
odzwierciedla cytat z powieści – „Podziurawiony Szczecin, podziurawione 
ludzie i ludziska” (N, s. 235). To miejsce ciągle (od)zyskiwane, pomimo stop-
niowego udomowiania, w którym pamięć i zapomnienie łączy się z jednocze-
snym doświadczeniem czasu i przestrzeni (zob. Rewers 2005, 185–186). 

Marzena i tożsamość postprzesiedleńcza 

Marzena, podejmując się opisania losów swej rodziny, dotyka trudnej te-
matyki przesiedleń. Dostrzega rodzinne dramaty będące konsekwencjami 
podejmowanych decyzji. Jej gest pisarski jest ustosunkowaniem się wobec 
historii, której – wraz z innymi bohaterami – stanowi integralną całość. Marzena 
nie tylko prowadzi narrację o adaptacji przestrzeni i konstruowaniu na jej 
podstawie tożsamości, lecz staje się spadkobierczynią powojennych cierpień 
Williego-Waldka czy Basi. Kobieta, po opuszczeniu rodzinnego domu, pró-
bowała odnaleźć własne miejsce – co ciekawe, każda z tych prób kończyła 
się niepowodzeniem. Jedynie pisanie książki wyzwalało w niej walkę o siebie: 

Siada do komputera. Może uratuje ją pisanie, bo jeśli mamy w życiu robić 
to, co konieczne, nasze, to chyba to jest właśnie to. 

Na stole czekają niedokończone listy, rozbabrane papiery, sprawy nie-
cierpiące zwłoki. Wszystko to leży, czeka. Bo M. nie ma już siły. Chce 
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prawa do decydowania o własnym życiu, więcej nic. Śniło jej się, że ina-
czej umrze (N, s. 53). 

Scheffer, analizując współczesne migracje ludności, wnioskuje, iż człowiek 
opuszczający własne miejsce pragnie uciec od trudnych warunków życia, 
zatem „istnieją różne przyczyny opuszczenia ojczyzny, lecz emigracja spo-
wodowana jest przeważnie koniecznością” (Scheffer 2010, 22). Brak przy-
wiązania do miejsca należy rozumieć zarówno jako ucieczkę przed przesie-
dleńczym losem jej rodziców, jak i – paradoksalnie – kontynuację prze-
mieszczeń zapoczątkowanych po zakończeniu II wojny światowej. Dopiero 
próby spisywania historii bliskich wywierają wpływ na jej przesiedleńczy 
charakter. Ponadto gest pisarski pełni dla Marzeny funkcję terapeutyczną, 
dzięki której rozpoczyna się rozłożony w czasie proces udomowienia prze-
strzeni. Jej tożsamość to pojęcie ciągle w ruchu, które konstytuuje się na 
podstawie doświadczeń różnych miejsc, zarówno tych (u)traconych, jak 
i (od)zyskanych, wpływając na niezwykle współczesne rozumienie ojczyzny 
jako obszaru zawieszonego gdzieś „pomiędzy”: 

Czy to ojczyzna? 
Ojczyzna staje się miejscem, w którym działamy, tworzymy, które co-

dziennie przemierzamy wzdłuż i wszerz albo którym codziennie przeci-
namy przestrzeń wzdłuż i wszerz. Luton pod Londynem? Pociąg? Samo-
lot? Autobomil? Laptop? 

Czym byłoby dzisiejsze wypędzenie? (N, s. 75) 

Niebko – zabawa w przestrzenną tożsamość 

Tytułowe „niebko” to mozaika, efekt dziecięcych zabaw, która powstała 
w wyniku włożenia kolorowych przedmiotów do zagłębienia w ziemi. 
Wszystkie te elementy układano w dowolny sposób, przykrywano szkłem, 
by następnie je zakopać i nikomu postronnemu nie zdradzić miejsca ukrycia 
„skarbu”. W podobny sposób bohaterowie powieści Helbig chronią dawne 
miejsca – S. i M. – które realizują się w książce jako kategoria lieux de mémoire. 
Historie Basi oraz Williego-Waldka to losy przesiedleńców naznaczonych 
bezpośrednio działaniami wojny, w wyniku której musieli na nowo kon-
struować własne tożsamości na Ziemiach Odzyskanych. Z kolei gest pisarski 
Marzeny nie tylko scala dzieje członków rodziny, ale jest przede wszystkim 
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próbą uporania się z własnym, migracyjnym „ja”. Zarówno terytoria (u)tracone, 
jak i (od)zyskane łączą wszystkie postaci powieści Helbig, które próbują znaleźć 
odpowiedź na pytanie o własne miejsce w migracyjnym świecie. 
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The Topography of Relocations.  
The Places Lost and (Re)gained in Niebko by Brygida Helbig 

The article discusses the problem of the territories, which were lost and regained in the novel 
Niebko by Brygida Helbig in the context of the spatial turn. It presents the fortunes of the 
displaced characters, who eventually settle down in the Recovered Territories. The adaptation 
of the new space (Szczecin) takes place while there is incessant confrontation with the places, 
which they were forced to leave. As a result of these experiences their identities are redefined. 
Both the places and the characters are linked by a literary gesture made by Marzena, one of 
the characters, thanks to whom Helbig composes a meta-literary tale of coming to terms with 
one’s own migration ‘self’. 

Keywords: place, space, identity, adaptation, Niebko 
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Śmierć na gruszy Witolda Wandurskiego,  
czyli polska wersja teatru ekspresjonistycznego 

Twórczość Witolda Wandurskiego (1891–1934?1) nie jest szeroko znana 
dzisiejszej publiczności, choć autor Rabanu cieszył się popularnością zaanga-
żowanego politycznie pisarza w pierwszym dziesięcioleciu istnienia wolnej 
Polski. Być może to jego sympatie lewicowe przyczyniły się do współczesne-
go ostracyzmu (Filler 1986) wobec dzieł tego działacza społecznego i pro-
pagatora sceny robotniczej, niemniej jego najlepszy tekst dramatyczny Śmierć 
na gruszy (1923) nie popadł zupełnie w zapomnienie2. 19 lat po przemianach 
ustrojowych w naszym kraju, odbyło się publiczne czytanie utworu w Teatrze 
Dramatycznym w Warszawie, a w łódzkim Teatrze im. Jaracza wystawiono 
w 2016 roku sztukę Śmierć siedzi na gruszy i się nie ruszy (Pilgrim i Majewski), 
która bezpośrednio inspiruje się utworem Wandurskiego. 
                                                           

1 Nie znamy dokładnej daty śmierci pisarza, a źródła podają różne wersje. W latach 30 XX wie-
ku pisarz przebywał w Moskwie, gdzie wystawiał w 1932 roku w teatrze MOSCP (później Mosso-
wiet) swoją antyfaszystowską sztukę Raban. Wiemy jedynie, że rok po tej premierze Wandurski 
został aresztowany przez GPU pod fałszywymi zarzutami politycznymi i stracony – w tym okresie 
panował terror i czystki stalinowskie. Dopiero w 1956 roku został on pośmiertnie zrehabilitowany. 

2 W komunistycznej Polsce największym propagatorem dramaturga był Józef Szajna, który 
zrealizował jego najpopularniejszy utwór w kilku teatrach w całym kraju: Nowa Huta – Teatr 
Ludowy (1964); Warszawa – Ateneum (1966); Wrocław – Teatr Współczesny (1968); Prze-
myśl – Towarzystwo Dramatyczne „Fredreum” (1968); Katowice – Teatr Śląski (1970); 
Warszawa – Teatr Studio (1978). Dramat Wandurskiego wystawiono również w Teatrze im. 
Jaracza (Olsztyn) w 1965 w reżyserii Tadeusza Żuchniewskiego oraz w Krakowie w Teatrze 
Satyry Maszkaron (premiera 28 lutego 1986) w reżyserii Tadeusza Junaka. Śmierć na gruszy 
doczekała się ekranizacji w teatrze telewizji w reżyserii Józefa Grudy (1967) oraz słuchowiska 
w Teatrze Polskiego Radia (1971) w reżyserii Zbigniew Kopalko. 
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„Wandurski był postacią jak na Polskę zbyt egzotyczną i kontrowersyjną” 
(Miciałkiewicz 2008), miał stwierdzić Jan Gondowicz przed wspomnianym 
już warszawskim czytaniem utworu dramaturga, a ową egzotyczność można 
odnaleźć właśnie w jego najbardziej dojrzałej sztuce. W niej bowiem skupia-
ją się elementy futurystyczne, konstruktywistyczne i ekspresjonistyczne 
(Kwiatkowski 2002, 386). Można odnieść wrażenie, iż pisarzowi udało się 
w jednym utworze wykorzystać tak bogate dziedzictwo awangard europej-
skich z początku XX wieku, które przetransponował na grunt polski. Śmierć 
na gruszy jest wyjątkowym przykładem, w którym dokonuje się adaptacja 
różnych poetyk pochodzących to z Rosji, to z Niemiec, nie zapominając 
przy tym o tradycji teatru jarmarcznego czy commedii dell’arte. Odczytanie tego 
utworu w świetle różnych transferów kulturowych pozwoli nam zrozumieć 
jego unikalną wartość artystyczną. 
Śmierć na gruszy, w której Wandurski przedkłada szereg propozycji współ-

czesnej scenie, miała swoją prapremierę w 1925 roku w Krakowie w Teatrze 
im. Słowackiego w reżyserii Stanisławy Wysockiej oraz autora (dyrektorem 
sceny był wówczas Teofil Trzciński), a później pokazana była również 
w Łodzi w Sali OKZZ (współreżyserem był Maksymilian Szacki). Odrzuco-
na przez Redutę w 1923, sztuka ta miała być, zdaniem Leona Schillera, po-
zbawiona poczucia humoru. Trudno to dzisiaj zrozumieć, bowiem to wła-
śnie satyryczny wymiar dzieła doprowadził do szału konserwatywną krytykę. 
„Recenzenci teatralnej prasy krakowskiej ocenili sztukę nieprzychylnie. Dla 
endeków sztuka była szkalowaniem narodowych świętości, haseł obrony 
ojczyzny itp” (Lasota 1965, 6) Sam pisarz nie ukrywał zdziwienia z takiego 
obrotu sprawy (Wandurski 1925). Sztuka została zdjęta po kilku spektaklach, 
podobnie stało się w Łodzi, po czym pisarz został niejako zmuszony do 
działalności politycznej (przebywał nawet kilka tygodni w areszcie prewen-
cyjnym) zanim wyjechał na Ukrainę, a później do Rosji, z której już nie wrócił. 
Cóż mogło tak rozgorączkować kręgi prawicowe? Z pewnością antywojenna 
wymowa dramatu, który przypominał rewolucyjne hasła ekspresjonistów 
niemieckich, postrzeganych jako komunistyczny i niebezpieczny żywioł, 
obcy polskiej sztuce. Należałoby w tym miejscu streścić pokrótce zawartość 
owego, jakby to powiedział Zbigniew Osiński, „scenariusza teatralnego” 
(Osiński 1976, 165), który wydał się groźny dla porządku społecznego ów-
czesnej Polski. 

Akt pierwszy rozpoczyna się w przedsionku nieba, gdzie Śmiertka 
w obecności Michała Archanioła i Świętego Piotra narzeka, że nie ma już 
żadnego ładu na ziemi, bowiem ludzie kpią ze śmierci – jako przykład poda-
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je m.in. przypadek niepełnosprawnego: „Kaleka (…), co mu na wojnie kula-
sy poobrywało – nie daje mi się. A kąsa, a gryzie – nic nie poradzę” (Wan-
durski 1958, 47). Klucznik Niebieski udaje się więc na ziemię, by samemu 
przekonać się o tam panującej sytuacji. Akcja przenosi się na wieś polską. 
Przebrany za żebraka Święty Piotr nie jest mile widziany przez tubylców, 
niemniej Wyrobnikowa i jej mąż przyjmują biedaka w swe progi i bronią go 
przed krewkim policjantem, podejrzewającym przybysza o szerzenie bol-
szewizmu. W nagrodę święty daje im prawo do wypowiedzenia jednego 
tylko życzenia, które się spełni. Po tym epizodzie Kostucha wraca na ziemię. 
Tym razem ma zabrać ze sobą poczciwego Wyrobnika i nawet sam Święty 
Piotr nie może odroczyć daty jego śmierci, bowiem tak zostało zapisane 
w księdze przeznaczeń. Skuszona widokiem słodkich gruszek „zębata” – jak 
Śmiertkę nazywają w Niebie – wchodzi na drzewo, z którego zejść nie jest 
zdolna: Wyrobnik miał bowiem życzenie (wypowiedziane w przypływie 
gniewu), by grusza miała taką moc, że póki on skóry zakradającemu się doń 
nielegalnie porządnie nie wygarbuje, drzewo konarami podejrzanego typka 
przytrzymywać będzie. Tak Śmierć została uwięziona, bo chłop zestarzał się 
i nie miał siły, by kijem porachować jej kości. W drugim akcie widzimy Ko-
stuchę na drzewie, chmurna jest i zła – minęło już pięćdziesiąt lat, a ona 
tylko drzemie, wszak niczego innego robić nie może. Od tego czasu nikt nie 
umarł, bowiem „utraciła swą moc!” (Wandurski 1958, 88). Mieszkańcy coraz 
dotkliwiej odczuwają niekończące się życie: starzy ramoleją i nie oddają zie-
mi swym potomkom, ludzie głodują, ale nie konają. Panuje dojmująca nuda, 
ponieważ nawet zacięty samobójca nie ma co marzyć o odejściu z tego świa-
ta. Inteligent obmyśla „starą, dobrą wojnę”, która miałaby się przyczynić do 
zdziesiątkowania liczby ludzkości. Choć dochodzi do zbrojnego konfliktu, 
w wyniku którego wiele wieśniaków będzie ciężko rannych, to jednak żaden 
z nich nie umiera. Baby biorą sprawy w swoje ręce: udają się na dwór kró-
lewski w nadziei, że władca znajdzie sposób na rozwiązanie tej krytycznej 
sytuacji. Ten jednak śpi, a przebudzony – niedosłyszy. Pewien Ulicznik pro-
ponuje ścięcie gruszy, co zostaje przyjęte z entuzjazmem przez zebranych. 
Wszyscy, włącznie z monarchą, wybierają się w podróż na wieś polską. Akt 
III: Zebrany lud zabiera się do uwolnienia Śmiertki, ale i tym razem przed-
sięwzięcie spełza na niczym. Dopiero bezpośrednia interwencja Świętego 
Piotra kładzie kres nieśmiertelności mieszkańców ziemi. Pojawia się bowiem 
we wsi w ubraniu pątnika i nakazuje Śmierci zejść z przeklętej gruszy. 
Wszystko wraca do normy: starzy, kalecy i zmęczeni życiem idą za Kostu-
chą, która gra na fujarce, młodzi zaś biorą się za prawdziwe życie, będą cięż-
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ko pracować na ziemi, by ta przyniosła obfite plony. Niebieski Klucznik 
powraca do nieba – po czym zapada kurtyna. 

Czerpiąc inspiracje z bogatej tradycji podań ludowych, autor przetwarzał 
je i wzbogacał aktualnymi aluzjami politycznymi. Włoskie fiabe, podania 
ludowe, klechdy i baśnie również zapłodniły wrażliwość polskiego drama-
turga. Pisarz był urzeczony niezwykłą teatralnością commedii dell’arte, polskimi 
komediami rybałtowskimi, pociągał go świat marionetek i figurynek. Opiera-
jąc swój utwór o znany jeszcze w mitologii wątek uwięzienia śmierci przez 
człowieka3, Wandurski podszedł jednak do niego z charakterystycznym dla 
siebie humorem. Pomimo iż pisarz nawiązywał otwarcie do ludowych po-
dań, to przedstawiał je często w groteskowy sposób. Dziwność i dziwacz-
ność sytuacji są echem nowych poszukiwań formalnych wielu twórców eu-
ropejskich pierwszych dziesięcioleci XX wieku, którzy przestawili na zupeł-
nie inny tor losy dramaturgii światowej. Bez wątpienia rosyjscy twórcy sceny, 
tacy jak Wsiewołod Meyerhold (dzięki niemu Polak odkrył sztukę Carlo 
Gozziego), Aleksandr Tairow (orędownik oswobodzenia teatru od literatury) 
czy Jewgienij Wachtangow (twórca koncepcji „realizmu fantastycznego”), 
przyczynili się do ukształtowania wrażliwości autora Radości starczej, który 
jawił się nie jako wytrawny literat, a sprawny sceniczny twórca. Wandurski 
długo przebywał w Rosji, zapoznał się z tamtejszą awangardą, uwielbiał 
twórczość Władimira Majakowskiego (1893–1930). W Berlinie zaś miał 
okazję oglądać tamtejszy teatr, do którego dotarły idee rewolucyjnego teatru 
z Rosji radzieckiej i szybko „znalazły podatny grunt w glebie rodzimego 
ekspresjonizmu i artystycznym ożywieniu niemieckiej lewicy” (Karwacka 
1970, 12). Ten krąg obcych inspiracji pisarza z pewnością wymagał uzupeł-
nienia go właśnie o ekspresjonizm: 

Należy przede wszystkim wspomnieć o ekspresjonistycznym nurcie 
współczesnego dramatu, zarówno niemieckiego jak i rosyjskiego, którym 
Wandurski interesował się, jak wiemy, żywo i bezpośrednio. Zdolny do 
krytycznej oceny przejaskrawień ekspresjonizmu, czemu dał wyraz w pu-
blicystyce, podzielał z jego reprezentantami postawę aktywnego zaanga-
żowania w polityczne i społeczne konflikty epoki. Śmierć na gruszy prze-
szczepiała na grunt polskiego dramatu jeden z „wielkich tematów” powo-
jennej literatury ekspresjonistycznej – pacyfizm (Karwacka 1968, 211). 

                                                           
3 Motyw ten występuje u Ferekydesa z Syros, ale także we współczesnej literaturze, na 

przykład w jednoaktówce Roberta Merle’a Syzyf i śmierć. Podania ludowe różnych narodów 
często nawiązują do historii zwycięstwa człowieka nad śmiercią. 
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Wandurski postanowi stworzyć nową estetykę, która najpełniej zostanie 
wyrażona w zbiorku Nowa scena robotnicza (1923). To właśnie w niej, obok 
prologu do Misterium-buffo Majakowskiego i Bombardowania Europy Mieczy-
sława Brauna zawarł również tekst Yvana Golla pod tytułem Wybuch. To, co 
porusza autora plakatów scenicznych, to bunt pisarzy przeciwko niespra-
wiedliwemu systemowi społecznemu (Sokel 1959, 164–191). Wtedy napisze 
o ekspresjonizmie te słowa: 

Młode Niemcy, młoda sztuka niemiecka, zahartowana w ogniu wojny 
i w nędzy powojennej, młoda literatura niemiecka na zgliszczach rozpa-
dłego mocarstwa wyrosła – z życia właśnie czerpała środki wyrazistości. 
Nowy prąd literacki rzucił hasło „ekspresjonizmu” czyli wyrazistości ar-
tystycznej, jako celu, do którego winien zmierzać artysta. Dlatego każdy 
artysta dążył świadomie do krótkości i zwięzłości. Starano się oczyścić litera-
turę i sztukę od niepotrzebnej gadatliwości. Wybierano tylko słowa moc-
ne, jędrne, określające dobitnie istotę rzeczy, z opuszczeniem wszelkich 
drobiazgów i szczególików nieistotnych. Słowa przeto nabierają krwi i mo-
cy, pęcznieją treścią, drgają życiem. Słowa stają się kondensatorem ukry-
tej w niej energii duchowej, wyzbywając się zarazem skorupy ckliwej 
„przyzwoitości” i obłudnej „delikatności” (Wandurski 1923, 256–257). 

Ową „istotę rzeczy” Wandurski wyraża poprzez iluzoryczne zwycięstwo 
człowieka nad śmiercią; choć czyni to w sposób humorystyczny, jego 
śmiech nacechowany jest sceptycyzmem i dozą smutku. Nie ironizuje bez-
trosko, ponieważ komizm, którym się swobodnie posługuje, przepełniony 
jest prawdziwym uczuciem grozy. „Przemawiał przez niego temperament 
demaskatora i oskarżyciela, nie stosującego taryfy ulgowej dla nikogo i ni-
czego (…); to sprawiło, że jego »sceniczna zabawa« nie stała się pełnym 
humoru żartem, ale nabrała cech groteski o horyzoncie uniwersalistycznym” 
(Karwacka 1968, 219). Można by pomyśleć, że pisarz opisuje karykaturę 
życia wiecznego w niebie, którym kuszeni są ludzie przez religię. Niemniej 
zdobycie nieśmiertelności przez człowieka nie oznaczało dla niego niekoń-
czącej się szczęśliwości – podlegał on bowiem normalnym prawom biolo-
gicznego starzenia się i wynikającym z niego konsekwencjom. Dlatego 
w sztuce występują zniedołężniali starcy, niezdolni do pracy i zajmujący 
miejsce młodym, którzy też z czasem ulegają bezlitosnym procesom przemi-
jania. Nie była to więc komedia – podobnej nie stworzył ekspresjonizm – 
a zjadliwa parodia z wszelkimi odcieniami groteski, która stanowiła oskarże-
nie wegetatywnego ustroju, wrogiego człowiekowi porządku społecznego 
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w kapitalistycznym świecie. Aby poruszyć widza i zbudzić go z odrętwienia 
i śpiączki, Wandurski, podobnie zresztą jak ekspresjoniści, ucieka się do 
ciętej satyry. Dlatego w II akcie, po pięćdziesięciu latach nieśmiertelności, 
mamy do czynienia z niesamowitą sytuacją: cała ludzkość szczerze zapragnie 
śmierci, bowiem tylko ona może uwolnić ludzi od ich zgnuśniałej egzysten-
cji. Tak więc oczekiwali jej starcy, marzyła o niej dziewczyna, domagali się jej 
robotnicy i chłopi, wznosząc okrzyki: „Żądamy śmierci!”. W ten przewrotny 
sposób twórca sztuki koncentrował się na ostrej krytyce społecznej, nie 
wyciągając przy tym z eschatologicznego wymiaru mitu jednoznacznego 
przekazu. Morał jednak odnaleźć już można w epizodzie wojennym, który 
swoją wymową wpisuje się w ekspresjonistyczną estetykę, przekształconą na 
oryginalną modłę pisarza. 

W scenie tej wieś polska, niegdyś spokojna, przeobraża się w prawdziwe 
pole bitewne. Pisarz przedstawił w groteskowy sposób cały mechanizm 
wojenny i jego ofiary, pragnął bowiem „w cyrkowej bufonadzie pokazać 
strasznych »kripli«, śpiewających z zapałem bohaterskie piosenki” (Wandur-
ski 1925, 152). Autor nawiązuje w swym utworze do obrazowości typowo 
ekspresjonistycznej zabarwionej silnymi akcentami pacyfistycznymi, które 
odebrane zostały przez krakowską prasę za „propagandę komunistyczną 
przeciw wojnie” (Karwacka 1968, 227). Owe akcenty obce były polskiej 
literaturze czasów powojennych, bowiem Polska w wyniku międzynarodo-
wego konfliktu odzyskała niepodległość – wojenna zawierucha nie była więc 
tak wielkim wstrząsem nad Wisłą, jak np. w Niemczech, gdzie motywy an-
tywojenne występują w bogatej twórczości ekspresjonistów. Podobnie jak 
Ernst Toller (1893–1939) w słynnym dramacie Die Wandlung (Przemiana) 
opisuje w scenie II zasieki, na których wiszą szkielety ochlapane wapnem, 
tak i Wandurski przywołuje przygnębiający widok pokonanego wojska. Na 
początku pochodu pobitych, który wkracza na scenę, pojawiają się żydowscy 
muzykanci grający marsz żałobny. „Dalej Żołnierze – pokaleczeni, okrwa-
wieni, z pourywanymi rękoma lub nogami wlokąc się, jęcząc i klnąc. Dalej 
Baby z pochodniami w ręku pomagają iść Żołnierzom, dźwigając pod pachą 
lub w fartuchach poobrywane członki bohaterów” (Wandurski 1958, 127). 
Przygnębiający to widok, nawet jeśli wiemy, że owi wojacy nie mogli 
umrzeć. Na taczce będą wwożone ręce i nogi mężczyzn. Widz uczestniczy 
w kłótni między dwoma żołnierzami, którzy, pozbawieni głów, będą moco-
wać się, by każdy odzyskał swoją. Trudno nie odnieść wrażenia, że pisarz 
inspirował się „wojennymi karykaturami” Georga Grosza, a fantastyka gro-
zy, jaką stworzył na scenie, przywołuje na myśl obrazy Goyi (Los desastres de 
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la guerra 1810–1815), na których otwarcie dramaturg się wzorował (Karwac-
ka 1968, 219). Choć ta koszmarna scena nie była pozbawiona absurdalnego 
humoru, to jednak nie miała rozśmieszać, lecz przede wszystkim zmuszać 
do krytycznej refleksji.Wandurski sprawnie odwraca wartości: zwykle czło-
wiek boi się śmierci, ale w obliczu niemożliwości odejścia z tego świata za-
czyna jej pragnąć. Inteligent podejmuje próbę ściągnięcia jej na ziemię, wy-
wołując wojnę, pisze w tym celu ultimatum do obywateli sąsiedniej wsi – 
pismo to wyraża prześmiewczo głupotę awantury wojennej: „Ponieważ nikt 
z was nie umiera i, kopcąc niebo, tylko innym żyć przeszkadza – przeto 
zrywamy z wami wszelkie stosunki sąsiedzkie i wypowiadamy wojnę. Broń-
cie się! Szykujcie widły, kosy i kłonice – bo będziemy rznąć [sic] bez litości. 
Rada wojenna” (Wandurski 1958, 105). Tylko poprzez groteskę, przeryso-
wanie (podobnie czynił Goll), autor próbuje wstrząsnąć widzem, „bo – jak 
sam powie – wszelki teatr żywy nie jest zwierciadłem życia, lecz szkłem 
powiększającym – albo raczej radioodbiornikiem, który chwyta niewidoczne 
fale i przesyła je widzowi przez aktora, jak przez głośnik” (Wandurski 1927, 
18). Inteligent, zachowując pozory powagi, jak gdyby parodiował patetyczny 
styl Johannesa R. Bechera w sztuce o tytule Robotnicy, chłopi, żołnierze. Wę-
drówka ludu do Boga. Uroczyste przedstawienie (1919), nawołuje wszystkich ze-
branych do zbrojnej akcji – tylko ona, jego zdaniem, może przyczynić się do 
ofiar śmiertelnych i do powrotu do „normalności”. Nie chodzi tu jednak 
o drwienie z napuszonej estetyki ekspresjonistycznej, bowiem pisarz doce-
niał aktywistyczny odłam teatru niemieckiego – poprzez ironię Wandurski 
chce pobudzić do krytycznego odbioru sztuki: 

Na kraj nasz spadła klęska okropna! Marzenie półgłówków o nieśmier-
telności faktem się stało! 

Zachorowaliśmy ciężko na życie! 
Tak dłużej być nie może! 
Jeżeli Śmierć po nas nie przychodzi – musimy sami iść po nią. 
Proklamujemy więc wojnę. (…) 
Obywatelu! 
Czy życie ci obrzydło? 
Kupuj więc 5-procentową pożyczkę wojenną! 
Obywatelu! 
Czy pragniesz śmierci swych bliskich i przyjaciół? 
Kupuj więc 5-procentową pożyczkę wojenną! 
Obywatelu! 
Czy pragniesz tyfusu, cholery, szkorbutu i innych przyjemności? 
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Kupuj więc 5-procentową pożyczkę wojenną! 
Obywatele-patrioci! 
Kupujcie wszyscy 5-procentową pożyczkę wojenną! 
Najlepsza lokata kapitału na własny pogrzeb (Wandurski 1958, 105–106). 

Wandurskiego interesuje parodia i karykatura, bowiem „śmiech jest (…) je-
dyną skuteczną bronią rewolucyjną” (Wandurski 1927, 20). Pisarz myśli nie 
tylko o komizmie w samym tekście, ale i o sposobie gry. Gdy dla Paula Korn-
felda aktor powinien stać się „nagim stworzeniem”, wygłaszającym potężne 
mowy z wielkimi gestami (Kornfeld 1918, 1–13), to dla polskiego autora sym-
bolem aktorstwa politycznego był genialny Charlie Chaplin4. Podziwiał kunszt 
brytyjskiego komika, gdy ten parodiował możnych tego świata, ale „zwracał 
przede wszystkim uwagę na możliwość identyfikacji nowego widza-robotnika 
z aktorem-amatorem, który jest w stanie przez rewolucyjne oddziaływanie śmie-
chu unaocznić jeszcze niewyartykułowaną świadomość klasową” (Sajewska 
2014, 399). To pewnie dlatego pisarz każe swojemu Inteligentowi, podgrzewają-
cemu do wojny, zwrócić się bezpośrednio do publiczności obecnej na sali – ten 
iście epicki chwyt Brechtowski wpisał w tekst główny swojego dramatu: 

Rodacy! Najszlachetniejsza tradycja narodu naszego każe nam wielbić 
wojnę. Zamiłowanie do szabelki, do bójki – wsiąkało przez wieki do 
krwi naszej wraz z mlekiem matki. Lecz od lat pięćdziesięciu [tyle już 
Śmierć siedziała na gruszy – T.K.] zdradziliśmy odwieczne tradycje. I ży-
cie się mści! Utraciliśmy wszelką energię! Nie ma już dziś bohaterów! Ży-
jemy głodni, nędzni – bez pragnień, bez cierpień. Ludzkość zidiociała! 
Nuda przyjmuje rozmiary zatrważające. Ależ tak dłużej być nie może, 
obywatele!!! (Wandurski 1958, 100). 

Utwór Wandurskiego egzemplifikuje różne „izmy”, które przetoczyły się 
przez Stary Kontynent w pierwszych dziesięcioleciach XX wieku, a „ziemia 
płaskostopia”, jak określał Europę Środkową Josef Kroutvor (Potíže s dějina-
mi – 1998), stała się tyglem wielu kultur. Choć dramatopisarz uważał po 
jakimś czasie ekspresjonizm za „kierunek już wygasły” – co zresztą było 
prawdą w 1924 roku, kiedy wyraził ten pogląd – charakteryzujący się „styli-
zowanym gadulstwem”, to jednak autor Kapitana Nemo doceniał jego walkę 
„z mechanizacją życia niemieckiego, bunt ducha wobec nalanego piwem 
brzucha” (Wandurski 1924, 73). 
                                                           

4 Wandurski przełożył esej Ivana Golla Apologia Chaplina, który ukazał się na łamach „No-
wej Kultury” w 1927 roku. 
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Ekspresjonizm nie stworzył ruchu homogenicznego i jeszcze w okresie 
swojego oddziaływania, przede wszystkim w sferze niemieckojęzycznej, 
wielu jego twórców nawet odżegnywało się od jego ideologicznego podgle-
bia (Willett 1976, 7). Pisząc o ekspresjonizmie w Polsce, również trzeba 
pamiętać, iż przybierał on postać synkretyczną, ponieważ często wchodził 
w związki z innymi kierunkami. Poznański „Zdrój” (1917–1922) podjął się 
próby wyprowadzenia „polskiego ekspresjonizmu” z rodzimej tradycji ro-
mantycznej. Wiele wspólnych cech z ekspresjonizmem mieli formiści i futu-
ryści oraz pisarze związani z grupą Czartak. Można by tutaj również wymie-
nić nurt ludowo-prymitywistyczny, który związany był „z renesansem fran-
ciszkanizmu” (Wojnowski 1996, 166). Zbieżności z ekspresjonizmem wy-
stępują również w twórczości Wandurskiego, która różni się jednak od wy-
mienionych wyżej tendencji w polskiej literaturze. Podobnie jak w Republice 
Weimarskiej, także i nad Wisłą prąd ten rozwijał się, nie tworząc jednolitego 
wyraźnego stylu. W Niemczech z ekspresjonizmu wyrośli tak różni od siebie 
pisarze jak Hanns Johst i Bertolt Brecht. W Polsce nie było inaczej. Trudno 
przecież porównać Wandurskiego z Zegadłowiczem czy z Jerzym Hulewi-
czem. Ekstatyczne wołanie tego pierwszego o nową, sprawiedliwą ludzkość 
wpisywała się w postawę ekspresjonistów, którą nazwano ex post komunioni-
zmem. Autor Rabanu bliski był motywacji aktywistycznej związanej z lewico-
wymi poglądami, które różniły się od motywacji prawicowych czy mesjanistycz-
nych, występujących w obrębie samego ekspresjonizmu, ów kierunek był dla 
wszystkich wyrazem „przeżyć wiecznie szukającej, tęskniącej i wiecznie walczą-
cej duszy ludzkiej” (Sokolicz 1973, 305). Jednak – co trzeba podkreślić – 
swoim zaangażowaniem społecznym i politycznym pisarz zapowiadał wyjście 
spod wpływu ekspresjonizmu, by rozwijać się w teatrze propagandowym. 

Sztuka Wandurskiego cieszyła się popularnością w Czechach (Kardyni-
-Pelikánová 1973, 319–329), gdzie została wystawiona 28 lutego 1926 roku 
w Brnie na deskach teatru Staré divadlo (Smrt na hrušce). Reżyserii podjął się 
sam Rudolf Walter (1894–1966), który kładł nacisk na baśniowość spekta-
klu, ale dostrzeżono w nim również elementy ekspresjonistyczne, w tym 
przede wszystkim zacięcie pacyfistyczne autora Giełdy światowej. Dzieło pisa-
rza związane jest bowiem z pewną postawą ideową, ponieważ Wandurski 
stworzył, tak jak ekspresjoniści, poetykę dramatu idei: 

Śmierć na gruszy Wandurskiego jest (…) pewnym dramatem idei, optymi-
stycznym dramatem społecznym. W całości opiera się na haśle pacyfizmu. 
Ukazując absurdalność wojny, z typową dla powojennych ekspresjoni-
stów niemieckich obsesją zapełnia Wandurski scenę ludźmi okaleczonymi 
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w walce, bezgłowymi. Ale nie w tym może leży główny związek sztuki 
Wandurskiego z poetyką ekspresjonistyczną. Choć również inscenizacyj-
ne pomysły jej autora wykazują w dużej mierze wpływ teatru ekspresjo-
nistycznego – tym razem raczej radzieckiego, z którym był Wandurski 
bezpośrednio związany (Kłossowicz 1970, 11). 

Jakby na to nie spojrzeć, Wandurski kieruje się, podobnie jak generacja eks-
presjonistów, troską o przyszłość człowieka. Twórcy spod tego znaku próbo-
wali ratować ludzkość na różne sposoby, które, jak się wydaje, pozostawały 
w opozycji do siebie: szukano w nadczłowieku nadejścia nowej cywilizacji, 
psychoanaliza wyzwalająca seksualność miała przynieść wolność jednostce, 
natomiast komunizm, znoszący klasy w społeczeństwie, miał zagwarantować 
równość między ludźmi – polskiemu twórcy najbliższa była ta trzecia droga. 

Oto sens niepokoju i klucz do zrozumienia literackich poszukiwań ekspre-
sjonistów. Nie chcieli dostarczać (…) rozrywki ani wprowadzać [odbiorcy] 
w miły nastrój. Uważali, że mają do wypełnienia ważną misję: pragnęli być 
reformatorami. Chcieli wstrząsnąć ludzkością – obudzić ją z letargu, aby zda-
ła sobie sprawę z niebezpieczeństw czasów, w których żyje, i z niepewności 
jutra. (…) Chcieli przede wszystkim uratować świat (Arnold 1996, 165). 
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Witold Wandurski’s Death on the Pear,  
or the Polish Version of the Expressionist Theatre 

Nowadays Witold Wandurski’s dramas are not widely known to the public, although the 
author of Raban enjoyed significant popularity for a politically engaged writer in the first 
decade of the existence of an independent Poland in the 1920s. Perhaps his leftist sympathies 
contributed to the contemporary ostracism of his works, because he was regarded as a social 
activist and propagandist of the working-class scene. Fortunately his masterpiece drama Death 
on the Pear (1923) is not completely forgotten. Nineteen years after the political changes in our 
country, the first public reading of this drama took place at the Dramatic Theatre in Warsaw 
and then in 2016 a spectacle inspired by Wandurski’s Death on the Pear was staged (Pilgrim / 
Majewski) at the Teatr Jaracza in Łódź. 

Wandurski was an individual too exotic and controversial for Poland, and his exoticism 
can be found in this most mature drama of his, where all of the futuristic, constructivist and 
expressionist elements are clearly visible. One can get an impression that Wandurski succeed-
ed in transposing to Poland the rich legacy of European avant-garde from the beginning of 
the 20th century and he managed to do it in a single drama. Death on the Pear is an unique 
adaptation of various Russian and German poetics without forgetting about the fairground 
theater or comedy dell’arte traditions. Reading this drama in the light of the various cultural 
transfers allows us to understand its unique artistic value. 

Keywords: Witold Wandurski, expressionism, Polish theater, cultural transfer, pacifism 





BIBLIOTEKA POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNEGO, 2018 • 7 
ISSN 1898-1593 

MAŁGORZATA ANDRZEJAK-NOWARA 
U n i w e r s y t e t  O p o l s k i  

Wesele na podstawie „Wesela”  
z Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu  

– recykling czy adaptacja 

Recepcja Wesela Stanisława Wyspiańskiego jest przebogata. Obrosła w set-
ki interpretacji i odczytań, adaptacji i ekranizacji, krytycznoliterackich analiz, 
teatralnych recenzji. Te zaś, wspierane narodową mitologią, doczekały się 
już swojej własnej tradycji. Od prapremiery dramatu w krakowskim Teatrze 
Miejskim, która odbyła się 16 marca 1901 roku, minęło sto piętnaście lat. 
I właśnie tamto wydarzenie – jak zauważa Maria Prussak – „zapoczątkowało 
nowoczesny teatr w Polsce” (Prussak 2005, 5). Dramat Wyspiańskiego – jak 
zapewnia badaczka – wymyka się sprawdzonym interpretacjom: „zwodzi, 
myli tropy (…) miesza fikcję i rzeczywistość, komedię i tragedię, błazeństwo 
i męczarnię, przeszłość i przyszłość, tańce weselne i pogrzebową stypę, 
obrzęd pisanego dużą literą Wesela i Dziady” (Prussak 2005, 49). Spektaku-
larna prapremiera Wesela utrwaliła pozycję Wyspiańskiego jako dramatopisa-
rza i inscenizatora. Kapryśny malarz i poeta, który – w opinii jemu współ-
czesnych – pisał symboliczne, niejasne dramaty, stał się z dnia na dzień 
godnym następcą romantycznych wieszczów, a jego dzieło uznano za naj-
lepszy polski dwudziestowieczny dramat. 

Twórczość Wyspiańskiego trudno zamknąć nawet w najbardziej pojem-
nych formach. Sam autor Wesela, który był wrogiem konwencjonalnych 
etykiet, stroniącym od określeń ograniczających artystyczną swobodę, rów-
nież wymyka się z ram prostej klasyfikacji. Wyspiański nie tylko sięgał do 
tematów i problemów obecnych w swojej epoce, ale dokonując rozrachunku 
z przeszłością, budował wypowiedzi krytyczne. Jego wielką zasługą był pro-
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jekt otwartej kompozycji dramatu, wprowadzenie do teatru elementów in-
nych sztuk (architektury, malarstwa, muzyki, tańca), nowoczesnej koncepcji 
gry aktorskiej i ruchu scenicznego. Podporządkowując wszystkie elementy 
inscenizacji nadrzędnej koncepcji – idei utworu, potrafił je spajać w jedno 
barwne widowisko. Odszedł od weryzmu, posługiwał się symbolami, zde-
rzał i zespalał mity z rzeczywistością. W scenicznych realizacjach swoich 
dramatów, które wówczas przekraczały możliwości techniki teatralnej, sto-
sował symultaniczną organizację przestrzeni, zmiany perspektywy poprzez 
wykorzystywanie sceny obrotowej, zastyganie sytuacji w obraz. Fascynowało 
go światło, ruch, nakładanie i przenikanie obrazów, budowanie nastrojów za 
pomocą dostępnych elementów wizualnych. Stworzył projekt „teatru 
ogromnego”, nie tylko w sensie przestrzennym. Wyspiański poszukiwał 
nawiązań do teatru antycznego i jego widowisk o charakterze religijnym, 
które wywoływały katharsis. 

Spektakl, który wybrałam jako egzemplifikację dla swoich analiz i refleksji 
nad teatralną adaptacją klasycznego dramatu, to niezwykle odważna insceni-
zacja Wesela na podstawie „Wesela” z Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opo-
lu. Reżyserem przedstawienia jest znany z przewrotnych, surrealistycznych 
spektakli Cezary Tomaszewski, który opolską realizację nazwał esejem na 
temat tego, czym tekst Wyspiańskiego stał się po latach. Zawarty w drama-
cie potencjał wizji inscenizacyjnych stanowi nie lada wyzwanie dla współ-
czesnego teatru, ale zarazem przysparza wielu kłopotów interpretacyjnych. 
Młodzi twórcy najczęściej wykorzystują kanoniczny tekst jako bazową tkan-
kę, na której techniką palimpsestu piszą swoje własne historie, nierzadko 
spiętrzając eksperymenty formalne. Podobnie autorzy scenariusza – Toma-
szewski i Wąsik – ogłosili, że z pełną świadomością wykorzystali dramat 
Wyspiańskiego, traktując go jako performatywną partyturę, będącą punktem 
wyjścia do dalszych działań zespołu biorącego udział w przedstawieniu. 
Tomaszewski wysnuł jeszcze jeden interesujący wniosek: 

Nieudana zabawa weselna, która zaciążyła jak fatum nad losem Polski 
czy naszym losem, dała moim zdaniem mylne wrażenie na temat naszego 
społeczeństwa. Jakbyśmy byli jakimiś totalnymi półgłówkami, którzy się 
nie rozwijają, są cały czas w konflikcie, zamrożeni przez snopek siana 
(…). Jeszcze może ta diagnoza 115 lat temu była celna, ale przecież to 
jest ogrom czasu. U nas zjawy przejmują imprezę i ją naprawiają, powo-
dują, że Wesele staje się weselem, czymś pozytywnym. A nie weselem, 
gdzie ludzie się zeszli, upili i zostali zamrożeni w niemocy i letargu (Frie-
dla 2015). 
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Justyna Wąsik, odpowiedzialna za dramaturgię spektaklu, w wywiadzie dla 
„Gazety Wyborczej” przyznała, że podejście do tekstu Wyspiańskiego było 
z założenia powierzchowne: 

Chcieliśmy opowiedzieć, co się tam tak naprawdę dzieje, co widać, a nie 
o tym, czego się trzeba doszukiwać, wyczytywać ze streszczeń. Myślę, że 
zostało już powiedziane na wiele sposobów to, co jest w głębi, a teraz czas 
zrobić coś ciekawego z tym, co dzieje się na powierzchni (Friedla 2015). 

Nieprzywiązywanie wagi do słów dramatu paradoksalnie nie zaprzecza in-
tencjom twórcy Wesela, ponieważ sam Wyspiański – na co zwraca uwagę 
Prussak – „w tekście dramatu nieustannie gromadzi ostrzeżenia, żeby nie 
przywiązywać zbyt wielkiej wagi do słów i zdarzeń, nie absolutyzować 
prawd ogólnych, choć tyle tu aforystycznych formuł, tyle zwrotów, które 
jako przysłowia weszły już do języka codziennego” (Prussak 2005, 50). Za-
tem zarówno skrótowość wypowiedzi, jak i wszelkie możliwe zmiany, kon-
taminacje oraz przesunięcia interpretacyjne, przeprowadzone przez realiza-
torów widowiska na kanonicznym tekście, wydają się w pełni uzasadnione. 

Wesele na podstawie „Wesela” rozpoczyna się od paru przed-prologów. 
Przedstawienie otwierają wypowiedziane przez tajemniczą kobietę zza kulis 
magiczne słowa: „Kocham cię”. W ciszy rozbrzmiewają pojedyncze akordy 
muzyki fortepianowej, a na jej tle kolejny głos z offu – tym razem męski – 
serdecznie wita gości zgromadzonych na widowni. Rola gospodarza teatru, 
jak się później okaże, przypada postaci Chochoła, który w stylu konferansje-
ra z poprzedniej epoki zapowiada rozpoczęcie spektaklu. Zwyczajna, 
grzecznościowa formuła, połączona z prośbą o niewyłączanie telefonów 
komórkowych, wprowadza widzów w konsternację. Z jednej strony odebra-
na jako niewybredny żart, z drugiej – zaproszenie do przewrotnej zabawy. 
Staje się rzeczą oczywistą, że zapowiedziany komunikat określa formułę 
przedstawienia à rebours. Następuje kolejny przedtakt do prologu: zza czer-
wonej kurtyny wyłaniają się, również wywołane przez Chochoła-
-konferansjera, gwiazdy opolskiego teatru, które mają deklamować wybrane 
fragmenty Wesela. I kolejno: monolog Pana Młodego wykonuje aktorka zna-
na z farsy, granej z dużym powodzeniem w „Kochanowskim”. Dla odmiany 
rolę Racheli przejmuje tercet śpiewających w kanonie aktorów. Jakby tego 
jeszcze było mało, na scenę wkracza montażysta sceny, z intencją wypowiedze-
nia własnego monologu, utożsamiając się z powszechnie panującą w nowo-
czesnym teatrze zasadą, według której „każdy zagrać może”. W dalszym 
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ciągu tej zadziwiającej introdukcji pojawia się tym razem już zawodowy ak-
tor, który wpisując się dosłownie w konwencję à rebours, recytuje kolejny 
fragment Wesela, tyle że od tyłu. Gdy wreszcie czekającej na swój popis Ra-
cheli udaje się dojść do głosu, zapomina swojej kwestii. Przytomny Chochoł 
zarządza podniesienie kurtyny. 

Wchodzimy w przestrzeń dramatu: ukazuje się „zmiksowany obraz ludo-
wo-popkulturowego wzornictwa. Humorystycznie zderzone poetyki emanu-
ją ze sceny delikatną aurą niesamowitości, w której współgra architektura 
przestrzeni, kolorystyka i surrealistyczne detale” (Kopkiewicz 2015). Projekt 
tak pomyślanej scenografii to zasługa BRACI, czyli duetu artystycznego 
Klepacka-Chorąży, którym udało się zorganizować znakomitą wizualną 
płaszczyznę. Jedna z największych scen obrotowych w Polsce tworzy krąg 
właściwego wesela, nad którym zawieszono instalację, zbudowaną na planie 
wiejskiej chałupy. Szkielet domu, przypominający stelaż gigantycznego na-
miotu, wyznacza miejsce akcji. Pośrodku sceny wyeksponowany jest stół, 
a na nim na tandetnych, ogrodowych krzesłach Para Młodych w bieli. Gro-
teskowa Panna, popalając papierosa, wykrzykuje swoje jedyne dwie kwestie: 
„Trza być w butach na weselu” na przemian z: „Ano chciałeś, masz wesele”. 
I znowu mamy to czynienia z figurą à rebours, bo najczęściej to kawalera 
przymuszają do ożenku. Tymczasem zniewieściały Młody siedzi nierucho-
mo, nie mając dosłownie nic do powiedzenia, aż w końcu zostaje zrzucony 
ze stołu potężnym ciosem w szczękę, który wymierza mu jego świeżo po-
ślubiona małżonka. Zaburzone relacje Młodych widoczne są już na pierwszy 
rzut oka, ale co kryje się pod spodem? Jak sugeruje Magdalena Popiel, za-
równo „wybór bohaterów Wesela, miejsce i sam temat »wyjściowy« stanowi 
wariant dramatu rodzinnego” (Popiel 2007, 111). Bo przecież trudno nie 
dostrzec 

ogromnej skali, na jakiej Wyspiański rozpina namiętności postaci. Sama tylko 
przestrzeń napięć erotycznych, zazwyczaj w tym dramacie bardzo intensyw-
nych i gwałtownych, wykazuje duże zróżnicowanie: od wyrafinowanego to-
warzyskiego flirtu po dosadne parobczańskie zaloty (Popiel 2007, 111). 

Także w opolskim spektaklu zostały wyeksponowane różne wątki miło-
sne, które wzbogaciły dramaturgię widowiska o swoje historie, jak chociażby 
zainicjowany podczas weselnej zabawy związek Zosi z Dziennikarzem, Ra-
cheli z Poetą, nie wspominając już o spotkaniu Marysi z Widmem. 

Wracając do ostro zarysowanej dominacji Panny Młodej, to przecież po-
dobna relacja istnieje pomiędzy parą Gospodarzy. W szczególności po od-
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wiedzinach Wernyhory, kiedy to Gospodyni rozstrzyga kwestię znalezionej 
na progu swego domostwa złotej podkowy. W inscenizacji Tomaszewskiego 
zarówno sytuacje, jak i działania postaci opierają się na ironii, która również 
w oryginale „jest podstawową metodą kształtowania dialogu dramatyczne-
go” (Prussak 2005, 50), o czym przypomina badaczka: 

ironia, która wprowadza pewien rodzaj napięcia i dystansu, tak w stosun-
ku do przedmiotu rozmowy, jak i w relacje między postaciami. Znika 
wtedy możliwość utożsamienia się współczucia. (…) Ironia pojawia się 
nie tylko między partnerami rozmowy, ale i wewnątrz wypowiedzi jednej 
postaci, czasem funkcjonuje jako oznaka jej samoświadomości, czasem 
jako autokompromitacja (Prussak 2005, 50). 

W zgodzie z powyższym cytatem w spektaklu Tomaszewskiego autokom-
promitacja okazuje się najczęściej stosowanym chwytem. 

Wokół usztywnionej młodej pary, usadowieni na prowizorycznych siedzi-
skach z palet, wyciągnięci na turystycznych łóżkach czy wreszcie rozwaleni 
pośród plastikowych butelek z napojami, polegują weselni goście. W tle 
piramida ze słomianych kostek, po prawej stronie gigantyczna dożynkowa 
korona, po lewej – nadmuchane, kiczowate, tropikalne palmy. Siedzący 
w kręgu weselnicy monotonnie wyśpiewują znany motyw: „Miałeś, chamie, 
złoty róg”. To punkt wyjścia dla scenicznej akcji, która po podniesieniu 
kurtyny zastaje gości w uśpieniu, co jest kolejnym znakiem widowiska 
à rebours. Wszystko wskazuje na to, że uroczystość trwa już od paru dni, 
a początek spektaklu zapowiada mocno już wymęczoną końcówkę weseli-
ska. Gdy Chochoł – tym razem w roli wodzireja – podrywa gości i woła: 
„Budzimy się!”, rusza scena obrotowa, postaci ożywają, wypowiadając sy-
multanicznie kwestie, z których docierają do widowni strzępy dialogów Wy-
spiańskiego. Ale nawet z tego bełkotliwego jazgotu wyłania się nasza dobrze 
przecież znana „swojska szopa”. I oto zaczadzeni ludomanią tak zwani „za-
domowieni” w swoich barwnych strojach: w czapkach, serdakach, pawich 
piórach, z przytupem i ludową przyśpiewką na ustach ruszają w tan. Dołą-
cza do nich wywołany z pola swojski Chochoł, który ujawnia się zza kulis. 
W kontraście do swojskości w przeciwległym kącie izby – stłoczona groma-
da „obcych”. „A do tego wszystkiego jeszcze nasze typowe, jakże swojskie 
wady: słomiany zapał, lekkomyślność i… pijaństwo” (Podraza-Kwiatkowska 
2003, 83). 

Wydarzenia sceniczne, które rozgrywają się w przytanecznej izbie, tak jak 
u Wyspiańskiego układają się w konstrukcję jasełek, inaczej nazywanych 
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szopką. „Istotnie, jak w jasełkach, bez wątku, który by je łączył, pojawia się 
para po parze, odgrywa swoją scenę i niknie w szumie toczącego się weseli-
ska” (Wyka 1950, 25). 

W tle mazur Moniuszki ze Strasznego dworu, przetykany chocholim hasłem: 
„Bawimy się!” Ogólna kakofonia i zmęczenie. Nikt nikogo nie słucha. Nikt 
z nikim nie zamierza się porozumieć. Doskonale skomponowany zamęt, 
znów jak w dramacie Wyspiańskiego. 

Pierwsza część przedstawienia została precyzyjnie zrytmizowana: letarg, 
pobudka, zabawa, wszystko komentowane przez Chochoła-narratora, który 
niepostrzeżenie zmienia maski i role. Jego komentarze do złudzenia przy-
pominają szkolne bryki, które tutaj zastępują weselne rozmowy, czy dobrze 
znane pijackie, sklerotyczne przechwałki. 

W drugiej części Wesela według Tomaszewskiego wkraczamy we współ-
czesność – rzecz dzieje się „tu i teraz”. Zamiast spotkania z widmami 
wprost od Wyspiańskiego, mamy zjawy rodem z telewizyjnych programów 
o zjawiskach paranormalnych. W towarzystwie Dziennikarza-komentatora 
odwiedzamy nawiedzoną chatę. Zamerykanizowany łowca duchów, zaopa-
trzony w rejestrator do komunikacji z zaświatami, usiłuje wyłapywać demo-
ny przeszłości. Kiedy wreszcie natrafia na bliżej nieokreślone ciało astralne, 
przeistacza się w medium, poprzez które przepuszczane zostają głosy kolej-
nych wyłapywanych duchów. 

W ten sposób przenosimy się do kolejnego wymiaru współczesności – 
można śmiało stwierdzić, że jeszcze bardziej widmowej, niż ta z utworu 
Wyspiańskiego. Fantazmaty rzeczywistości, przybywające wprost z popkul-
tury, wygłaszają z pozoru przypadkowe monologi, które pochodzą z róż-
nych sfer współczesnego dyskursu. Tomaszewski, zachowując elementy 
tradycji i doświadczenie narodowej wspólnoty, czyta „dawność” w stylu 
współczesnym. Tym samym otwiera przestrzeń dramatu na aktualne dyle-
maty i pytania egzystencjalne. Zjawy wyjęte z różnych opowieści i z różnych 
epok tworzą przestrzeń tonacji – od tragedii po farsę, jako kolejny miks 
historyczno-popkulturowy. Hetman w interpretacji Tomaszewskiego to 
wcielenie filmowej seksbomby z lat pięćdziesiątych XX wieku, w złotej kre-
acji Rity Hayworth, która opowiada o szybkich ślubach w Las Vegas. Wer-
nyhora – również kobieta, w sterylnej czerni – dla odmiany – głosi pochwałę 
halucynogennych grzybków. Dziad-Szela krztusi się własną krwią, a popija-
jący wino przy laptopie Stańczyk, w charakterystycznej czapeczce z dzwo-
neczkami, próbuje rozwikłać „weselne” tropy komentarzami z Wikipedii. 
Monologi widm, które wymykają się aksjologicznemu statusowi swoich lite-
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rackich pierwowzorów, tylko na pierwszy rzut oka wydają się bezsensowne. 
W istocie stawiają trafną diagnozę naszej skrzeczącej rzeczywistości. 

Wchodzimy na poziom meta-teatralny. Ale zamiast dyskusji o dramacie 
twórcy spektaklu serwują nam wypowiedzi z forum dla maturzystów. Potem 
Tomaszewski wpisuje w treść widowiska analizę utworu, charakterystyczną 
dla tzw. prób stolikowych. Poznajemy wspomnienia Julii Nowakowskiej, 
która ujawnia fascynację Wyspiańskiego muzyką Wagnera, co Tomaszewski 
świetnie wykorzystuje, włączając do inscenizacji scenę z Lohengrina. Połączenie 
Wagnera z Wyspiańskim, na pierwszy rzut oka bez sensu, jest w pełni uzasad-
nione, jako że „tematem obu dzieł są nie tylko zaślubiny, ale również obecne 
w obu utworach pragnienia wewnętrznej przemiany”1 (Kopkiewicz 2015). 

Tymczasem w weselnym kręgu rodzi się emigracja, po czym scena pusto-
szeje, a zamiast weselników pozostają na niej już tylko transparenty: „Lepiej 
zmywać i balować niż się modlić i głodować”, czy „Bóg Horror Ojczyzna”, 
wreszcie: „Rzuć wszystko i chodź emigrować”. Pomimo to chocholi taniec 
trwa. Radośnie zgodni goście, tuląc się do siebie, tańczą w rytm kojącego 
przeboju z Króla Lwa. W finale spektaklu Pan Młody śpiewa – a jakże – po 
angielsku, za to z iście młodopolską emfazą, znany przebój Eltona Johna 
Can You Feel The Love Tonight, w tle przelatuje, niczym sen jaki złoty, zmaltre-
towany sztuczny bocian. Chór duchów w prześcieradłach, który w między-
czasie pojawił się deus ex machina, kołysze się miarowo… 

Należałoby na koniec się zastanowić, czy Wesele na podstawie „Wesela” 
z Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu jest adaptacją kanonicznego 
tekstu, czy jego swobodna kompozycja bardziej przypomina jakąś szczególną 
formę parateatralną? Opierając się na stwierdzeniu Patrice’a Pavisa, że w adap-
tacji scenicznej wszelkie zabiegi, takie jak: skróty, cięcia, modyfikacje, kon-
taminacje, reorganizacja fabuły, „wygładzanie” stylu, redukcja liczby postaci 
i miejsc akcji, włączanie tekstów spoza dramatu, wreszcie swobodne montaże 
elementów pozatekstowych, są – jak najbardziej – możliwe. Jednak w przy-
padku omawianego spektaklu mnogość zmian i przesunięć interpretacyjnych 
wobec dramatu Wyspiańskiego jest tak gigantyczna, że trudno Tomaszew-

                                                           
1 Według Aldony Kopkiewicz motyw, który łączy Wesele Wyspiańskiego z Lohengrinem Ry-

szarda Wagnera, to pragnienie przemiany: konkretnie u Wagnera to poszukiwanie Świętego 
Graala, symbolizowanego w Weselu przez złoty róg. Ale można pokusić się o jeszcze głębszą 
refleksję, opierając się na Wagnerowskiej idei dzieła sztuki totalnej Gesamtkunstwerk, która 
zapoczątkowała Wielką Reformę Teatralną. Jak powszechnie wiadomo, pierwszym reforma-
torem polskiego teatru był właśnie Wyspiański, który przeniósł Wagnera teorię syntezy sztuk 
na grunt polskiego teatru, stwarzając swój własny projekt „teatru ogromnego”. 
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skiego Wesele… nazywać adaptacją. Tym bardziej że w przekazie scenicznym 
z pierwotnego tekstu pozostały zaledwie wyimki – około dwudziestu (jeśli 
nie mniej) procent z całości. Opolskie przedstawienie można śmiało wpisać 
w szereg modnych w ostatnich latach form pomiędzy instalacją a perfor-
mansem. Idąc dalej tym tropem, nietrudno zauważyć, że inscenizacja wpisu-
je się w estetykę „re-”, oznaczającą różne postaci twórczego pasożytowania 
na cudzych tekstach. Ta z kolei realizuje się poprzez: renarracje, refabulary-
zacje, reinterpretacje, amplifikacje i kontynuacje czy wreszcie formy pasti-
szowe oraz parodyjne. Jak zauważa Anne Ubersfeld, „tekst w obrębie przed-
stawienia istnieje podwójnie – jako głos i jako wcześniejszy projekt spekta-
klu” (Ubersfeld 2007, 18). Każda realizacja sceniczna tego samego tekstu 
zakłada przekład wyjściowego tekstu na inne środki teatralnego przekazu. 
Tym samym nowa wersja projektu dysponuje już innym rozłożeniem akcen-
tów, sensów i podtekstów. 

Opolska inscenizacja Wesela na podstawie „Wesela” potwierdza znaną skądi-
nąd tezę, że postmodernizm skutecznie zniósł wszelkie ograniczenia. Także 
kult autora – różnicę między czytanym a pisanym, mówionym a pokazywa-
nym, własnym a cudzym. Bo teatr postdramatyczny stał się teatrem ryzyka, 
gry z widzem i z samym sobą. Prowokuje, zmusza do zaangażowania 
wszystkich zmysłów. Teatr postdramatyczny z matematyczną precyzją łączy 
ze sobą dramat, aktorstwo, taniec, muzykę, plastykę – zmierzając ku synte-
zie, tak jak to sobie wymarzył sam Wyspiański, tyle że we wszechobecnym 
i zupełnie nieznanym autorowi Wesela ujęciu performatywnym. 
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‘The Wedding on the Basis of The Wedding’ at Jan Kochanowski Opole Theatre:  
Recycling or an Adaptation 

The article presents the cultural and existential purpose of using intertextual practice in a 
modern adaptation of The Wedding by S. Wyspiański in Jan Kochanowski Opole Theatre. The 
play, which reveals a spirit of post-dramatic theatre, has been called by its director, Cezary 
Tomaszewski, ‘an essay on what the text itself becomes in its stage form’. The performance 
encourages reflections and questions. Firstly, how far can a director go while abandoning the 
original text, traditions and expectations of the viewers? What kind of consensus must be 
reached when introducing changes into the original piece of work, to read it as a universal, 
existential drama about humans and contemporary times? Eventually, what does it mean to 
use The Wedding as a ‘performative script’? 

Keywords: The Wedding, Wyspiański, literary recycling 
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Nowomedialne transpozycje pamięci historycznej  
w wideoklipowej poezji Katarzyny Giełżyńskiej  

oraz cyfrowych utworach Leszka Onaka 

Czy Piotr Skarga robi sobie selfie?1 

Podczas jednego ze spacerów ulicą Grodzką w Krakowie, przechodząc 
obok pomnika ks. Piotra Skargi, mój (ośmioletni wtedy) syn zapytał: „Ma-
mo, czy on robi sobie selfie?” To w pierwszej chwili zaskakujące swą absur-
dalnością pytanie, po dłuższym zastanowieniu, nawet przy świadomości jego 
kognitywnej naiwności, potraktować można jako pewien rodzaj metafory 
przemian percepcji współczesnej kultury, spłycenia odbioru, będącego wy-
nikiem przejścia od postrzegania analitycznego do percepcji opartej na me-
chanizmach czysto skojarzeniowych. 

Ręka Piotra Skargi na pomnikowym przedstawieniu, wyciągnięta w geście 
przynależnym mówcy, oratorowi, rzeczywiście przypominać może układ 
ciała, jaki przybiera osoba robiąca sobie zdjęcie typu selfie (oczywiście bez 
modnego od pewnego czasu kijka). Wspomniane proste dziecięce skojarzenie 
stanowi nie tylko egzemplifikację zderzenia kultury wysokiej, faktów i postaci 
historycznych (postać ks. Piotra Skargi, jezuity), rzeźby, architektury (kazno-
dziejski gest oratora uwieczniony na rzeźbie, monumencie), w końcu litera-
tury (trzymane w ręku kaznodziei Kazania sejmowe jako źródła do dziejów  
                                                           

1 Niniejszy podrozdział wstępny był publikowany jako fragment innego artykułu w mono-
grafii Wzrokocentryzm, wizualność, wizualizacja we współczesnej kulturze (Bodzioch-Bryła, Dorak-
-Wojakowska i Smołucha 2017).  
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Fot. 1, 2. Krakowski pomnik ks. Piotra Skargi, autorstwa Czesława Dźwigaja2 

renesansu oraz tekst literacki) z kulturą masową (układ ciała przybierany co rusz 
przez setki tysięcy turystów na całym świecie, który zdążył już stać się tematem 
zarówno prasowych doniesień o nieszczęśliwych wypadkach3, do jakich docho-
dzi podczas wykonywania selfie, jak i licznych memów i dowcipów), ale i dowód 
silnej świadomości kulturowej roli obrazu. Gest fotografowania samego siebie 
zdaje się być (w umyśle dziecka) tak wysoce istotny, że nie dziwiłoby nawet jego 
utrwalenie w postaci rzeźby, i to ulokowanej w jednym z najważniejszych miejsc 
Krakowa, przy ulicy Grodzkiej, w połowie drogi na Wawel. Tyle anegdoty. 

Konwergencje, wizualizacje, implementacje w wideowierszu  
Lekcja historii Katarzyny Giełżyńskiej 

O literaturze powstającej w wyniku konwergowania nowych mediów nie 
wystarczy powiedzieć, że stanowi pewnego rodzaju eksperyment. Istnieje 
dziś już w tak wielu egzemplifikacjach, że można ją interpretować nie tylko 
jako interesujące zjawisko z pogranicza mediów (dyscyplin), ale klaruje się 
możliwość obserwacji w jej obrębie pewnych nurtów, gatunków4, popular-
                                                           

2 Źródło fotografii po lewej stronie: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Krak%C3 
%B3w_pomnik_Piotra_Skargi.jpg [dostęp: 20.06.2017], po prawej: fot. PAP/J. Bednarczyk, 
http://dzieje.pl/aktualnosci/400-lat-temu-zmarl-szermierz-kontrreformacji-ks-piotr-skarga 
[dostęp: 20.06.2017]. 

3 Wątek nieszczęśliwych wypadków doznawanych przez turystów robiących selfie okazuje 
się zresztą współgrać z kontrowersjami, które wywołało samo pojawienie się rzeźby. Np. 
Monika Branicka na temat pozy, w jakiej zaprezentowany został na pomniku Skarga, napisała 
tak: „Przedstawiony został w chwili, kiedy potyka się o wystający z kolumny trzpień, z ręki 
zaś wypada mu księga z napisem »Kazania«” (Branicka 2001, 12). 

4 Najogólniej rzecz ujmując i przywołując jedynie niektóre z zaobserwowanych odmian, 
częściowo też posługując się terminologią zaproponowaną przez samych autorów, wśród 
nowych form samego e-wiersza wyróżnić można takie odmiany jak: 
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nych tematów, wątków5. Istnieje też wiele przykładów potwierdzających 
dobitnie, że sytuacja poezji wykorzystującej nowe media skomplikowała się 
o wiele bardziej, niż moglibyśmy przypuszczać, czytając pierwsze powieści 
hipertekstowe6 czy choćby początkowe wiersze emanacyjne Zenona Fajfe-

                                                                                                                                   
– poezja cybernetyczna (cyberpoezja) w postaci np. elektronicznych realizacji literackich 

Romana Bromboszcza i Łukasza Podgórni; 
– wiersze emanacyjne, tworzone np. przez Zenona Fajfera w projektach e-liberackich; 
– wiersze oparte na zakłóconej frazie i strukturze, mające sprawiać wrażenie symulacji 

zaburzeń działania systemu komputerowego, które to zaburzenia mogą być realizo-
wane dwojako, w postaci tekstowej lub pozatekstowej; Urszula Pawlicka określa je 
mianem utworów „skażonych technologią”; 

– wiersze interaktywne z silną obecnością grafiki komputerowej, płaskiej i przypomina-
jącej rozwiązania twórców net artu, lub też bardziej zaawansowanej, opartej na prze-
strzenności, trójwymiarze, dla której opisu w anglojęzycznej krytyce literackiej stoso-
wane jest określenie „poezja przestrzenna” (spatial poetry); 

– wiersze oparte na estetyce przepływu, określane często za pomocą kategorii flow; 
– wiersze oparte na kombinatoryce (tom stanowi rodzaj bazy danych, najczęściej zna-

ków literowych lub konstrukcji wyrazowych, wersów, strof, których łączenie oddane 
jest do dyspozycji czytelnikowi w taki sposób, że może on decydować, w jakiej kolej-
ności przebiegać będzie ścieżka jego lektury-wędrówki przez wiersz/tom; 

– utwory lokujące się pomiędzy dziełem literackim a instalacją artystyczną, które naj-
pierw się ogląda, następnie można podjąć czynność lektury (np. realizacje artystyczne 
Andrzeja Głowackiego); 

– poezja algorytmiczna, w której przypadku czynność budowania sensów spoczywa na 
programie komputerowym, np. projekt Poeta Michała Rudolfa;  

– poezja wykorzystująca strategię remiksu i mash-upu (realizowana np. przez Leszka 
Onaka i Łukasza Podgórniego); 

– interaktywne kolaże literackie, współtworzone przez warstwę słowną i obrazową (np. 
poetyckie kolaże Ewy Michalskiej) itp. 

5 Np. często podejmowane przez poetów problemy autentyzmu i wtórności, indywidualno-
ści i rozbicia podmiotu, relacji jednostki ze sferą sacrum w dobie cybertechnologii itp. Literatura 
nowomedialna często podejmuje tematy dotyczące specyfiki jej samej, czyli istoty dzieła 
literackiego przeobrażonego przez nośnik interaktywny i doposażonego o właściwości z tegoż 
nośnika wynikające, kwestii autotematyzmu, przeobrażeń procesu pisania w dobie nowych 
mediów, kwestii rozszerzonego autorstwa, a ściślej przemiany kategorii autora w czytelnika-
-interaktora, podejmującego relacje z dziełem, mającego rozszerzone możliwości wpływania 
na nie, kategorii procesualności, przepływu, będących równoznacznymi z procesem istnienia 
(a właściwie dziania się) dzieła przed oczyma i tym samym w umyśle odbiorcy. 

6 Choćby pierwszą powieść hipertekstową Blok Sławomira Shuty. Zob. np. https://www. 
youtube.com/watch?v=2kVAbCpXSaY [dostęp: 20.06.2017] czy też powieść hipertekstową 
Konrada Polaka Schemat, która ukazała się w dwóch wersjach – jednej przeznaczonej na 
wyszukiwarki komputerowe, drugiej – na smartfony. Zob. http://www.ha.art.pl/hipertek 
sty/schemat_stacjonarny/indeks.html [dostęp: 20.06.2017]. 
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ra7: po pierwsze, tekst stanowiący fragment dzieła literackiego, umieszczony 
na ekranie monitora, w określony sposób ukonstytuowany graficznie i dopo-
sażony o dodatkowe, wizualne elementy, przestaje być ważny jedynie jako 
tekst, zaczynając znaczyć jako obraz lub analogicznie do obrazu, co w kon-
sekwencji oznacza, że przestrzeń dzieła zyskuje istotną rangę; po drugie, 
wzrost znaczenia przestrzenności dzieła literackiego powoduje, że w proce-
sie jego świadomej odbiorczej analizy i interpretacji w umyśle czytelnika 
uaktywniają się figury i kategorie kulturowo i antropologicznie ważne (rhiso-
me, uruchamiający się kontekst kłącza, kategoria głębi, jej stopniowanie itp.), 
zaczynając w zasadniczy sposób wpływać na poziom treści, wchodzić z nim 
w relacje, w konsekwencji powodując, że dzieło literackie zaczyna nabierać 
dodatkowych znaczeń. Dzięki takiemu wzbogaceniu przestrzenności dzieła 
literackiego o obszary wynikające ze specyfiki nośnika, mamy dziś do czy-
nienia z interesującą rekonstrukcją literatury, przekształceniem tradycyjnych 
kategorii teoretycznoliterackich, takich jak: struktura (znaczące bowiem oka-
zują się już nie tylko strofy czy rozdziały, a kolejne ekrany i to, co zachodzi 
pomiędzy treściami z nich wynikającymi), konstrukcja podmiotu/bohatera 
literackiego (przybiera on postać podmiotu w ruchu, dynamicznego, można 
by rzec – in statu nascendi, bytu rozproszonego, zależnego od poczynań od-
biorcy), sytuacja liryczna (która przestaje być spójna za sprawą rozszerzo-
nych możliwości odbiorcy, będącego obecnie kimś więcej niż tylko interpre-
tatorem, bo interaktorem), czy w końcu funkcjonujące w literaturze podziały 
(dochodzi kolejny – uwzględniający możliwości tkwiące w nośniku). 

Jeden z tematów nieco rzadziej podejmowanych, ale od niedawna już 
obecnych w literaturze nowomedialnej, stanowi wątek nawiązujący do historii. 
Celem niniejszego artykułu będzie właśnie ukazanie nowomedialnych trans-
pozycji pamięci historycznej, dokonywanych poprzez przeszczepienie mo-
tywów słowno-ikonicznych, nawiązujących do pamięci historycznej, z kon-
tekstu ściśle historycznego na grunt literatury interaktywnej, w szczególności 
– na grunt wideoklipowej poezji Katarzyny Giełżyńskiej pochodzącej z to-
mu pt. C()n Du It oraz literacko-medialnych interaktywnych projektów Lesz-
ka Onaka. Prezentowane przykłady stanowią interesującą formę konwergen-
cji mediów, czyli takiego ich łączenia, w efekcie którego powstaje całkiem 
nowa jakość, mamy bowiem w ich przypadku do czynienia z łączeniem poe-
tyki wiersza z formą wideoklipu, remiksowania tradycji literackiej odsyłającej 

                                                           
7 Poezję e-liberacką Zenona Fajfera analizowałam wielokrotnie w osobnych artykułach na-

ukowych. Zob. m.in.: Bodzioch-Bryła 2012, 249–285; Bodzioch-Bryła 2011, 145–172; Bo-
dzioch-Bryła 2016, 316 –340). 
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do kontekstu historycznego. Każdy z tych przypadków opiera się również 
na rodzaju implementacji, polegającej na przeszczepieniu pewnych idei 
(związanych, najogólniej rzecz ujmując, z polskim kontekstem narodowo-
-historycznym) na obszar, w którym dotychczas powszechnie nie występo-
wały lub też występowały rzadko albo w zupełnie innej postaci. 

Wideotomik Katarzyny Giełżyńskiej C()n Du It8 opisywany jest na stro-
nach promujących dzieło jako 

zbiór poetyckich klipów słowno-muzycznych, prezentujących najważniej-
sze zjawiska w kulturze wizualnej oraz stawiających pytania o miejsce 
człowieka w sferze online i o tożsamość w czasach awatarów. Intensywne, 
wyraziste oraz ironiczne obrazy zyskują postać wideofraszek – Giełżyńska 
humorystycznie ukazuje internetowe „rytuały”, jak klikanie, czatowanie czy 
postowanie. Nawiązania do animacji, filmu, reklamy czy gry komputerowej 
w efekcie generują klipy dynamiczne, ekspansywne, „suche kości” – jak 
stwierdza w manifestacyjnym „wierszu logicznym” – bądź można powie-
dzieć przewrotnie, że są „mięsiste”, konkretne i stanowcze. Całość utrzy-
mana jest w konwencji „post-atariowej” – powracający kolor zielony, koja-
rzący się z poleceniami systemu oraz prosta czcionka tekstu świadczą o tę-
sknocie za jasnym i nieskomplikowanym światem 8-bitowym. Widz zmaga 
się z obrazami symultanicznymi i z napierającymi dźwiękami, doświadcza-
jąc przy tym rzeczywistości stereofonicznej. W płynnym XXI wieku czło-
wiek jest odradzającym się na nowo awatarem, pikselem czy smugą cyny na 
płycie głównej społeczeństwa (Pawlicka, web). 

Inna z notek recenzyjnych tak przedstawia literacki projekt: 

Połyskliwy fosfor liter na czarnym tle to język pierwotny komputerów 
z epoki przed-interfejsowej. Ku takim właśnie źródłom kieruje się Kata-
rzyna Giełżyńska, by w kilkudziesięciu sekundach, bez ekstatycznych ilości 
klatek na sekundę, niemal wyciszonym głosem, wyskandować na ekranie 
prostą, poetycką grę niebanalnych skojarzeń i przekonujących kontrastów. 
Słowo toczy tę grę na równych prawach z kolorem, kształtem, dźwiękiem 
i rytmem ruchomego obrazu. Elementy dopełniają się i nawzajem tłuma-
czą (przekładają) w sposób prosty, harmonijny. Less is more, mówi Giełżyń-
ska i raz jeszcze wskazuje na kierunek, którym według niej, według nas, 
powinna pójść poezja XXI wieku: węzeł, który splata trzy tradycje i trzy ję-
zyki: język poetycki, język filmu oraz język oprogramowania (Pisarski, web). 

                                                           
8 Tytuł tomu, jak ujawniła autorka w wywiadzie, pochodzi od nazwy jednego z typów 

czcionek. 
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Wszystkie utwory składające się na tomik w bardzo podobny sposób wy-
korzystują obraz. Struktura wierszy jest trójwarstwowa, a składa się na nią 
tekst, ruchomy obraz i dźwięk. Dynamika wizualności wynika z zastosowa-
nia przyspieszonego rytmu przemian kolejnych obrazów oraz podążającej za 
nim warstwy/ścieżki dźwiękowej. O tym, że mamy tu do czynienia z utwo-
rami poetyckimi, a nie jedynie wideoklipami, decyduje występowanie tekstu 
poetyckiego. Co ciekawe, często tekst ten skoncentrowany jest na kwestiach 
autotematycznych, stanowiąc rodzaj chwilowej zadumy nad sobą samym, 
a dokładniej – nad miejscem wiersza, aktu pisarskiego oraz losów podmiotu 
lirycznego w dobie mediów cyfrowych. 

Zastosowanie warstwy wizualnej sprawia, że odbiorca przestaje być czytel-
nikiem, stając się widzem, oglądaczem, percypującym utwór poetycki niczym 
teledysk. Kompatybilność warstwy tekstowej, obrazowej i wizualnej sprawia, 
że odnosimy wrażenie, iż każda kolejna warstwa składająca się na całości 
utworu podkreśla treści niesione przez poprzednią. Gdyby chcieć oszacować 
ważność każdej z nich, ocenić rangę kolejności, niewątpliwie można by dojść 
do wniosku, iż nie sposób tu mówić o zwykłym współistnieniu, współtworze-
niu dzieła literacko-wizualnego, ale większością utworów rządzi ta sama zasa-
da: prymarnym okazuje się tekst poetycki (gdyż bez niego sama dźwiękowo-
-wizualna warstwa pozostałaby niepełna, nieczytelna, a na pewno jej znaczenie 
zostałoby znacznie spłaszczone, ograniczone, a przez to niejasne), następną 
istotną warstwą będzie wizualna, a całości dopełnia linia dźwiękowa. 

W wierszu pt. Lekcja historii (Giełżyńska, web) mamy do czynienia z nało-
żeniem na siebie trzech warstw: tekstu poetyckiego, animowanej warstwy 
obrazowej oraz dźwięku. Gdyby wyodrębnić sam tekst poetycki, utwór 
przedstawiałby się następująco: 

(KIEDYŚ WSZYSTKO BYŁO) 
(OD NARODZIN DO ŚMIERCI) 
(CZARNE NA 
MATRIX 
*(NIE BYŁO JUŻ NARODZIN, NIE BYŁO JUŻ ŚMIERCI, 
BYŁA TYLKO OTO TA CHWILA 
ZAWIESZONA POTEM ZIELONE BOMBOWCE ZDJĘŁY ZIE-

LONE MI…9 
MÓWI SIĘ, ŻE TERAZ JEST POKÓJ, CO OZNACZA, ŻE 

BOMBARDUJĄ 
                                                           

9 Niektóre wyrazy stają się nieczytelne, a niektóre są ucięte, można więc uznać, że gdzie-
niegdzie poziom sensów zaczyna się rozpadać.  
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PO CYWILNEMU, NA WESOŁO, NIEWIDOCZNIE, BEZ CE-
LU, BEZ 

POCZĄTKU, BEZ ŚRODKA) 
K. Giełżyńska, Lekcja historii 

A tak przedstawiają się zrzuty ekranów kolejnych fragmentów audiowizu-
alnego utworu: 

  
Fot. 3, 4. Katarzyna Giełżyńska, Lekcja historii z tomu C()n Du It  (Giełżyńska, web) 

  
Fot. 5, 6. Katarzyna Giełżyńska, Lekcja historii, z tomu C()n Du It  

  
Fot. 7, 8. Katarzyna Giełżyńska, Lekcja historii, z tomu C()n Du It  

  
Fot. 9, 10. Katarzyna Giełżyńska, Lekcja historii, z tomu C()n Du It  



94 BIBLIOTEKA POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNEGO, 2018 • 7 

 

 



BOGUSŁAWA BODZIOCH-BRYŁA: Nowomedialne transpozycje… 95 

 



96 BIBLIOTEKA POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNEGO, 2018 • 7 

 

Warstwę tekstową bez wizualnej można jednak uznać za zdecydowanie 
ograniczoną, gdyż to dopiero audiowizualne doposażenie utworu pozwala 
uzyskać spójną całość. 

Elementy obrazowe nawiązujące do tematyki wojny wykorzystuje Gieł-
żyńska, jak widać, w celu podjęcia refleksji zgoła innej niż historyczna, bo 
dotyczącej kwestii wolności i jej braku. Pojawiające się w pierwszej części 
utworu maszyny wojenne, przedstawiane w postaci helikopterów wojsko-
wych oraz obrazu bombardowania – w części drugiej zastępuje utrzymana 
w tej samej kolorystyce wizualizacja sygnująca szum informacyjny, implozję 
znaczeń. Temu służą elementy takie jak obraz charakterystyczny dla tego, co 
widzi oko spoglądające w celownik karabinu, słowo „MATRIX”, stosowane 
(w znaczeniu potocznym) dla określenia tego, co wydaje się niezrozumiałe 
i nierealne, a przede wszystkim dynamicznie wypełniający tło binarny kod 
zerojedynkowy. Wojnę w znaczeniu dosłownym zastąpiła więc, jak zostało 
to zasugerowane, wojna informacyjna (zalew danych, który bombarduje 
„PO CYWILNEMU, NA WESOŁO, NIEWIDOCZNIE, BEZ CELU, 
BEZ/POCZĄTKU, BEZ ŚRODKA”). 

Klikając Polskę10, permutując Konstytucję.  
Projekty literackie Leszka Onaka 

W nieco odmienny sposób zainteresowaniu tematem narodu daje wyraz 
Leszek Onak, twórca i promotor projektów łączących literaturę i nowe me-
dia11. Jego utwór pt. Wczytaj Polskę12 (2013) opiera się na zabiegu remiksu 
i jako taki może być zaliczony do najbardziej radykalnych eksperymentów 
formalnych i treściowych w literaturze nowomedialnej. Co prawda, zapewne 
asekuracyjnie umieszczona w opisie notka określa całość mianem „mini-

                                                           
10 Fragment niniejszego podrozdziału dotyczący utworu Leszka Onaka Wczytaj Polskę pu-

blikowany był jako część osobnego artykułu. Zob. Bodzioch-Bryła 2017, 225–249. 
11 Współtwórca portalu Niedoczytania.pl i serwisu społecznościowego dla autorów i czy-

telników Liternet.pl, założyciel Fundacji Liternet zajmującej się promocją literatury w sieci 
(http://krakow.naszemiasto.pl/artykul/leszek-onak-nominacja-7-nadziei-mojego-
-miasta,2863624,art,t,id,tm.html [dostęp: 20.09.2017]). 

12 Utwór dostępny jest na stronie WWW poety oraz na stronie kolektywu twórczego Roz-
dzielczość chleba. Zob. http://rozdzielchleb.pl/nosnik/1+1/wczytajpolske/ [dostęp: 20.09. 
2017]. 
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-gry”13, ale już w miejscu pobierania widnieje informacja typowa dla pobie-
rania ze strony utworów literackich: „Czytaj za darmo”. Zaczerpnięte ze 
słownika muzycznego pojęcie remiksu, rozumiane jako kategoria badawcza, 

może posłużyć jako doskonałe narzędzie do analizy cyrkulacji tekstów 
w dobie mediów cyfrowych. Remiks nie charakteryzuje przy tym wyłącz-
nie procesu twórczego, ale – być może przede wszystkim – taktyki 
odbiorcze. Ogromna część naszego uczestnictwa w kulturze zasadza się 
bowiem na logice remiksu, w której powtórzenie i oryginalność, deter-
minizm i podmiotowa sprawczość splatają się w jednej figurze. Polecenie 
„kopiuj-wklej” stanowi tylko najbardziej powierzchowną formę takiego 
odbiorczego remiksu. W rzeczywistości zarówno twórcy, jak i odbiorcy 
stosują złożone taktyki remiksowe, które stają się dla nas narzędziem 
negocjowania znaczeń i tożsamości. Dla kulturoznawcy natomiast re-
miks może okazać się doskonałym pojęciem operacyjnym, które posłu-
ży do przepracowania takich kategorii, jak oryginalność, autorstwo, 
podmiotowość, lokalność, wirtualność czy subwersja (Nacher, Gulik 
i Kaucz 2001, 7–8). 

 
Fot. 11. Leszek Onak, Wczytaj Polskę (Onak, web1) 

Leszek Onak często balansuje na granicy prowokacji. Wiersz Wczytaj Pol-
skę – w pierwszym odczytaniu, pozbawionym pogłębionego kontekstu in-
terpretacyjnego – potraktować można właśnie jako prowokacyjny i obrazo-
burczy. Biało-czerwone tło stanowi rozmyty, chciałoby się rzec – spikselo-
wany wizerunek polskiej flagi, uzyskany najprawdopodobniej na skutek ce-
lowo zbyt silnego powiększenia obrazu. Na dolnej – czerwonej części flagi 
umieszczony został napis stanowiący instrukcję postępowania z tym – wy-
                                                           

13 „Mini-gra poruszająca się w obszarze »Polska! przejmujemy ten filmik«. Zadaniem wo-
jownika, uzbrojonego we włócznię z grotem lajka, jest wgranie kraju na serwer”. 
http://rozdzielchleb.pl/wczytaj-polske/ [dostęp: 20.06.2017]. 
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magającym interaktywności dziełem: „KLIKNIJ W POWYŻSZE »LUBIĘ 
TO«, BY WCZYTAĆ POLSKĘ. WCZYTAJ POLSKĘ/LESZEK 
ONAK/11.11.2013”. Nad instrukcją znajduje się przycisk – miejsce do 
klikania oraz napis „Lubię to!”, z charakterystyczną łapką w górę. W cen-
trum utworu widnieje wielki licznik, który w momencie podjęcia interakcji 
z pracą zaczyna wyświetlać wartości obrazujące szybkość klikania. Na górnej 
– białej części flagi – w kolejności przypadkowej, mającej sprawiać wrażenie 
uwarunkowanej tempem klikania-lajkowania – wyświetlają się wersy utwo-
rów poetyckich najsilniej kojarzonych z tematyką wojenno-patriotyczną, 
z Mazurkiem Dąbrowskiego Józefa Wybickiego na czele, fragmentami utworu 
Bagnet na broń Władysława Broniewskiego, Rotą Marii Konopnickiej, Elegii 
o… [chłopcu polskim] K.K. Baczyńskiego czy Do polskiego chłopięcia Władysła-
wa Bełzy, doposażone o komentarze dotyczące specyfiki podejmowania 
interakcji z pracą (czyli klikania). Co istotne, mamy tu do czynienia nie tyle 
z prostymi cytatami z przywołanych dzieł, co z ich – pewnego rodzaju – 
deformacjami, modyfikacjami. Modyfikacje te powstają na skutek konse-
kwentnego (w przypadku każdego cytatu) połączenia fragmentu literatury 
z terminem odnoszącym się do sfery technologii. Kontaminacje te stwarzają 
w umyśle odbiorcy wrażenie zaburzenia tekstu literackiego na skutek błędu, 
technologicznej usterki systemu, która sprawia, że w miejsce właściwego 
słowa podstawione zostało niewłaściwe, wywołując stylistyczny zgrzyt. Ów 
zgrzyt jest tym silniejszy, że autor jako bazę modyfikacji wybrał utwory mało 
powiedzieć znane, co wręcz – zakodowane w pamięci każdego Polaka czy to 
przez sam fakt bycia obywatelem (hymn państwowy), czy to przez fakt 
szkolnej edukacji literacko-patriotycznej (Rota Konopnickiej, Elegia o… 
[chłopcu polskim] Baczyńskiego, Do polskiego chłopięcia Bełzy)14. 

                                                           
14 Zmodyfikowane struktury brzmią następująco: „Jeszcze Polska nie zginęła, póki my kli-

kamy” (zamiast: „póki my żyjemy”); „Kiedy przyjdą podpalić dom. Palec na lajk! Trzeba 
krwi!” (zamiast: „Bagnet na broń!/Trzeba krwi!”); „Co nam obca przemoc wzięła, myszką 
odbierzemy” (zamiast: „szablą odbierzemy”); „Do krwi, ostatniej kropli z żył, klikać będzie-
my ducha” (zamiast: „bronić będziemy ducha”) [Tu zaznaczyć należy, że autor nie wykazał 
się znajomością oryginału, bowiem popełnił błąd interpunkcyjny, wprowadzając przecinek 
tam, gdzie w pierwowzorze być go nie powinno, a co za tym idzie, w niezamierzony sposób 
zmieniając pierwotny sens oryginału w miejscu, w którym chyba robić tego nie zamierzał 
(w oryginale czytamy:” Do krwi ostatniej kropli z żył/Bronić będziemy ducha”, u Onaka 
natomiast po sformułowaniu „Do krwi” wstawiony został przecinek, który rozbija zasadni-
czy, wynikający ze składni, sens wersu („Do krwi, ostatniej kropli z żył…”)]; „Za twoim 
kursorem złączym się z narodem” (zamiast: „Za twoim przewodem…”); „Czy to był ko-
ment, synku, czy to serce pękło?” (zamiast: „Czy to była kula, synku…?”); „Dla ojczyzny 
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Fot. 12. Leszek Onak, Wczytaj Polskę (Onak, web1) 

Intrygujące jest w przypadku analizowanego tu utworu Onaka, że nie spo-
sób zastosować się do sugestii zawartej w tytule i wczytać Polski, bowiem 
niezależnie jak szybko i dynamicznie klikalibyśmy, algorytm pozwala interak-
torowi dojść co najwyżej do 90%, a następnie licznik przestaje przesuwać się 
w górę. Możliwe, że to wina touchpada, a interakcja z pracą za pomocą 
myszki byłaby w tym zakresie bardziej satysfakcjonująca. W owej niemożno-
ści dopatruję się jednak potencjalnie interesującego miejsca symbolicznego. 
Gdyby wszystkie składniki dzieła potraktować jako znaczące głębiej niż 
sugeruje to popularno-społecznościowy kontekst pracy, otrzymalibyśmy 
niezwykle ciekawą całość, którą współtworzą spikselowana, a przez to nie-
wyraźna, rozmyta, flaga Polski oraz cytaty z ważnych dla tego kontekstu 
dzieł literackich, tekstów kultury, zdekonstruowane poprzez wprowadzenie 
leksemów wywodzących się ze sfery kultury masowej, cyberprzestrzeni In-
ternetu, serwisów społecznościowych („kursor”, „koment”, „kondycja (…) 
palca wskazującego”, „klikałem szybciej”, „lajki”, „button”). Wszystko to 
sprawia, że utwór stanowi rodzaj krytyki pewnych zjawisk społecznych, 
procesów i grup, które można byłoby określić jako społecznościowe ruchy, 
pojawiające się wśród internautów zjawiska, koncentrujące się na aktywności 
sieciowej internautów, czasem – w sytuacjach na to społecznie podatnych – 
radykalizujące się. Jak gdyby Onak poddawał w wątpliwość siłę sprawczą 
narodu, próbując poprzez wiersz zakrzyknąć: „Polaku – obywatelu – inter-
nauto! Klikaniem nie przysłużysz się krajowi. Ta pozorna aktywność nie 
dzieje się na serio. Bądź świadom, że uczestniczysz w pozorowanej zaba-
                                                                                                                                   
ratowania wrócim się przez lajki” (zamiast: „przez morze”); „Nie płacz, nie płacz, synku 
drogi, że button masz ubogi!” (zamiast: „żeś na ziemi swej ubogi”). Oprócz wspomnianych 
przeobrażonych cytatów, pojawiają się w wierszu następujące frazy dotyczące tempa klikania: 
„Henryk Dąbrowski jest niezadowolony z kondycji twojego palca wskazującego”; „W Twoim 
wieku klikałem szybciej”. 
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wie”. Cyberprzestrzeń to przestrzeń, w której zaistnieć może żart, nawet akt 
kreacji dzieła, ale jeśli chodzi o siłę sprawczą, dotykać ona zaczyna już zu-
pełnie innych kontekstów. Sama resztą opozycja, na jakiej opiera się utwór, 
polegająca na przeciwstawieniu realnego kontekstu historycznego (prawdzi-
wych wydarzeń historycznych, przywoływanych za pośrednictwem nawiązu-
jących do nich utworów, czyli okresu zaborów [Rota], tworzenia Legionów 
we Włoszech, najazdu szwedzkiego [Mazurek Dąbrowskiego], II wojny świa-
towej [Elegia… Baczyńskiego]) oraz zjawisk i procesów wirtualnych, zacho-
dzących w cyberprzestrzeni serwisów społecznościowych (klikanie, lajki) – 
charakteryzuje stanowisko autora, który nawet jako twórca zaangażowany 
w działania artystyczne ściśle sprzężone z przestrzenią oddolnych ruchów 
społecznościowych zdaje sobie sprawę, że w tej batalii środowisko internau-
tów wypaść może co najmniej niewiarygodnie, by nie powiedzieć śmiesznie 
i niepoważnie. 

W jednym z wywiadów Onak tak wyraził się na temat inspiracji do działań 
na pograniczu literatury/kultury i nowych technologii: 

Wierzę w działania oddolne organizowane przez grupy fascynatów, któ-
rzy realizują swoje pomysły niezależnie od władz miasta. Tam gdzie po-
jawiają się zhierarchizowane struktury, tam zanika spontaniczność i ni-
czym nieskrępowane pragnienie zmiany, pragnienie, które ma podwaliny 
romantycznego zrywu. W niszy, w nieodkrytych zjawiskach istnieją na-
pięcia, które mają charakter kulturotwórczy (Onak 2015). 

Za najważniejszą w swej działalności emocję, która inspiruje go do dal-
szych działań kreacyjnych, uważa świadomość, że stworzone przez niego 
przestrzenie internetowe zaczynają żyć swoim życiem i stają się miejscem 
inspiracji dla innych oraz miejscem wymiany poglądów. Fakt, że bierze 
udział w pewnego rodzaju rewolucji technologicznej, która aktualizuje 
współczesny sposób uczestniczenia w kulturze (Onak 2015). 

Innym interesującym, a jednocześnie prowokacyjnym projektem Onaka, 
projektem, który – jak można stwierdzić po doświadczeniu 2017 roku – 
zgodnie z Escarpitowską teorią podatności na twórczą zdradę właśnie 
w roku 2017 zdecydowanie rozszerzył swój zakres semantyczny, jest projekt 
szum puzzli (2011). Projekt opatrzony został podtytułem „utwór jest permu-
tacją art. 54.1 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej”. 

Można tu znów (jak w przypadku Wczytaj Polskę) zauważyć pewnego 
rodzaju nieścisłość, bowiem na stronie autorskiej oznaczył autor projekt 
podpisem „Typ: Program” oraz adnotacją: „Program jest permutacją art. 54.1 
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Fot. 13. Leszek Onak, szum puzzli 

Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej”, nie używa więc w odniesieniu do 
niego terminu „utwór”, ani tym bardziej „utwór literacki”, jak dzieje się to 
na stronie właściwej utworu. Komentarza wymaga niewątpliwie pojęcie 
permutacja – pojęcie z zakresu algebry matematycznej, dokładnie kombinato-
ryki, oznaczające „ułożenie elementów zbioru skończonego w określonym 
porządku” lub też „każdy z możliwych układów (…) elementów” (SJP); 
inne źródło podaje, że „permutacja zbioru n-elementowego – to dowolny n-
-wyrazowy ciąg utworzony ze wszystkich elementów tego zbioru. Liczbę 
permutacji zbioru n-elementowego możemy obliczyć ze wzoru: P_n=n!” 
(Matemaks, web). Obserwując utwór Onaka, zauważamy, że stanowi on 
dynamicznie przeobrażający się (rozwijający wciąż o kolejny wers) wspo-
mniany fragment Konstytucji RP. Niepokojącego znaczenia tak pomyślanej 
całości nadaje tytuł, który sugeruje, jakobyśmy mieli do czynienia nie z najważ-
niejszym, stanowiącym podstawę państwowości dokumentem, lecz z całością 
do składania, co więcej, całością w sposób pozorny (oparty na algorytmie) 
przeobrażającą się w przewidywalny, wciąż identyczny sposób. Nie potrzeba 
wybitnych zdolności analityczno-interpretacyjnych, by ten (powstały w 2011 
roku) projekt skojarzyć z rozgorzałym w 2017 roku Sporem o Trybunał 
Konstytucyjny, mimo że tych faktów z polskiego współczesnego życia poli-
tycznego nie mógł rzecz jasna Onak przewidzieć 6 lat wcześniej. 

Na podobnie prowokacyjnym zabiegu oparł Onak literacki projekt cierniste 
diody (2014), stanowiący remiks utworu Sierpień Brunona Schulza oraz książki 
Polski Fiat 125p. Budowa. Eksploatacja. Naprawa, która to całość opatrzona 
została podtytułem Cyfrowa malwersacja opowiadania „Sierpień” Brunona Schulza, 
siebie określając natomiast mianem jego „producenta”. Projekt wywołał 
ożywioną dyskusję krytycznoliteracką, w której Onak tak bronił się przed 
zarzutami innego poety tworzącego e-literaturę, Zenona Fajfera. Fajfer, 
zbulwersowany, wyszedł w trakcie prezentacji projektu, by następnie opu-
blikować list otwarty, który rozpoczął wspomnianą krytycznoliteracką pole-
mikę. Odpowiadając na zarzuty Fajfera, Onak napisał: 
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Nie ma żadnych świętych plików, są bazy danych i domena publiczna 
pozwalająca wykorzystywać dzieła autorów bez ich wiedzy. Kontekst 
i intencje utworu źródłowego, jeżeli nie są nam potrzebne, możemy od-
rzucić. Etyka? Pozostawmy ją komentatorom forum Onetu. Czy to jest 
nihilizm? Nie, Drogi Zenonie, to jest remiks. (…) Żyjemy w epoce, 
w której technologia, jak nigdy wcześniej, umożliwia nam bez skrępowania 
wykorzystywanie dorobku poprzednich pokoleń. Remiksowanie istnieją-
cych artefaktów kultury, łączenie ze sobą powstałych kiedyś metod twór-
czych, nie jest wyrazem braku kreatywności, a mierzeniem się z memami 
kulturowymi, którymi na co dzień posługują się reprezentanci naszej cy-
wilizacji. (…) Poprzez z pozoru banalne zestawienia, łączenia nie przy-
stających do siebie artefaktów kultury, pragnę wytrącać odbiorcę z letar-
gu dotychczasowej recepcji. Nie określam się autorem, tylko producen-
tem algorytmów, stworzone przeze mnie programy, bardziej lub mniej 
(w ciernistych diodach, pomimo wyraźnego konceptu, ostateczny kształt 
tekstu oddałem procesorowi), dzieją się między użytkownikiem a aplika-
cją, nie między odbiorcą a twórcą (Onak, web2). 

 
Fot. 14. Leszek Onak, szum puzzli 

Przywołane w niniejszym artykule literacko-medialne egzemplifikacje do-
wodzą, że na obszarze współczesnej kultury humanistycznej dochodzi do 
wciąż nowych, interesujących form konwergencji i implementacji. Mamy 
w niej bowiem do czynienia nie tylko z łączeniem się ze sobą nowych i sta-
rych mediów (sieci internetowej, wideoklipu oraz książki, wiersza, literatury), 
ale i odmiennych obiegów kultury (media społecznościowe, używane dziś na 
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skalę masową, choć oczywiście dające możliwość personalizacji, wykorzy-
stywane przez Leszka Onaka do tworzenia indywidualnych autorskich pro-
jektów poetyckich, które finalnie okazują się otwarte na rzeczywiste liczne 
interakcje z każdym jednostkowym odbiorcą), a w końcu z implementacją 
treści związanych z historią, narodem, w środowisku o trojakim, bo infor-
matyczno-społecznościowo-literackim charakterze. Na skutek takich wła-
śnie konwergencji i implementacji generowane są ciekawe sensy kulturowo-
-literackie. 
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New Media Historical Memory Transpositions in the Video Poetry of  
Katarzyna Giełżyńska and the Digital Works of Leszek Onak 

The aim of the article is to discuss the phenomenon of transplanting verbal-iconic motifs 
relating to historical memory out of strictly historical contexts into the interactive literature 
genre (the audiovisual poetry volume of Katarzyna Giełżyńska and interactive literary pro-
jects of Leszek Onak). The presented literary examples also constitute an interesting form of 
media convergence, i.e. media fusion, which results in creating a new oeuvre. 

Keywords: transposition, video poetry, Katarzyna Giełżyńska, Leszek Onak, media conver-
gence 
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Adaptacja kontekstu kulturowo-historycznego  
w tłumaczeniu tytułów filmowych 

W dzisiejszych czasach tytuł filmu i jego zwiastun to z całą pewnością dwa 
najważniejsze elementy zachęcające widza do obejrzenia danej produkcji. 
O ile zwiastuny filmowe najczęściej są efektem pracy dystrybutora, coraz 
częściej zresztą stają się one raczej skrótem filmu zawierającym jego najważ-
niejsze elementy (w przypadku komedii najśmieszniejsze dialogi, w przypad-
ku horrorów najstraszniejsze sceny i zakończenie), o tyle tytuły filmowe to 
już rezultat pracy dystrybutora lokalnego. „Tłumacze często nie mają na nie 
[tłumaczenie tytułu – A.T.] żadnego wpływu. Niejednokrotnie dystrybutor 
wręcz zastrzega, że w przekładzie listy dialogowej należy pominąć tytuł, 
który zostanie dodany później. (…) Zajmują się tym, »fachowcy od marke-
tingu«, którzy treść filmu znają z krótkiego streszczenia dostarczonego przez 
producenta i w rezultacie nie zawsze wiedzą, jak dany tytuł ma się do fabu-
ły” (Bełczyk 2007, 126). W istocie, w wielu przypadkach tłumacz znacznie 
lepiej nadawałby się do wzięcia na siebie odpowiedzialności za tytuł tłuma-
czonego filmu1. Brak takiej właśnie polityki tłumaczeniowo-marketingowej 
w Polsce stał się przyczynkiem do niniejszych rozważań. 
                                                           

1 Wiadomo jednak, że w praktyce nie zawsze tak jest. Tłumacze często z braku środków 
finansowych na prawidłowe wykonanie swoich zadań dokonują przekładu wyłącznie na 
podstawie listy dialogowej (bez oglądania filmu), stąd też często zdarzają się w tłumaczeniach 
dialogów różnego rodzaju nieporozumienia. Jednym z przykładów może być często pojawia-
jące się, nieuważne tłumaczenie formy „you” z języka angielskiego na polski. Mieszanie form 
„ty”, „wy”, a dodatkowo jeszcze w języku polskim „Pan”, „Pani” bardzo często pozwala 
rozpoznać, w jaki sposób dokonywano tłumaczenia listy dialogowej. Zatem także tłumacz nie 
zawsze gwarantowałby doskonały przekład tytułu, mimo wszystko jednak i tak wydaje się on 
bezpieczniejszą opcją wyboru niż „specjalista od promocji”.  
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Czym właściwie jest tytuł filmu? To z całą pewnością wciąż jeden z naj-
ważniejszych elementów, który wpływa na sukces filmu i na frekwencję 
w kinach. Dobry tytuł powinien spełniać wiele wyznaczników. „Tytuł od-
grywa ważną rolę w utworze (…). Nazywa główne treści, organizuje budo-
wę, wydobywa podstawowe problemy, zdarzenia, motywy, podkreśla meta-
foryczny sens utworu. Czasami jest zabawą językową, manifestem światopo-
glądowym i artystycznym. Nawet pozorna zabawa lingwistyczna służy orga-
nizacji i odczytaniu treści utworu” (Yinan 2013, 444). Oczywiście wyznacz-
niki podane przez dr Li Yinan odnoszą się w głównej mierze do tytułów 
dzieł literackich, jednak pamiętać trzeba, iż traktowanie filmu jako sztuki 
podrzędnej literaturze jest poglądem przestarzałym, a jak pisał Ricciotto 
Canudo już w 1911 roku: „Film jest potrzebny, żeby powstała sztuka total-
na, do jakiej zawsze zmierzały wszystkie sztuki” (Canudo 41, 2002). Taką 
właśnie sztuką totalną film stał się dziś, traktować go zatem należy z równą 
ostrożnością i delikatnością, z jaką od wieków traktuje się właśnie literaturę. 

Jaki zatem ma być tytuł filmu? 
– krótki – choć zdarzają się czasem wyjątki od tej reguły: Zabójstwo Jessie-

go Jamesa przez tchórzliwego Roberta Forda (oryg. The Assassination of Jesse 
James by the Coward Robert Ford); Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o seksie, 
ale baliście się zapytać (oryg. Everything You Always Wanted to Know About 
Sex [But Were Affraid To Ask]); 

– chwytliwy – ten wyznacznik powinien od razu zamknąć usta zwolen-
nikom nietłumaczenia tytułów w ogóle i zachowywania ich wersji ory-
ginalnych. Jak bowiem mielibyśmy zostać zachęceni tytułem takim jak 
Bin-jip2. Nie warto zatrzymywać się nad takimi postulatami, gdyż zwy-
czajnie nie mają one żadnego logicznego uzasadnienia; 

– ma w pewien, bardzo umowny sposób streszczać fabułę filmu, tym 
samym nadając mu pewną osobowość; 

– powinien konstytuować oczekiwania widzów (a film powinien w ślad 
za tytułem te oczekiwania spełniać) – szczególnie te gatunkowe. Nie-
zwykle wymownym przykładem mogą stać się angielskie tytuły horro-
rów: The Conjuring, The Weiling, The Boy, The Shallows, The Forest, The 
Darkness, The Windmill, The Visit, The Quiet Ones, The Guest. Poszcze-
gólne słowa, które same w sobie nie mają „strasznego wydźwięku” 
stają się oczywistym tytułem horroru po dodaniu przedimka określo-
nego the. Trudno powiedzieć, dlaczego tak właśnie się dzieje. Najbar-

                                                           
2 Przeł. Pusty dom, reż. Kim Ki Duk. 
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dziej prawdopodobnym wytłumaczeniem mogłoby być znaczenie, ja-
kie niesie ze sobą wskazany przedimek w języku angielskim. Stosuje 
się go przecież m.in. w sytuacjach wyraźnego wskazania, iż słuchacz 
wie, o czym mowa, w sytuacjach, kiedy omawiany obiekt jest „tylko 
jeden, wyjątkowy na całym świecie”, obok nazw własnych – opisane 
zasady antropomorfizują poniekąd przedmiot rozważań, czyniąc go 
wyjątkowym, tajemniczym, a tym samym strasznym. Niezależnie od 
powodów, jakie kierują producentami, takie tytułowanie horrorów jest 
przedmiotem wieloletniej praktyki, i jest to najlepszy przykład dosto-
sowywania się do oczekiwań widzów. 

Podsumowując, tytuł jest „wizytówką i wabikiem, który ma zwrócić uwagę 
potencjalnego klienta, by go skłonić do wyjścia do kina, sięgnięcia po kon-
kretną płytę czy kasetę w wypożyczalni, wybrania tego, a nie innego kanału 
w telewizji. Tytuł powinien zatem być przede wszystkim zrozumiały (czyli 
zasadniczo wyrażony w języku odbiorcy), ale także atrakcyjny i intrygujący, 
budzić pożądane skojarzenia, nawiązywać do treści filmu i dobrze go 
»sprzedawać«” (Bełczyk 2007, 120). Obecnie w internecie pojawiają się na-
wet porady „jak dobrze nazwać film”. Blogerzy oraz autorzy artykułów po-
stulują między innymi (poza wspomnianymi już wyżej bardziej merytorycz-
nymi wyznacznikami), aby twórcy tytułów sprawdzali wyszukiwalność po-
szczególnych wyrazów z tytułu w narzędziu Google keyword tool3. Sugerują 
oni, iż film można dobrze sprzedać dzięki sprawdzeniu, jak wiele osób wy-
szukuje i sprawdza w Internecie dany wyraz lub frazę. 

Wszystkie wymienione wyznaczniki powinny być spełniane zarówno przez 
tytuł oryginalny, jak i jego tłumaczenia na inne języki. Jednak w momencie 
tłumaczenia konieczne jest włączenie w proces konstruowania nowego tytu-
łu także elementu adaptacji. Tytuły często nacechowane są kulturowo lub 
zawierają elementy, które w dosłownym tłumaczeniu mogłyby stać (i często 
stają się) po prostu śmieszne i niezrozumiałe. Warto zatem przyjrzeć się 
procesowi, jaki zachodzi podczas tego rodzaju translacji, i jego wpływowi na 
możliwy odbiór dzieł. 

Rozważania na temat tłumaczenia tytułów filmowych w przypadku języka 
polskiego wydają się jałowe. Od wielu lat w kraju toczą się niekończące się 
mniej i bardziej profesjonalne rozmowy nad „inwencją twórczą” tłumaczy, 
a Polacy są szczególnie wyczuleni na dziwne ich zdaniem polskie tytuły fil-
mów, które są szeroko dyskutowane na tysiącach stron i forów interneto-
                                                           

3 www: http://www.chrisjonesblog.com/2011/07/top-ten-tips-for-titling-your-movie.html 
[dostęp: 20.07.2017]. 
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wych4. Wielu Polaków uważa, że tytuły filmów są źle tłumaczone na język 
polski, i rzeczywiście bardzo często mamy do czynienia z absurdalnymi 
przykładami. Jednak przed kategorycznie negatywnym osądzeniem niektó-
rych z nich warto zastanowić się nad tym, co kieruje autorami pewnych 
przekładów i jakie mogłyby być ich alternatywy. Klasycznymi przykładami 
„fatalnych” polskich tłumaczeń są przywoływane przy takich okazjach Dirty 
Dancing, czyli Wirujący seks, czy Reality Bites (dosł. ‘rzeczywistość gryzie’ lub 
‘fragmenty/kąski/okruchy rzeczywistości’), tłumaczone na język polski jako 
Orbitowanie bez cukru. Przyjrzyjmy się jednak krótko tym przykładom. O ile 
drugi rzeczywiście wydaje się nonsensem, bo wyrażenie orbitowanie bez 
cukru niewiele znaczy w języku polskim, trzeba oddać mu pewną poetyckość. 
Tytuł zawodzi jednak na polu funkcjonalności, gdyż większości widzów 
kojarzy się z komedią (najczęściej zresztą romantyczną), podczas gdy w isto-
cie film jest bardzo ciekawym dramatem dotyczącym wchodzenia w doro-
słość. Warto nadmienić, iż większości Polaków tytuł Orbitowanie bez cukru 
kojarzy się z reklamą gumy do żucia Orbit, a że bez cukru, to dobrze, bo 
zdrowo. Zastanówmy się jednak nad najczęściej wyśmiewanym przykładem 
Dirty Dancing. Słowo „dirty” w języku polskim oznacza: świński, sprośny, 
brudny, umorusany, haniebny, obrzydliwy, nieprzyzwoity. Trudno wyobra-
zić sobie którykolwiek z tych przymiotników w połączeniu ze słowem „ta-
niec”. Po polsku takie zespolenie brzmiałoby, generalnie rzecz biorąc, nie-
właściwie i nieprzyjemnie dla ucha. Oczywiście tłumaczenie Wirujący seks nie 
jest zbyt fortunne. Jest z całą pewnością zbyt dosłowne, sugeruje nieprzy-
zwoite treści, które w filmie tak naprawdę się nie pojawiają5, jednak przyznać 
trzeba, iż trudno znaleźć ciekawą alternatywę dla polskiej wersji tytułu. 

Rozważania nad tłumaczeniami tytułów filmowych wymagają długich 
i wnikliwych badań. To, co zostanie tu przedstawione, to jedynie sygnały 
i wskazanie dalszych kierunków, w których takie badania mogłyby podążyć. 
W niniejszej pracy podjęta została próba podziału tłumaczeń tytułów na 
pewne podgrupy, który być może przy dalszych badaniach powinien zostać 
zmodyfikowany lub rozbudowany. Badanie zostało przeprowadzone na 
przykładzie tytułów polskich, angielskich i chińskich. 
                                                           

4 www: https://www.google.pl/search?q=polskie+t%C5%82umaczenia+tytu%C5%82%C 
3%B3w&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=hBRxWfO0Dsni8AeFz4gQ 
[dostęp: 20.07.2017]. 

5 Jest to oczywiście uwaga aktualna przede wszystkim z perspektywy współcześnie mocno 
przesuniętej granicy erotycznego tabu, jaką proponują nam media. Premiera filmu Dirty Dan-
cing miała jednak miejsce w 1987 roku, kiedy to poziom akceptowalności pewnych obrazów 
był zupełnie inny.  
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Pierwszą wartą wyróżnienia grupą są tłumaczenia bezzasadne lub wypacza-
jące intencję oryginału. Najlepszym przykładem byłby tu Marzyciel, czyli polski 
tytuł filmu Finding Neverland. Film w reżyserii Marca Forstera opowiada histo-
rię Jamesa Barriego, czyli autora znanej na całym świecie powieści Piotruś Pan. 
Podczas gdy oryginalny tytuł filmu ma bezpośredni związek z historią chłop-
ca, który nie chciał dorosnąć, oraz, a może przede wszystkim (jeśli spojrzymy 
na fabułę filmu, która w istocie opowiada o człowieku żyjącym w świecie 
bajek i marzeń), baśniową krainą Neverland, polskie tłumaczenie całkowicie 
z tego skojarzenia rezygnuje. Jest to tym dziwniejsze, iż kraina, w której 
mieszkał Piotruś Pan, nosi polską (bardzo wdzięczną) nazwę Nibylandia. Dla-
czego zatem autor polskiego tytułu nie użył zakorzenionej w kulturze nazwy, 
która jest chętnie eksploatowana w nazwach przedstawień dla dzieci, przed-
szkoli i domów zabaw, pozostaje zagadką. Warto zauważyć, iż takie tłumacze-
nie odbiera polskiemu widzowi naddany sens filmu, który opowiada przecież 
właśnie o poszukiwaniu Nibylandii – będącą w istocie metaforą radości i tęsk-
noty za beztroskimi marzeniami, które każdy z nas snuje w dorosłym życiu. 

Kolejnym reprezentatywnym dla tej grupy przykładem jest tytuł Captain 
America: Civil War przetłumaczony jako Kapitan Ameryka: wojna bohaterów. 
Civil war oznacza w języku polskim wojnę domową i nie sposób się nadziwić, 
iż w takiej właśnie wersji nie został zachowany. Warto zaznaczyć, iż w tym 
przypadku podtytuł „wojna bohaterów” zmienia drastycznie wymowę ideolo-
giczną filmu. Otóż sugeruje on, iż mamy do czynienia z banalną historią (jak 
też zresztą zbyt często traktowane są opowieści o superbohaterach, którzy 
w istocie mają być uosobieniem pewnych, niezwykle bliskich każdemu 
człowiekowi wartości i idei), w której Kapitan Ameryka będzie walczył z Iron 
Manem. Nic bardzie mylnego. Fabuła filmu dotyczy tworzenia ustawy o reje-
stracji superbohaterów. Część grupy Avengers, której przewodzi Tony Stark 
(Iron Man) zgadza się podpisać taką ustawę, druga grupa, na czele której stoi 
Kapitan Ameryka – nie. Ta różnica zdań staje się zarzewiem konfliktu, który 
doprowadza do wojny pomiędzy superbohaterami opowiadającymi się za-
leżnie od poglądów po jednej lub drugiej ze stron. Na tym kończy się głębia 
filmu, jeśli spojrzymy na niego z perspektywy polskiego tytułu. Jeśli jednak 
weźmiemy pod uwagę, iż mamy do czynienia z wojną domową, łatwiej zro-
zumieć, iż mamy tu do czynienia z konfliktem wartości i idei, a nie ludzi. 
Otóż Kapitan Ameryka – Steve Rogers, który jako postać komiksowa po-
wstał w 1941 roku – jest i zawsze był uosobieniem walki o wolność6 we 
                                                           

6 Kapitan Ameryka jest jedną z najbardziej symbolicznych postaci w historii komiksu. 
„Pierwotnie postać miała ucieleśniać potęgę militarną Stanów Zjednoczonych i być używana 
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wszystkich jej znaczeniach, w tym o prawo do życia, wolność słowa i rów-
ność – jest on zatem uosobieniem amerykańskich ideałów chronionych 
między innymi przez pierwszą poprawkę do Konstytucji USA. Iron Man jest 
zaś postacią reprezentującą przede wszystkim możnych tego świata, rząd 
USA i jego interesy. Bez finansowania swej działalności Stark nie byłby 
przecież milionerem7. Mamy tu w związku z tym do czynienia z wojną oby-
watela z rządem, z walką o wolność społeczną oraz o własny interes. Siła 
oddziaływania tytułu jest w przypadku obu języków wzmocniona przez 
dopisek na plakacie. I znów, podobnie jak w przypadku tytułu, polska wer-
sja: „Po czyjej stronie jesteś?” nastawiona jest raczej na podkreślenie banal-
ności całej opowieści i wskazuje na konieczność opowiedzenia się po jednej 
ze stron. Tymczasem oryginalny tekst: „United we stand. Divided we fall” 
(Zjednoczeni trwamy. Podzieleni upadamy) skupia się na wyższych warto-
ściach – konieczności działania dla wspólnego dobra (niezależnie od jed-
nostkowego interesu), czyli idei, której hołduje koncepcja grup takich jak 
Avengers, Liga sprawiedliwości czy X-meni. 

Innym jeszcze przykładem może być Zakochana złośnica, czyli film 10 Things 
I Hate About You, który swój oryginalny tytuł bierze ewidentnie od popular-
nych w czasopismach dla kobiet (dziś także w internecie) list 10 rzeczy, któ-
re…8. Tytuł w takiej wersji, czyli 10 rzeczy, których w Tobie nienawidzę/nie cier-
pię/nie lubię brzmiałby bardzo dobrze, a dowodem na to jest niedawna premie-
ra i sukces kasowy polskiego filmu 7 rzeczy, których nie wiecie o facetach. 

Trudne do rozpatrzenia wydają się przypadki, w których po pierwszym 
filmie pojawiają się kolejne części. Tu klasycznym przykładem będzie z całą 
pewnością film Szklana pułapka. Angielski oryginał Die Hard został w tym 
przypadku potraktowany na zasadzie tłumaczenia adaptacyjnego, a polska 
wersja wydawała się nie tylko twórcza, ale także bardzo chwytliwa. Tytuł 
ładnie oddawał koncepcję nie tak popularnych jeszcze w Polsce w 1989 
                                                                                                                                   
w celach propagandowych, co można wywnioskować już po samej okładce pierwszego zeszy-
tu, na którym uderza on w szczękę samego Adolfa Hitlera. Podczas swoich wczesnych przy-
gód Steve Rogers [jest to imię i nazwisko człowieka, który po eksperymencie stał się znany 
jako Kapitan Ameryka – A.T.], z pomocą wiernego sidekicka Bucky’ego Barnesa, mierzył się 
z siłami państw osi i wieloma innymi zagrożeniami, które niosła ze sobą wojna. Postać Kapi-
tana bardzo szybko zyskiwała na popularności. Doszło do tego, że Rogers dorobił się nawet 
własnego fanklubu, noszącego nazwę Sentinels of Liberty”, zob. http://moviesroom.pl/ 
publicystyka/3279-kim-jest-kapitan-ameryka-geneza-superbohatera-6 [dostęp: 20.07.2017]). 

7 Pieniądze Starka pochodzą częściowo ze sprzedaży broni. 
8 https://www.google.pl/search?q=10+rzeczy%2C+kt%C3%B3re&ie=utf-8&oe=utf-

-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=_x9xWYmyHqzi8AeXkrfQDw [dostęp: 20.07.2017]. 
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roku9 wieżowców i dobrze streszczał fabułę, nawiązując jednocześnie do 
zakorzenionych w kulturze polskiej szklanych domów. W tym przypadku 
szklany dom (wieżowiec Nakatomi) staje się tytułową pułapką zastawioną na 
bohaterów filmu przez terrorystów. Trudno było pokusić się o lepsze tłu-
maczenie10. Jednak wraz z pojawieniem się drugiej i kolejnych części polski 
tytuł zupełnie przestał mieć sens. O problemach tego typu w procesie do-
konywania tłumaczeń pisał Bartosz Wirzbięta, twórca polskiej wersji języ-
kowej filmu Shrek: „W pierwszej części sam sobie poblokowałem pewne 
opcje. Na przykład bajkę o jakimś młynarzu, w krajach anglojęzycznych 
łatwo kojarzoną, zamieniłem na Żwirka i Muchomorka. A teraz [w drugiej 
części – A.T.] ten młynarz się pojawia na ekranie… No i u mnie nie może 
być kontynuacji, bo wszyscy widzą, że to nie są Żwirek i Muchomorek. Je-
stem przerażony, gdy pomyślę, że trzecią albo czwartą część twórcy zaludnią 
postaciami z mało znanych u nas bajek, które zamieniłem na bliższych nam 
bohaterów”11. 

Podobny problem dotyczy filmu Saw, czyli polskiej Piły. Narzędzie, które 
w pierwszej części tego horroru odgrywało kluczową dla rozwoju fabuły 
rolę, nie pojawia się w kolejnych częściach. Tu jednak tytuł w tłumaczeniu 
potraktowany został dosłownie i jest on równie nielogiczny po polsku (za-
kładając, podobnie jak w przypadku Szklanej pułapki, że widz oglądanie roz-
począłby od drugiej lub kolejnej części), co po angielsku. 

Osobną kategorią filmów będą takie, których tytułami są nazwy własne. 
Tu polityka tłumaczeniowa bywa wieloraka, np. tytuł zostaje pozostawiony 
w wersji oryginalnej, jak Amityville. W tym przypadku zostajemy pozostawie-
ni, tak jak widzowie wersji oryginalnej, własnej wyobraźni i instynktowi. 
Drugą opcją jest dodanie do tytułu słowa, które wyjaśnia w pewien sposób 
fabułę filmu. Warto zatrzymać się chwilę przy takiej właśnie technice tłuma-
czenia. Najpierw dwa przykłady: Tajemnica Brokeback Mountain (Brokeback 
Mountain), Powrót do Garden State (Garden State). Taki właśnie sposób potrak-
towania toponimów w tytułach wydaje się sensowny, odbiorca obcojęzyczny 
nie zna wspomnianych miejsc. Jednak taka właśnie technika nie do końca 
daje się wytłumaczyć. Dla Polaka nazwa danej miejscowości czy miejsca jest 
niewiele mówiąca, jednak przeciętnemu odbiorcy angielskojęzycznemu także 
nic nie mówią nazwy takie jak Garden State czy Brokeback Mountain. Miej-
                                                           

9 Jest to rok polskiej premiery filmu. 
10 Możliwości tłumaczenia dosłownego to: Trudna śmierć, Trudno umierać, Trudno zginąć itp. 
11 http://www.textum.pl/tlumaczenia/portal_tlumaczy/informacje/ogolne/artykuly/moj_

shrek.html [dostęp: 18.05.2015]. 
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sca te są dla nich równie tajemnicze, jak dla innych widzów, zatem rozwinię-
cie dodaje w istocie „niepotrzebną” informację, która stawia widza obcoję-
zycznego w pozycji uprzywilejowanej w stosunku do widza projektowanego. 
Przykładem z tej serii mogłoby stać się także chińskie tłumaczenie tytułu 
Katyń na Zbrodnia katyńska. Tu jednak takie adaptacyjne podejście wydaje się 
bardziej uprawnione, ponieważ nadaje tytułowi wspominaną wcześniej 
funkcjonalność. Widzowi pochodzącemu z zupełnie innego kontekstu kul-
turowego pomaga zrozumieć, z jakiego rodzaju filmem będzie miał do czy-
nienia, podczas gdy, przynajmniej teoretycznie, widzom europejskim nie 
trzeba tego objaśniać. Podobnie zresztą tytuł został potraktowany w języ-
kach japońskim (Katin no mori) i tureckim (Katyn Katliami). Co ciekawe, do-
datkowe objaśnienie w tytule dodane jest także w tłumaczeniu na język 
szwedzki (Massakern i Katyn), norweski (Massakren i Katyn) i, co najciekawsze, 
niemiecki (Das Massaker von Katyn)12. 

Warto wskazać tutaj interesującą możliwość, jaką posłużyli się tłumacze 
tytułu filmu The Hangover (‘kac’), który w języku polskim znany jest jako Kac 
Vegas (fabuła filmu, opowiadającego historię suto zakrapianego wieczoru 
kawalerskiego, rozgrywa się oczywiście w mieście Las Vegas). Jest to przy-
kład często podawany przez internautów jako jeden z najlepszych przekła-
dów tytułów filmowych. Polska gra językowa i wstawienie do niej nazwy 
miasta, w którym rozgrywa się akcja filmu, była tu możliwa dzięki równości 
literowej i podobieństwu brzmieniowemu słów Las i kac, a w efekcie polscy 
widzowie otrzymali tytuł równorzędny z oryginałem – słowo „kac” pojawia 
się w obu wersjach językowych (funkcjonalność została zatem zachowana) – 
a jednocześnie o wiele bardziej zabawny i chwytliwy. Niestety twórcy filmu 
postanowili nakręcić kolejne części i tym samym chwytliwość pomysłu wy-
czerpała się przy części trzeciej, która rozgrywa się w Bangkoku. 

Jako przykład bardzo dobrego tłumaczenia nazwy własnej w tytule podaje 
się też często tłumaczenie tytułu serialu Gilmore Girls na Kochane kłopoty. Nie 
mamy tu oczywiście do czynienia z toponimem i przyznać trzeba, iż teore-
tycznie jest to tłumaczenie zupełnie niepotrzebne. Tłumaczenie na Dziew-

                                                           
12 Katyń pojawił się też pod alternatywnym tytułem. „Zachęcony przez miejscową [berliń-

ską – A.T.] Polonię – Tajwański dystrybutor obejrzał film na Festiwalu w Berlinie. Film tak 
mu się spodobał, że postanowił go zakupić dla tajwańskiej publiczności. Chiński tytuł Katynia 
to Ai zai bolan zhanhuo shi, czyli Miłość w Polsce w czasach wojennej pożogi”, zob. 
https://rozmi.wordpress.com/2008/07/26/polskie-filmy-na-tajwanie/ [dostęp: 23.07.2017]. 
Takie tłumaczenie pokazuje typową dla języków chińskich strategię tłumaczeniową, o której 
będzie mowa w dalszej części tekstu.  
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czyny Gilmore spełniałoby całkowicie swoją funkcję, oddając dokładnie sens 
oryginału. Jednak uroczy tytuł Kochane kłopoty przyjął się bez problemu w świa-
domości polskich widzów. Jest to jeden z dowodów na to, iż dla przeciętne-
go widza precyzyjność tłumaczenia wcale nie stoi na pierwszym miejscu. 
Jeśli już tłumacz decyduje się na całkowitą adaptację tytułu w języku doce-
lowym niezwykle liczy się jego brzmienie. Przypomnieć bowiem warto, że 
„dobry tytuł nie tylko zawiera najważniejsze informacje (…), także pobudza 
wyobraźnię odbiorcy” (Yinan, 2013 443)13. 

Skoro już mowa o tłumaczeniach adaptacyjnych, przywołać można także 
tytuł Dead Man Walking, czyli polskie Przed egzekucją. Konieczność zastoso-
wania w tym przypadku takiej techniki tłumaczeniowej wynika z braku formu-
ły w języku polskim, która odpowiednio oddawałaby sens oryginału. Fraza 
„dead man walking” w Stanach Zjednoczonych wypowiadana jest w mo-
mencie, kiedy skazany na śmierć przeprowadzany jest z celi na miejsce egze-
kucji. Kara śmierci w Polsce zniesiona została w prawie karnym w 1998 
roku, ostatecznie zaś, we wszystkich okolicznościach – w tym w okresie 
wojny – w 2013 roku. W istocie kary śmierci nie wykonuje się od 1988 
(ostatni wyrok wykonano 21 kwietnia 1988 w Krakowie), a i wtedy nie był 
to już popularny rodzaj wymierzania sankcji kary. Nie ma zatem w języku 
polskim zdania, które byłoby wystarczająco zakorzenione kulturowo, aby 
zastosować je jako odpowiednik (kojarzącego się jednoznacznie każdemu 
Amerykaninowi) oryginału. Podobnie sprawa ma się z tłumaczeniem tytułu 
Panic Room. Panic room (lub safe room) to najogólniej mówiąc zabezpieczone 
(zbrojone) pomieszczenie, które montuje się w domach prywatnych lub 
firmach, w którym można schronić się w wypadku zagrożenia. Znajdują się 
w nim urządzenia służące do komunikacji z otoczeniem, a po zabezpiecze-
niu zamka otworzyć je można tylko od środka. W języku polskim tytuł zo-
stał przetłumaczony na Azyl. W Polsce nie istnieją panic rooms, zatem adapta-
cja wydaje się tu jak najbardziej uprawniona. Jedno ze znaczeń słowa azyl to 
„zaciszne schronienie, bezpieczne miejsce”14, zatem i sam wybór słowa 
zdaje się odpowiedni. Inną opcją mogłoby być słowo schron, które być może 

                                                           
13 Tak samo sprawa ma się w przypadku innych opisanych wyżej tytułów. Szklana pułapka 

i Kac Vegas tak zakorzeniły się w świadomości przeciętnego widza, że nikt właściwie nie 
rozważa ich absurdalności w zestawieniu z fabułą kolejnych części. Podobnie wygląda sytua-
cja filmu Szybcy i wściekli, który w oryginale zmienia się (fakt, że nieznacznie) z części na część 
(nieco inne tytuły noszą części: 2, 4, 5, 6, 7, 8), w języku polskim pozostaje jednak niezmien-
nie taki sam (jedyne wyjątki to części druga, Za szybcy, za wściekli, i czwarta – Szybko i wściekle).  

14 https://sjp.pwn.pl/sjp/azyl;2551451.html [dostęp: 20.07.2017]. 
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mocniej oddawałoby stan zagrożenia w jakim znajdują się bohaterowie fil-
mu, jednak nosi ono w sobie silne konotacje wojenne. 

Przedostatni przykład to polsko-chińska koprodukcja Kochankowie roku ty-
grysa. Warto zwrócić uwagę na tłumaczenie tytułu właśnie na język chiński – 
Miłość roku tygrysa. Jak twierdzą Chińczycy, słowo „kochanek” w języku chiń-
skim jest używane wyłącznie w jednoznacznym kontekście, a na głos nie 
wypada mówić „o nielegalnych stosunkach między zamężną kobietą, a żona-
tym mężczyzną”15, co zatem jasne, słowo w tytule musiało zostać zmienio-
ne. Taki zabieg wynika tu wyraźnie z różnicy kulturowej, ponieważ w języku 
polskim termin „kochankowie” może być po prostu określeniem dwóch 
osób stanu wolnego utrzymujących ze sobą stosunki seksualne. 

W kontekście tematu, o którym mowa, warto wspomnieć jeszcze absur-
dalny przykład filmu Under Siege, w Polsce znanego jako Liberator. Zapewne 
większość widzów tak bardzo przywykła do przetłumaczonego tytułu (filmy 
ze Stevenem Segalem wciąż są w Polsce niezwykle popularne), który fak-
tycznie brzmi dość wdzięcznie, że nigdy nie zastanowili się nad jego znacze-
niem. Otóż słowo „liberator” (czyli człowiek, który przynosi wolność) 
w języku polskim nie istnieje i weszło do użycia wyłącznie dzięki tytułowi 
filmu Under Siege. Poza dziwnym przetłumaczeniem z angielskiego na angiel-
ski, polska wersja zmienia wymowę dzieła. Dosłowne tłumaczenie, które 
brzmiałoby „oblężenie”, kładzie nacisk na akcję filmu, podczas gdy słowo 
„liberator” (warto upierać się, że „wyzwoliciel” byłby bardziej optymalną 
wersją) kładzie wyraźny nacisk na głównego bohatera filmu i jego poczyna-
nia. Co więcej, w latach 2012 i 2013 pojawiły się dwa filmy, których orygi-
nalny tytuł brzmi właśnie Liberator, co wprowadza w niniejsze refleksje jesz-
cze większe zawirowanie. 

Podsumowując powyższe rozważania, dojść można do wniosku, iż tłu-
macz tytułu filmowego powinien jednak „przede wszystkim przeanalizować 
znaczenie tytułu w kontekście utworu i próbować odnaleźć sens i walory 
artystyczne dzieła” (Yinan 2013, 447). Tę konieczność dobrze opisuje dr Li 
Yinan, objaśniając specyfikę tłumaczeń tytułów literackich na język chiński. 
„Na przykład Księga papugi W. Markowskiej i A. Milskiej została przetłuma-
czona jako Historie opowiadane przez papugę, a Marta E. Orzeszkowej w wersji 
chińskiej ma tytuł Łzy samotnej gęsi. W pierwszym przykładzie tłumaczka 
wyjaśniła znaczenie słowa księga, wersja chińska brzmi prościej i bardziej 
zrozumiale; w drugim przypadku imię głównej bohaterki nic nie oznacza 

                                                           
15 Niezależnie czy oboje, czy tylko jedno z nich pozostaje w związku małżeńskim.  
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w kulturze chińskiej (mimo że czasami tytuł utworu z literatury europejskiej 
składający się tylko z imienia i nazwiska głównego bohatera jest przekładany 
dosłownie, np. Pan Tadeusz Adama Mickiewicza), natomiast tytuł Łzy samot-
nej gęsi we wzruszający sposób streszcza tragiczny los wdowy Marty” (Yinan 
2013, 447). Wiedzy, jak zaspokoić oczekiwania widza, nierzadko brak tłu-
maczom tytułów filmowych oraz dystrybutorom, i zdają się oni często nie 
widzieć potrzeby potraktowania tytułu jako integralnej części danej produk-
cji. To, co jest zatem oczywiste w przypadku utworów literackich i sztuk 
teatralnych, w przypadku filmów, wciąż najwyraźniej traktowanych w ogro-
dzie sztuk po macoszemu, zostaje zupełnie zapomniane. 

Niniejsze rozważania bynajmniej nie powinny zostać odczytane jako próba 
udowodnienia, iż tłumaczenie tytułów filmów powinno spełniać kryteria 
adekwatności. Tytuł filmu w każdym kraju spełniać powinien swoją podsta-
wową funkcję, którą jest przyciągnięcie widza do obejrzenia filmu. Artykuł 
zwraca raczej uwagę na konieczność ostrożniejszego podchodzenia do 
wpływania na przesłanie, jakie niesie ze sobą dany tytuł. Z całą pewnością 
więc ingerencja tłumaczy powinna opierać się na podstawowej zasadzie 
tłumaczenia filologicznego, a mianowicie na komunikatywności. Warto 
przytoczyć tu opinię pewnego internauty, zwolennika kreatywnych, kulturo-
wo dostosowanych tłumaczeń, który w dowcipny sposób podsumowuje 
wszystkie powyżej przytoczone przykłady: „Przekład (…) nie polega na 
dosłownym tłumaczeniu, lecz na przekazaniu pewnego zamysłu, który ma 
być zrozumiały i dostosowany do realiów w świecie odbiorcy. I tak na przy-
kład tytuł Baranek Boży dla Eskimosów można by przetłumaczyć np. jako 
Foka Boża16, bo to właśnie będzie dla nich coś odpowiadającego ich wiedzy 
o świecie. Baranka raczej na oczy nie widzieli”17. 
                                                           

16 Ciekawostką w kontekście badania tytułów filmowych jest niedawno powstały serwis 
Whatismymovie.com. Wielu widzów miewa problemy z zapamiętywaniem tytułów i to wła-
śnie dla nich została stworzona ta witryna. Ta strona internetowa jest w stanie przeszukać 
bazę dziesiątek tysięcy filmów i po wpisaniu krótkiego opisu fabuły („śmiertelnie chora pio-
senkarka wychodzi za mąż”, „kreskówka o dżinie i księciu”) potrafi podać tytuł poszukiwa-
nego filmu. Jak twierdzą osoby korzystające z serwisu „gdy znamy nazwisko występującego 
w filmie aktora („Oscar Isaac gra naukowca”), Whatismymovie.com działa niemal bezbłęd-
nie. Serwis odnajduje filmy także po słynnych cytatach („oferta nie do odrzucenia”)”. Czy 
jednak sprawa okazałaby się taka prosta, gdyby wszyscy tłumacze zaczęli stosować metody 
adaptacji?  

17 http://pytamy.pl/kat,13,title,dlaczego-w-polsce-nie-moga-tlumaczyc-doslownie-tytulow-
-zagranicznych-filmow,pytanie.html [dostęp: 20.07.2017]. Cytat został nieznacznie zmodyfi-
kowany pod względem językowym. 
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Adaptation of Cultural and Historical Contexts in Polish Translations of Movie Titles 

The article describes the strategies used in the translation of movie titles into Polish (mostly 
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historical contexts. Translations into other languages (e.g. Chinese) were also an interesting 
field of comparison. It seems that there is a necessity to begin research into the forms and 
rules used in the translation of movie titles. 
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Pogodzony z historią.  
Recepcja i adaptacja  

sędziego Mieczysława Widaja 

Tematem artykułu jest analiza losów i wyborów życiowych Mieczysława 
Widaja – prawnika, oficera Armii Krajowej, który został wcielony do Ludo-
wego Wojska Polskiego i skierowany do orzekania w sądach wojskowych, 
stanowiących wówczas kluczowy element systemu stalinowskich represji. 
Jako sędzia orzekał w najważniejszych procesach politycznych lat pięćdzie-
siątych XX wieku, które, zgodnie z obecnym prawodawstwem, należałoby 
określić mianem „zbrodni komunistycznych”. 

Losy Mieczysława Widaja to historia nierzadkiej w tamtych czasach adaptacji 
do totalitarnego sytemu i pogodzenia się ze społeczno-polityczną rzeczywi-
stością tzw. Polski Ludowej. Adaptacja ta jest szczególne interesująca, doty-
czy bowiem akowca, który zamienił się w stalinowskiego zbrodniarza, a po 
1989 roku posłużył jako przykład potwierdzający tezę o nierozliczeniu z ko-
munizmem. Artykuł próbuje odpowiedzieć na pytania o przyczyny i prze-
bieg tej przemiany, a także o jej społeczną recepcję. 

Biogram 

Mieczysław Widaj urodził się 12 września 1912 roku w Mościskach (woj. 
lwowskie). W 1934 roku ukończył prawo na Wydziale Prawa Uniwersytetu 
Jana Kazimierza we Lwowie, a rok później Szkołę Podchorążych Rezerwy 
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Artylerii im. Marcina Kątskiego we Włodzimierzu Wołyńskim. W styczniu 
1938 roku został mianowany podporucznikiem rezerwy w korpusie ofice-
rów artylerii. W latach 1936–1939 był aplikantem sądowym w Sądzie 
Grodzkim w Mościskach oraz Sądzie Okręgowym w Przemyślu. 

Zmobilizowany w kampanii wrześniowej, pełnił funkcję dowódcy plutonu 
artylerii w 60. Dywizjonie Artylerii Ciężkiej. Uczestniczył w walkach w rejo-
nie Jarosławia i Łańcuta do 13 września 1939 roku. Następne, do paździer-
nika 1941 roku, ukrywał się w Mościskach. W latach 1941–1944 pracował 
w kancelariach adwokackich w Mościskach. 

Jednocześnie, po rozpoczęciu okupacji, wstąpił do ZWZ-AK i przyjął 
pseudonim „Pawłowski”. Został oficerem łączności Obwodu Mościska, 
należącym do Inspektoratu Zachodniego Okręgu Lwów AK, stając się tym 
samym jednym z członków sztabu obwodu. 11 listopada 1943 roku został 
awansowany na porucznika AK. 

We wrześniu 1944 roku zgłosił się do oddziałów leśnych „Warta”, gdzie 
do lutego 1945 roku pełnił funkcję adiutanta dowódcy baonu „A” – Ludwi-
ka „Mazurkiewicza” Kurtycza, komendanta obwodu Mościska. Pod koniec 
wojny został awansowany na stopień kapitana. W tym samym czasie, od 
sierpnia 1944 roku do lutego 1945 roku, był zatrudniony na stanowisku 
aplikanta sądowego w Przemyślu. 

Pod koniec wojny, 15 marca 1945 roku, został zmobilizowany do Ludo-
wego Wojska Polskiego i jako prawnik skierowany do orzekania w sądach 
wojskowych. Początkowo pozostawał w rezerwie oficerów wymiaru spra-
wiedliwości. W maju 1945 roku został sędzią Wojskowego Sądu Garnizo-
nowego w Warszawie, następnie orzekał w Wojskowym Sądzie Okręgowym 
nr I w Warszawie (październik 1945–kwiecień 1946), WSO w Łodzi (kwie-
cień–listopad 1946), WSG w Łodzi (grudzień 1946–grudzień 1947) oraz 
w Wojskowym Sądzie Rejonowym w Łodzi (grudzień 1947–czerwiec 1949). 
Pełnił funkcję zastępcy i szefa WSR w Warszawie (lipiec 1949–lipiec 1954) 
oraz zastępcy prezesa Najwyższego Sądu Wojskowego (13 sierpnia 1954–18 
grudnia 1956). W 1955 roku mianowany na stopień pułkownika. Członek 
PPR/PZPR od 1948 roku 

18 grudnia 1956 roku sędzia Widaj został przeniesiony do rezerwy. Po za-
kończeniu służby pracował jako radca prawny w warszawskim Centralnym 
Laboratorium Chemicznym (1958–1964) i Centralnym Zarządzie Konsu-
mów Ministerstwa Handlu Wewnętrznego (od 1958 roku), a następnie 
w Komendzie Garnizonu m.st. Warszawy (od 1964 roku). 
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„Prawnik na straży bezprawia” 

Mieczysław Widaj w trakcie pełnienia funkcji sędziego wydał 105 wyro-
ków śmierci (Szwagrzyk 2005, 90). Brał udział, pośrednio lub bezpośrednio, 
w najważniejszych pokazowych procesach politycznych lat czterdziestych 
i pięćdziesiątych. Orzekał m.in. w sprawie asa polskiego lotnictwa, Stanisła-
wa Skalskiego (kara śmierci, ułaskawiony przez prezydenta Bolesława Bieru-
ta), grupy „Łupaszki” z Zygmuntem Szendzielarzem na czele (kara śmierci, 
wyrok wykonano), Jana „Radosława” Mazurkiewicza (kara dożywotnego 
pozbawienia wolności, zwolniony w wyniku amnestii) i biskupa kieleckiego 
Czesława Kaczmarka (12 lat pozbawienia wolności). Na potrzeby przepro-
wadzenia procesu kurii krakowskiej został w styczniu 1953 roku specjalnie 
delegowany na tydzień do WSR w Krakowie (Musiał 2005, 144–145). 

Sędzia Widaj na karę śmierci skazał także dwóch dyrektorów PLL „Lot”. 
Karę wymierzono za szpiegostwo i sabotaż mający polegać na tym, że 
oskarżeni planowali zakup francuskich samolotów, które, jako wyproduko-
wanie w kraju kapitalistycznym, nie mogły nadawać się do eksploatacji. Po-
nadto, na wniosek prokurator Heleny Wolińskiej, zatrzymał w więzieniu gen. 
Augusta Emila Fieldorfa, który następnie został skazany na karę śmierci. 

Metodyka pracy sędziego Widaja, wbrew jego późniejszym zapewnieniom, 
nie różniła się od innych stalinowskich sędziów. W zachowanych fragmentach 
wspomnień pułkownika mimowolnie objawia on istotę stalinowskiego są-
downictwa. Do codzienności należało m.in. skrupulatne realizowane partyj-
nych poleceń, w myśl zasady wyrażonej przez innego stalinowskiego sędziego, 
podpułkownika Włodzimierza Ostapowicza, głoszącej, iż skorupa niezawisło-
ści sędziowskiej, chroniąca przez postronnymi wpływami, winna jednak pękać 
przed partią (Poksiński 1996, 226; Szwagrzyk 2005, 79). „Prace” na osądze-
niem dziewięciu członków jednej z tzw. „leśnych band”, na których ciążyło 
po kilkadziesiąt zarzutów (od 50 do 90), Widaj opisał następująco: 

Od tow. Wareckiego jako szefa Wojskowego Sądu Rejonowego w War-
szawie otrzymałem wtedy rozkaz rozpocząć rozprawę 26 IV, a zakoń-
czyć przed 1 V, bo tak żądają czynniki partyjne, by ze względów poli-
tycznych procesu dłużej nie przeciągać, w szczególności poza pierwszo-
majową uroczystość. (…) Ten nakaz wykonałem, choć wymagał on nie-
spania w ciągu czterech nocy i pisania tego stanu faktycznego wyroku po 
nocach, który był już udowodniony w toku toczącego się procesu 
(Poksiński 1996, 232). 
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Większość z prowadzonych przez sędziego Widaja postępowań karnych 
można uznać za spełniające przesłanki mordu sądowego (niem. justizmord), 
definiowanego, za słownikiem języka polskiego PWN, jako wykonanie kary 
śmierci na osobie niewinnej lub rażące nadużycie władzy sądowniczej. Mo-
wa tu o sytuacji, w której przewidziana ustawodawstwem kara śmierci zosta-
je orzeczona przez Sąd de facto celem zamordowania oskarżonego, bowiem 
jest ona nieadekwatna do popełnionego czynu lub czyn popełniony przez 
oskarżonego w ogóle nie powinien podlegać karze, lub karze śmierci. 
W takim przypadku istotne znaczenie, prócz oceny prawnej, ma także do-
konanie oceny moralnej wydanego orzeczenia. Wydanie wyroku skazującego 
oskarżonego na karę śmierci może być bowiem uznane za akt mordu sądo-
wego w wypadku, gdy naruszono przepisy obowiązującego prawa, w tym 
wypadku materialnego lub procesowego prawa karnego, lub dane orzeczenie 
uznane zostało uznane za „niesłuszne”, „niesprawiedliwe”. 

Druga z opisanych przesłanek jest czysto subiektywna i rodzi dodatkowe 
pytania. Między innymi o to, kto władny jest „skutecznie” uznać dane orze-
czenie za „niesprawiedliwe”? Opinia publiczna? Społeczeństwo, a jeśli tak, 
to jaka jego część? Organ drugiej instancji? Inny organ ochrony prawa? 
Czym w ogóle jest „niesprawiedliwość” oraz jakie mogą być powody uzna-
nia wyroku za niesprawiedliwy? Niewinność ofiary (także subiektywna prze-
słanka)? Motywacja Sądu? Fakt wydania orzeczenia przez organ państwa 
totalitarnego lub autorytarnego? 

Powyższe kwestie są nierozwiązywalne w sposób ostateczny. Jak bowiem 
zauważył dr Daniel Mider w artykule poświęconym definicji zabójstwa poli-
tycznego: 

Kwestia zgodności i niezgodności z systemem norm prawnych czy jaw-
ności bądź skrytości czynu ma znaczenie analityczne, jest ważną zmien-
ną, lecz ze względu na swoją stopniowalność i nieostrość nie mogą cechy 
te być uznawane za konotacyjne. Warto zwrócić uwagę, że to nie tylko 
o zgodność lub niezgodność z normami prawnymi tutaj idzie, równie 
istotna, współwystępująca z oceną jurydyczną czynu jest jego ocena mo-
ralna. Mamy do czynienia z próbą postawienia granicy pomiędzy tym, co 
słuszne i sprawiedliwe, a czynem niecnym, godnym potępienia. Czyni się 
tak głównie na potrzeby gry politycznej, przekonania opinii publicznej 
o słuszności lub niesłuszności danego czynu. (…) Będziemy oto po-
chwalać lub przynajmniej aprobować zgładzenie dwunastu niemieckich 
zbrodniarzy wojennych na mocy wyroków zapadłych w Procesach No-
rymberskich, acz zdecydowanie potępiać mord sądowy dokonany na 
rotmistrzu Witoldzie Pileckim (Mider 2015, 212–213). 
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W tym miejscu należy zauważyć także, że komunistyczne mordy sądowe 
miały swoją podstawę ideologiczną w postaci stalinowskiej tezy o zaostrza-
jącej się walce klas w miarę sukcesów w budowie socjalizmu, która wymaga-
ła zwiększenia wysiłków i czujności w zwalczaniu „wrogów ludu”. 

Pewne jest jedynie, iż Mieczysława Widaja można z pełnym przekonaniem 
nazwać mordercą sądowym, chociażby tylko z powodu rażących błędów 
proceduralnych popełnianych (najczęściej świadomie) w trakcie prowadzo-
nych przezeń procesów karnych. W odniesieniu do działalności sędziego 
uprawnione będzie również zastosowanie określenia „zbrodnia komuni-
styczna”, która jest terminem ustawowym, zdefiniowanym w art. 2 ust. 1 ustawy 
o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu. 

Pułkownika za zbrodniarza uznała nawet „władza ludowa”. Po tzw. „od-
wilży październikowej”, na fali rozliczania zbrodni stalinizmu, 10 grudnia 
1956 roku, w wyniku porozumienia ministra obrony narodowej, ministra 
sprawiedliwości i prokuratora generalnego PRL powołano „komisję dla 
zbadania odpowiedzialności byłych pracowników Głównego Zarządu Infor-
macji, Naczelnej Prokuratury Wojskowej i Najwyższego Sądu Wojskowego”. 

Celem komisji, nazwanej potocznie „komisją Mazura” (od nazwiska jej 
pierwszego przewodniczącego – zastępcy prokuratora generalnego PRL 
Mariana Mazura), było zbadanie przypadków łamania prawa przez pracowni-
ków najważniejszych wojskowych organów ścigania i wymiaru sprawiedliwo-
ści do 1956 roku. Owocem działań zespołu było przedstawione w czerwcu 
1957 roku sprawozdanie. 

Komisja Mazura w podsumowaniu swojego raportu, w odniesieniu do 
działalności Mieczysława Widaja, stwierdziła jedynie, iż „w toku śledztwa 
prokurator powinien ustalić stopień odpowiedzialności byłego sędziego 
WIDAJA Mieczysława, zgodnie z treścią rozdziału o ocenie sędziów” 
(Poksiński 1996, 283). W rzeczonym rozdziale czytamy zaś: 

Wszyscy ci 3 byli sędziowie (Aspis, Karczmarz, Krupski J.) są objęci od-
powiedzialnością za złamanie swych obowiązków sędziowskich, za bru-
talne pogwałcenie ustaw Rzeczypospolitej Ludowej i skazywanie wbrew 
okolicznościom faktycznym na drakońskie kary (…). 

Wszyscy oni działali i sądzili (…), należąc do tzw. żelaznych komple-
tów sędziowskich (niezawodnych w skazywaniu). 

Sądzili tak wiele spraw (…), byli tak dalece wtajemniczeni w cało-
kształt „spisku wojskowego”, że jeśli na początku w paru pierwszych 
sprawach mogliby wierzyć przedstawionym dowodom, to w licznych 
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sprawach następnych musieli zdawać sobie sprawę z przestępczości swe-
go postępowania, tym bardziej że olbrzymia większość spraw spisku woj-
skowego była sądzona w pewnym krótkim okresie czasu (…). 

Już w tych warunkach przestępstwo ich staje się jawnym. Gdy zaś 
weźmie się pod uwagę, że nic nie zmuszało ich do skazywania na śmierć 
w sprawach tak (…) wątpliwych – zarzut mordu sądowego nie może być 
zdjęty z nich bez śledztwa i wyroku sądowego. Jednak i w tym wypadku 
ponosiliby odpowiedzialność co najmniej z art. 130 k.k.WP (niedbalstwo 
i nadużycie władzy). 

Do tej samej kategorii sędziów należy zaliczyć Widaja Mieczysława, płk. 
rez., byłego sędziego Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie, a na-
stępnie (13 VIII 1954–18 XII 1956) sędziego NSW i z-cy Prezesa NSW, 
którego wyroki stały się przysłowiowe w sądownictwie (i w prasie), a któ-
rego działalność Komisja badała jedynie marginesowo (sądy rejonowe nie 
należały do zakresu działania Komisji), przychodząc nie mniej do głębo-
kiego przekonania, że działalność Widaja powinna być przedmiotem śledz-
twa, gdyż wszystko wskazuje na działalność tego samego rodzaju jak dzia-
łalność trzech pierwszych sędziów (Poksiński 1996, 273–274). 

Lista zarzutów kierowanych pod adresem niektórych sędziów NSW, które 
zdaniem Komisji można odnieść także do sędziego Widaja, była wielopunk-
towa. Komisja Mazura stwierdziła m.in., że: 

odpowiedzialność niektórych sędziów NSW jest niewątpliwa, gdyż ci sę-
dziowie, którzy orzekali w większej liczbie spraw „spisku wojskowego”, 
doskonale zdawali sobie sprawę: 
– że sprawy te są sztucznie dzielone w celu utrudnienia obrony; 
– że materiał śledztwa roi się od sprzeczności, niejasności i ogólników; 
– że brak jest dowodów rzeczowych (meldunki, raporty, sprawozda-

nia, korespondencja), co przy szpiegostwie jest wręcz niemożliwe; 
– że oskarżonemu nawet nie doręczano aktu oskarżenia, lecz tylko 

pobieżnie odczytano; 
– że właściwie jedynym dowodem jest samooskarżenie się oskarżone-

go, uderzająco szablonowe i wylewne, a mimo to mgliste i ogólni-
kowe, jakkolwiek uzyskane w długotrwałym śledztwie; 

– że świadkami są tylko współoskarżeni, znani z szeregu procesów, ja-
ko koronni świadkowie, pozostający w areszcie GZI i już skazani za 
takie same czyny jak oskarżeni; 

– że procesy są wyreżyserowane, odbywają się bez udziału obrony, 
tajnie i w budynku Informacji, mimo że tego nie uzasadniał żaden 
wzgląd na bezpieczeństwo państwa; (…) 
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– że sąd jest inspirowany w kierunku wydawania najsurowszych wyro-
ków, mimo że główni organizatorzy „spisku” byli sądzeni jawnie, 
z udziałem obrony i skazani na łagodniejsze kary; 

– że odwołanie wyjaśnień przez oskarżonego przed sądem z powoła-
niem się na przestępcze metody śledztwa jest jedyną okazją dla 
oskarżonego ujawnienia tajemnicy jego martyrologii, nad czym sąd 
przechodził do porządku; (…) 

Sędziowie ci, zdając sobie doskonale sprawę z tego i mimo że powyż-
sze okoliczności budzić w nich musiały wątpliwości, jednak: 
– nie reagowali na odwoływanie na rozprawie samooskarżeń, jako 

wymuszonych w śledztwie; 
– nie dopuszczali żadnych dowodów zgłoszonych przez oskarżonych 

na bardzo istotne okoliczności; (…) 
– orzekali kary śmierci, mimo iż w opisanych warunkach, jeśli nawet 

można było uznać oskarżonych za winnych, to kara śmierci nigdy 
nie mogła być uzasadniona; 

– wydawali takie bezwzględne opinie w sprawie ułaskawienia, że za-
mykali nimi skazanym drogę do ułaskawienia; 

– uzasadniając wyroki, zastępowali logiczną ocenę dowodów i rze-
czowe argumenty nic nie mówiącymi ogólnikami i sloganami; 

– osądzali sprawy w rewizji na posiedzeniu niejawnym NSW w ciągu 
kilkunastu (czasem kilku) minut, co nie mogło być prawidłowe, 
szczególnie, że zatwierdzano w ten sposób kary śmierci; 

– na Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów NSW, podpisując sentencję 
wyroku zatwierdzającego karę śmierci, ale nie widząc jeszcze uza-
sadnienia, godzili się na przestępcze skutki swego postępowania; 

– bezkrytycznie przyjmując „dowody”, dostarczone przez Informację, 
naruszali zasadę „swobodnej oceny dowodów” i zastępowali ją za-
sadą dowolności. 

Komisja doszła do przekonania, że odpowiedzialność za sądzenie i ska-
zywanie w takich warunkach na drakońskie kary stanowi przestępstwo 
z art. 130 k.k.WP (nadużycie władzy i niedopełnienie obowiązku) i pod-
lega ściganiu karnemu, które ustali i sprecyzuje zarzuty. Śledztwo w tej 
sprawie tym bardziej powinno być przeprowadzone, że działalność nie-
których sędziów nie tylko stanowi przestępstwo z art. 130 k.k.WP, lecz 
wydaje się nabierać cech mordu sądowego i tylko przeprowadzenie śledz-
twa może ich uwolnić od tego ostatniego zarzutu lub go potwierdzić 
(Poksiński 1996, 266–268). 

W sprawie Mieczysława Widaja wypowiedzieli się również sędziowie są-
dów wojskowych. W dniu 10 listopada 1956 roku odbyła się narada partyjna 
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aktywu partyjnego Najwyższego Sądu Wojskowego i Zarządu Sądownictwa 
Wojskowego mająca na celu złożenie rytualnej samokrytyki za okres „błę-
dów i wypaczeń” w sądownictwie wojskowym. 

Zebrani (także komunistyczni zbrodniarze) negatywnie ocenili działalność 
sędziego Widaja, postulując usunięcie go ze stanu sędziowskiego (Poksiński 
1996, 46, 95). Krytyka ta była jednak przeprowadzona przy użyciu maksy-
malnie łagodnych słów i stwierdzeń: 

Zupełnie inaczej trzeba ocenić zarzuty stawiane towarzyszowi Widajowi. 
Tow. Widaj jest dobrym kolegą, dobrym przełożonym, jest bardzo kultural-
nym człowiekiem. Mamy poważne wątpliwości, czy wyroki w wielu spra-
wach (…) były przez niego samego pisane. A te motywy są straszne. Widzie-
liśmy na Zgromadzeniu człowieka, który miał w śledztwie wybite wszystkie 
zęby. Gołe szczęki pokazywał pułkownikowi Widajowi w pierwszej instancji. 
(…) Widząc te ślady tortur i słysząc o karcerach z wodą, tow. Widaj (…) pi-
sze w motywach, że skazany oczernia władze bezpieczeństwa i że to musi 
być poczytane jako szczególnie obciążająca okoliczność (…). Takich spraw 
jest niestety u tow. Widaja bardzo wiele (Poksiński 1996, 94–95). 

Pułkownik zabrał głos w swojej obronie. Argumentował, że sprawy z kie-
rowanego przez niego w latach 1952–1954 Wojskowego Sądu Rejonowego 
w Warszawie były w niewielkim procencie rewidowane w ramach akcji re-
habilitacyjnej przez Zgromadzenie Ogólne Najwyższego Sądu Wojskowego 
(Poksiński 1996, 208) oraz że pomimo nawału pracy spowodowanego nie-
doborami kadrowymi intensywnie działał na rzecz zlikwidowania sprzecz-
nych z prawem praktyk przyjętych w warszawskim WSR, a nawet wystarał 
się o karetkę więzienną do wyłącznej dyspozycji sądu (Poksiński 1996, 209–
2011, 217–219). Za jego urzędowania miały też zaniknąć procesy kiblowe 
prowadzone w mokotowskim areszcie (Poksiński 1996, 217). 

Pułkownik zaznaczył, że nigdy nie uległ sugestiom prokuratorów i przeło-
żonych co do kwalifikacji przestępstwa i wymiaru kary, a wyroki wydawane 
przez niego były częstokroć łagodniejsze (a niekiedy nawet uniewinniające), 
wbrew oczekiwaniom, co mogło wiązać się dla niego z nieprzyjemnymi 
skutkami (Poksiński 1996, 212–213, 216, 220–222). Kiedy zostawał przegło-
sowywany, sporządzał zdania odrębne (Poksiński 1996, 222). Jako sędzia 
I instancji miał również odmawiać uczestniczenia w postępowaniu drugoin-
stancyjnym w tej samej sprawie (Poksiński 1996, 219–220). 

Widaj przyznał jednak, że ogrom spraw do osądzenia wymuszał pośpiech, 
pobieżne zapoznawanie się z aktami oraz ogłaszanie wyroków przed ich 
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napisaniem (Poksiński 1996, 218–219). Te jednak, zdaniem sędziego, podle-
gały kontroli prasy (także zagranicznej) i opinii publicznej oraz sądów wyż-
szej instancji, i to orzeczenia NSW były ostatecznie, co należy wziąć pod 
uwagę przy ocenie wydawanych przez niego wyroków: 

wyroki te były zatwierdzane przez Najwyższy Sąd Wojskowy. (…) To nie 
były sprawy bez dowodów – to były sprawy z dowodami, które należało 
tylko właściwie ocenić. Dziś je oceniamy właściwie, wówczas działało na 
nas orzecznictwo Najwyższego Sądu Wojskowego (Poksiński 1996, 220, 
222–223, 226). 

Z kolei jako sędzia NSW miał interweniować w sprawach wyroków, które 
uznawał za „niesłuszne” (Poksiński 1996, 220–221). 

W swoim wystąpieniu sędzia wielokrotnie podkreślał znaczny wpływ, jaki 
na jego orzecznictwo mieli służbowi i polityczni przełożeni „naświetlający” 
mu daną sprawę pod kątem ideologiczno-politycznym (Poksiński 1996, 227–
231). Jednym z nich był płk Oskar Karliner (prokurator, zastępca prezesa 
NSW, szef Zarządu Sądownictwa Wojskowego), ciepło wspominany przez 
pułkownika: 

Co do szeregu spraw (…), muszę stwierdzić, że tow. płk Karliner zawsze 
był taktowny. Zapytywał mnie, jak ja sprawę widzę, to jest, jak oceniam 
winę i karę, gdzieś odchodził, a gdy przychodził (…), mówił, że tu a tu 
jest decyzja zgodna, a tu trzeba podwyższyć (…), a tu obniżyć” (…) 
w pewnym momencie tow. płk Karliner rozpoczął pomaganie mi w re-
dakcji wyroków (…). Mozolna to była praca (Poksiński 1996, 229). 

Co więcej, dzięki sugestii pułkownika Mieczysław Widaj przestał uznawać 
walkę z niemieckim okupantem a AK z okoliczność łagodzącą (Poksiński 
1996, 222). 

Wpływ na orzecznictwo pułkownika miał mieć też pośpiech, natłok pracy 
i obowiązująca wówczas polityka karna (Poksiński 1996, 224). Sędzia miał 
być też zmuszony do utrzymywania kontaktów z sekretarzami partyjnymi, 
którzy rościli sobie pretensje do wpływania na prace sądów i treści wydawa-
nych wyroków poprzez dawanie sędziom odpowiedniego „nastawienia” 
(Poksiński 1996, 225–226). Na koniec narady sędzia oświadczył, że jako 
cywilista nigdy nie chciał pracować w sądownictwie wojskowym i zaznaczył, 
że wbrew swojej woli był wielokrotnie przenoszony pomiędzy sądami, 
a oferowane mu warunki mieszkaniowe były niezwykle skromne – przez 
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krótki okres zmuszony był nawet spać wraz z ciężarną żoną na sali sądowej, 
obok celi aresztantów, z której wyprowadzano więźniów na nocne rozprawy 
(Poksiński 1996, 233–234). 

Recepcja 

Odbiór postaci Mieczysława Widaja w społeczeństwie jest jednoznacznie 
negatywny, zwłaszcza po prawej stronie sceny politycznej. Recepcja ta jest 
możliwa do przeanalizowania dzięki temu, iż postać pułkownika nie trafiła 
do sfery zbiorowej niepamięci. Wręcz przeciwnie, Mieczysław Widaj jest 
istotnym punktem odniesienia w publicznej debacie o dziedzictwie komuni-
zmu. W hipotetycznym „rankingu” największych zbrodniarzy stalinowskich 
okazałoby się, że pułkownik swoją „popularnością” ustępuje jedynie Józefowi 
Różańskiemu, Julii Brystiger, Helenie Wolińskiej i Adamowi Humerowi. 

Jak jednak konkretnie semiotyzowana jest postać pułkownika w dyskursie 
publicznym? Niemal w każdym tekście poświęconym, chociażby pośrednio, 
Widajowi, do opisu postaci sędziego i wzbudzeniu w odbiorcy pożądanej 
reakcji negatywnej używa się dwóch wartości liczbowych – pierwszej, opisu-
jącej liczbę osób skazanych przez niego na śmierć (ponad 100 osób) i dru-
giej, stanowiącej wysokość jego emerytury (ponad 9 tys. złotych). 

Pierwsza z przytoczonych liczb ilustrowana jest najczęściej plastyczną 
i przemawiającą do wyobraźni odbiorcy historią o ciepłej zupie, związaną 
z kiblowym procesem Stanisława Skalskiego. Jej treść prezentuje się, za hi-
storycznym portalem popularnonaukowym, następująco: 

Więzień funkcyjny rozpoczął wydawanie obiadu. Odbierał od osadzo-
nych żelazne miski, napełniał zupą i oddawał właścicielom. (…) 

– Skalski, odstaw zupę. Pójdziesz ze mną – odezwał się nagle strażnik. 
Mężczyzna spojrzał na niego, cofnął się do celi, położył miskę z zupą na 
pryczy i wyszedł na korytarz. (…) 

Na końcu korytarza znajdowała się otwarta cela. Mężczyzna wszedł do 
środka i zobaczył trzech ludzi siedzących na pryczach, z których jeden 
miał na sobie mundur z dystynkcjami majora, a pozostali byli cywilami. 
Bez słowa, ruchem głowy major wskazał więźniowi sedes znajdujący się 
w rogu celi. Mężczyzna usiadł na klapie. 

Najpierw przemawiał jeden z cywilów. Z jego ust posypały się te same 
oskarżenia, które mężczyzna słyszał wielokrotnie podczas śledztwa. 
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Szpiegostwo na rzecz Londynu i Waszyngtonu, próba obalenia ustroju 
państwa itp. itd. Były tak absurdalne, że mężczyzna przestał ich słuchać. 
Wyłączył się i poświęcił całą uwagę na studiowanie odrapanych ścian celi. 

Cywil w końcu przestał mówić. Głos zabrał major. Również i jego 
przemowę mężczyzna puszczał mimo uszu. Przynajmniej do chwili, kie-
dy padły słowa: 

„na karę śmierci, utratę praw publicznych oraz przepadek mienia na 
rzecz skarbu państwa”. 

Spodziewał się takiego wyroku, a jednak po plecach przeszedł mu 
dreszcz. 

Cywile i oficer wstali. Rozprawa była skończona. Po powrocie do celi 
mężczyzna wziął do ręki miskę z zupą. Była jeszcze ciepła (polimaty.pl 
2015). 

Sędzią majorem z powyższej historii jest oczywiście Mieczysław Widaj, 
a sama opowieść miała na celu, po pierwsze, zilustrować rzetelność tzw. 
„procesów kiblowych”, po drugie zaś pokazać zbrodniczą działalność sę-
dziego. Historia o ciepłej zupie była zamieszczania wielokrotnie w różnego 
rodzaju tekstach poruszających temat Mieczysława Widaja i zbrodni stali-
nowskich w Polsce. 

Drugą kwestią rozpalającą masową wyobraźnię była sprawa wysokości 
emerytury pułkownika. Temat ten był poruszany każdorazowo, przy naj-
skromniejszym choćby opisie postaci sędziego, stając się symbolem żywej 
po prawej stronie sceny politycznej tezy o niezdolności lub wręcz niechęci 
III RP do dokonania rozliczenia z komunistycznymi zbrodniarzami. Mieczy-
sław Widaj niemal do końca życia otrzymywał wysokie świadczenie emery-
talne, składające się z części cywilnej i wojskowej, w łącznej wysokości prze-
kraczającej 9 tys. złotych. Po odebraniu ma prawa do wojskowej części eme-
rytury wciąż na życie pozostawało mu ponad 5000 zł (wprost.pl 2007). Dla 
opinii publicznej wysokość emerytury stalinowskiego zbrodniarza była rażą-
co niesprawiedliwa, zwłaszcza w porównaniu z wysokością świadczeń 
otrzymywanych przez ofiary komunizmu (Stróżyk 2008). 

Liczba wydanych wyroków śmierci, wysokość emerytury, nieudane próby 
rozliczenia i późniejszy spór o miejsce pochowku uczyniły z Mieczysława 
Widaja bohatera zbiorowej wyobraźni, zwłaszcza po prawej stronie sceny 
politycznej. Tadeusz M. Płużański, dziennikarz i historyk (syn stalinowskie-
go więźnia – Tadeusza Płużańskiego) w swojej publicystycznej książce pt. 
Bestie, której tematem jest „reporterskie śledztwo o ludziach, którzy w cza-
sach komunizmu mordowali polskich patriotów, za co nigdy nie zostali uka-
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rani” poświęca pułkownikowi cały rozdział zatytułowany „Zmarły, nieosą-
dzony” (Płużański 2011, 191–198). Autor kilkukrotnie nazywa Widaja jed-
nym z najkrwawszych sędziów stalinowskich, stwierdza, że miał być pocho-
wany z honorami wśród swoich ofiar i podkreśla, że za popełnione zbrodnie 
nie spotkała go w zasadzie żadna kara (Płużański 2011, 191–198). 

Dobierane przez autora przymiotniki, stosowanie częstych wykrzyknień, od-
woływanie się do emocji czytelnika poprzez szczegółowe opisy zbrodni komu-
nistycznych i wyraźne podkreślanie bezkarności sprawców jasno wskazują, iż 
intencją Płużańskiego było umieszczenie Widaja w katalogu narodowych zdraj-
ców, bez pozostawienia miejsca na niuanse. Polska lat 1944–1989 jest w świetle 
tej narracji światem absolutnie dychotomicznym, zamieszkiwanym wyłącznie 
przez najgorszych zdrajców i najdoskonalszych bohaterów bez skazy. 

Pogrzeb 

Kolejną, ostatnią już kontrowersją związaną z postacią Mieczysława Wida-
ja była kwestia miejsca jego pochówku. Pułkownik, jak podkreślają ci, którzy 
negatywnie oceniają proces rozliczania komunistycznych zbrodniarzy przez 
III RP, do końca życia mieszkał w przydzielonym mieszkaniu przy ulicy 
Koziej na warszawskiej starówce. Zmarł 11 stycznia 2008 roku w wieku 95 
lat. Pogrzeb sędziego miał się odbyć na cmentarzu parafialnym kościoła św. 
Katarzyny na warszawskim Służewcu. Co istotne, na cmentarzu tym zostało 
pochowanych około 2 tys. osób, głównie żołnierzy podziemia, zamordowa-
nych w latach 1945–1955. Prawdopodobnie właśnie tam zostało pogrzebane 
ciało generała „Nila”. 

Przeciwko pomysłowi pochowania Mieczysława Widaja na cmentarzu ofiar 
stalinowskiego terroru zaprotestowało wiele osób, na czele z ówczesnym 
wicemarszałkiem Senatu, znanym antykomunistycznym opozycjonistą Zbi-
gniewem Romaszewskim. Biuro senatorskie marszałka wystosowało oficjalny 
„protest”, w którym również zamieszczono informację o wysokości emerytury 
sędziego. Romaszewski miał nawet interweniować w sprawie pochówku sędzie-
go u arcybiskupa Kazimierza Nycza. Ostatecznie proboszcz parafii wstrzymał 
przygotowania do pogrzebu i wycofał zgodę na pochówek. Mieczysław Widaj 
został pochowany na cmentarzu w warszawskim Grabowie. Po licznych aktach 
profanacji grobu, szczątki pułkownika zostały prawdopodobnie ekshumowa-
ne w 2009 roku i przeniesione na inny cmentarz, do nieoznaczonego grobu. 
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Adaptacja 

Historia Mieczysława Widaja nie jest prostą historią komunistycznego 
zbrodniarza. Życiorys sędziego do 1945 roku jaskrawo kontrastuje z życio-
rysami większości stalinowskich zbrodniarzy, m.in. innego absolwenta UJK, 
starszego o pięć lat Włodzimierza Ostapowicza. 

Ten przedwojenny adwokat ze Stanisławowa już we wrześniu 1939 roku, 
po zajęciu miasta przez Armię Czerwoną, wszedł w skład jego okupacyjnej 
administracji, by po wojnie zostać sędzią sądów wojskowych w Białymstoku, 
Warszawie i Wrocławiu. 

Tymczasem Mieczysław Widaj walczył w kampanii wrześniowej, a następ-
nie służył w strukturach ZWZ-AK do ostatnich miesięcy wojny, będąc 
członkiem sztabu obwodu. W roku 1945 nie był biernym cywilem ani szere-
gowym żołnierzem, lecz oficerem, przedwojennym podporucznikiem re-
zerwy artylerii i dobrze zapowiadającym się prawnikiem, wychowanym 
i wykształconym w okresie II RP. Doświadczenie niepodległej, przedwojen-
nej Polski było dla niego z racji urodzenia w 1912 roku całkowicie dostępne. 

Dlaczego zatem zdecydował się na zostanie jednym z czołowych przed-
stawicieli stalinowskiego terroru, przekreślając swoje dotychczasowe życie? 
Byłym akowcem skazującym na śmierć innych byłych akowców? Sądowym 
zbrodniarzem, prawnikiem na straży bezprawia, który ostatecznie musiał 
zostać pochowany w nieoznaczonym grobie? 

Tadeusz Płużański rozwiązuję tę zagadkę, cytując swojego ojca: „Słabość 
moralna i polityczna tych ludzi czyniła z nich po prostu szmaty, którymi 
można było wytrzeć każdą podłogę, nawet najbrudniejszą” (Płużański 2011, 
14). Jednakże poszukując innej odpowiedzi, należy stwierdzić, iż Mieczysław 
Widaj najprawdopodobniej „pogodził się z historią”, a na proces owego 
pogodzenia mogły składać się trzy czynniki: powojenna trauma, predyspo-
zycje psychologiczne oraz ideologia. 

Pierwszemu z wymienionych czynników całą monografię poświecił histo-
ryk Marcin Zaremba. W swojej książce pt. Wielka trwoga. Polska 1944–1947. 
Ludowa reakcja na kryzys przyjrzał się powojennym warunkom życia i posta-
wom obywateli ludowej Polski. Według badacza ówcześni Polacy zostali 
wepchnięci przez wojnę w labirynt strachu, z którego nie potrafili się wydo-
stać jeszcze długo po zakończeniu działań wojennych. Lęk przed żołnie-
rzami Armii Czerwonej, wszechobecny chaos, bezprawie i przemoc, głód, 
drożyzna, choroby, poczucie tymczasowości związane z niepewnym prze-
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biegiem granic sprawiały, że ludzie docierali na skraj swoich psychicznych 
możliwości i pragnęli w większości już tylko stabilizacji. Groza powojenna, 
która zastąpiła grozę wojenną, utrwaliła socjologiczne rozbicie społeczeń-
stwa, tkwiący w nim kompleks wojny i patologiczny system wartości (Za-
remba 2012, 138). Mieczysław Widaj został zwerbowany do LWP na dwa 
miesiące przed końcem wojny, kiedy w zasadzie całe terytorium II RP było 
już „wyzwolone” przez ZSRR. Życie społeczne wchodziło w okres długo-
trwałej normalizacji, a strach wojenny ustąpił miejsca strachowi powojen-
nemu. Chęć otwarcia nowego etapu życia w nowej Polsce mogła skłaniać do 
podjęcia współpracy z komunistami. 

Po drugie, istotne znaczenie mogły mieć czynniki psychologiczne, związa-
ne z osobowością sędziego Widaja, który niemal całe życie pełnił służbę 
w jakiejś hierarchicznej strukturze – w sądzie, w wojsku i ostatecznie w są-
dzie wojskowym. Pułkownik mógł posiadać osobowość skłaniającą go do 
podporządkowania i konformizmu. Jak ujął to Janusz Reykowski: 

Normy mają swoje źródło zewnętrzne: w nakazach rodziców, prawo-
dawców, zwierzchników, kierowników państwa itp. (…) 

U dzieci oraz u części ludzi dorosłych normy mogą zachować charak-
ter heteronomiczny, a wtedy osoby te uważają za dobre to, co uznał 
„prawodawca” (źródło norm), a za złe – to, co on potępił. 

Dla dzieci źródłem norm są rodzice, dla dorosłych może to być 
zwierzchnik, przywódca państwa, prorok itp. W takim wypadku jego 
osoba i jego wola staje się czynnikiem integrującym i hierarchizującym 
normy (Tomaszewski i in. 1982, 812). 

Powyższą tezę może potwierdzić przywoływane już zasłanianie się sędziego 
autorytetem zwierzchników i NSW. Początek dokonywanych przez pułkow-
nika zbrodni sądowych mógł mieć korzenie w opisanym powyżej mechani-
zmie. Następnie mógł zadziałać mechanizm zaangażowania i konsekwencji, 
opisywany przez Roberta Cialdiniego, mówiący, że człowiek posiada w sobie 
naturalną potrzebę bycia konsekwentnym w swoich zachowanych, a potrzeba 
ta wywoływania jest przez zaangażowanie (Cialdini 2010, 86). Jeżeli więc wzię-
ło się udział w jednej zbrodni sądowej i zostało się zaangażowanym w system 
terroru, to należy konsekwentnie kontynuować ten terror. W środowisku sę-
dziów-żołnierzy mógł działać także mechanizm społecznego dowodu słusz-
ności (o tym, czy coś jest dobre, decydujemy poprzez odwołanie do tego, co 
myślą na ten temat inni ludzie) (Cialdini 2010, 134) oraz autorytetu (zakorze-
nione poczucie obowiązku ulegania autorytetom) (Cialdini 2010, 228). 
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Ostatnim czynnikiem wyjaśniającym życiowe wybory sędziego Widaja 
mogła być ideologia marksistowsko-leninowska, jasno wskazująca na socja-
lizm i komunizm jako historyczną nieuchronną konieczność, następującą po 
kapitalizmie. To założenie, promowane przez wszechobecną propagandę, 
połączone z opisanymi powyżej czynnikami, mogło przypieczętować decy-
zję Mieczysława Widaja o zostaniu, jak ujął to prof. Krzysztof Szwagrzyk, 
„prawnikiem na straży bezprawia”. 

Na temat źródeł postaw pułkownika można dziś jedyne spekulować. Faktem 
jest, iż biografii Mieczysława Widaja wystarczyłoby na kilka życiorysów. Służba 
w przedwojennym wojsku i Armii Krajowej, uwikłanie w komunizm, stalinow-
skie zbrodnie sądowe, rytualne potępienie przez PRL i nieśmiałe próby rozli-
czenia przez III RP, spokojne życie emeryta z warszawskiej starówki i na koniec, 
już po śmierci, awantura o miejsce pochówku, w którą zaangażowali się czołowi 
przedstawiciele władz państwowych i kościelnych. W losach pułkownika prze-
gląda się blisko pięćdziesiąt lat skomplikowanej polskiej historii, skłaniając do 
przemyśleń na temat natury ludzkiej. Najcelniej kwestię tę ujęło biuro senatora 
Romaszewskiego we wspomnianym liście protestacyjnym: 

Łatwo sobie wyobrazić hipotetyczną inskrypcję umieszczoną na grobie 
sędziego Mieczysława Widaja: 

płk Mieczysław Widaj, 1912–2008 
Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie 
Dowódca plutonu artylerii w czasie kampanii wrześniowej 
Żołnierz okręgu lwowskiego Armii Krajowej 
W 1945 zmobilizowany do LWP 
Cześć jego pamięci 

Te wszystkie informacje są prawdziwe, a jednak… (romaszewski.pl 2008). 

Bibliografia 

Cialdini R., 2010, Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańsk. 
Mider D., 2015, Meandry przemocy politycznej: w poszukiwaniu definicji zabójstwa politycznego, „Rocz-

nik Bezpieczeństwa Międzynarodowego”, vol. 9, nr 2. 
Musiał F., 2005, Polityka czy sprawiedliwość? Wojskowy Sąd Rejonowy w Krakowie (1946–1955), 

Kraków. 
Płużański T.M., 2011, Bestie, Warszawa. 
Poksiński J., 1996, „My sędziowie, nie od Boga…”. Z dziejów Sądownictwa Wojskowego PRL 1944–

1956. Materiały i dokumenty, Warszawa. 



132 BIBLIOTEKA POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNEGO, 2018 • 7 

 

Szwagrzyk K., 2005, Prawnicy czasów bezprawia. Sędziowie i prokuratorzy wojskowi w Polsce 1944–
1956, Kraków. 

Tomaszewski T., red., 1982, Psychologia, Warszawa. 
Zaremba M., 2012, Wielka Trwoga. Polska 1944–1947. Ludowa reakcja na kryzys, Kraków. 

Netografia 

http://polimaty.pl/2015/05/sadowy-morderca-czlowiek-ktory-karal-smiercia-bez-zmruzenia 
-okiem/ [dostęp: 1.03.2017]. 

http://romaszewski.pl/podstrony/publikacje/2008_sty_pogrzeb_sedziego_widaja.html [do-
stęp: 1.03.2017]. 

https://www.wprost.pl/102596/Kiedy-Widaj-straci-emeryture [dostęp: 1.03.2017]. 
Stróżyk J., 2008, Czy stalinowski sędzia będzie miał uroczysty pogrzeb?, http://www.rp.pl/artykul/ 

83946-Czy-stalinowski-sedzia-bedzie-mial-uroczysty-pogrzeb-.html#ap-1 [dostęp: 1.03.2017]. 

Reconciled with History.  
Reception and Adaptation of the Judge Mieczysław Widaj 
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Perenialistyczna teoria narodu Benedykta Zientary 

Socjologowie narodu mogą w polskiej mediewistyce doszukać się inspira-
cji, takich koncepcji, które po wnikliwym przestudiowaniu mogą okazać się 
dla nich użyteczne. Jednym z najciekawszych ujęć narodu jest koncepcja 
zaproponowana przez Benedykta Zientarę, którą ten wyłożył w monografii 
zatytułowanej Świt narodów europejskich. Celem, jaki stawiam przed niniejszym 
artykułem, jest przeanalizowanie koncepcji przedstawionej przez wzmian-
kowanego wyżej uczonego. Analiza wykonana zostaje po to, aby móc za-
proponować socjologom poszerzenie spektrum teoretycznego dzięki za-
adaptowaniu koncepcji narodu wypracowanej przez wybitnego polskiego 
mediewistę. Studia nad narodem z natury rzeczy winny być interdyscyplinarne, 
zbyt jednak często historycy i socjologowie, zamknięci w swoich wieżach z kości 
słoniowej, nie zauważają dokonań poczynionych w innych dyscyplinach zajmu-
jących się problematyką narodu. Jako socjolog dostrzegam znaczny poten-
cjał heurystyczny w koncepcji Zientary, która, choć nie wolna od błędnych 
wniosków i teoretycznych potknięć, może stanowić dobre źródło inspiracji 
dla socjologów. Na pewno jest to dobry punkt wyjścia dla dyskusji mogącej 
prowadzić do nowego otwarcia teoretycznego w socjologii narodu. 

Instytucjonalny perenializm 

W głównej tezie, jaką zawiera znakomity polski historyk w swojej koncep-
cji, dowodzi, że cechy narodów wykształciły się w sprzyjających uwarunko-
waniach panujących w Europie w średniowieczu, zaś późniejszy ich rozwój 



136 BIBLIOTEKA POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNEGO, 2018 • 7 

 

miał tylko ilościowy charakter i polegał na horyzontalnej (integrowanie 
w narodzie rożnych grup terytorialnych) i wertykalnej (integrowanie w naro-
dzie rożnych warstw społecznych) integracji. Pisze historyk, że różnice wy-
stępujące „między uformowanymi w XIX wieku narodami a wcześniejszymi 
etapami więzi narodowej są raczej ilościowe niż jakościowe i nie pozwalają 
na zaprzeczenie istnienia narodów przed XVIII wieku” (Zientara 1985, 18). 
Narody powstałe we wczesnym średniowieczu trwają przez wieki, znajdując 
przedłużenie w narodach dzisiejszych. Naród można więc wpisać w linearny 
proces zapoczątkowany w wiekach średnich, proces mający charakter umac-
niania i rozprzestrzeniania się stałych form społecznych i kulturowych przy-
bierających postać narodu właśnie (Burszta 2013, 180). 

Taki typ stanowiska teoretycznego w studiach nad narodem nosi nazwę 
perenializmu (Konarski 2010, 12). Źródłosłów tego pojęcia odsyła do łaciń-
skiego wyrażenia perenis w przymiotnikowym znaczeniu wieczysty (Konarski 
2007, 18–27). W perenializmie zakłada się, że narody są wieczyste, to zna-
czy, że „wiele narodów istnieje od niepamiętnych czasów” (Smith 2007, 70). 
Stanowisko teoretyczne noszące taką nazwę zostało wyabstrahowane i opi-
sane przez brytyjskiego socjologa narodu Anthony’ego Smitha (Smith 2009a, 
9–11). Funkcjonuje ono głównie w historiografii, obok paradygmatów mo-
dernistycznego, w którym zakłada się, że narody wykształciły się ex nihilo 
w nowoczesności, oraz prymordialistycznego, gdzie utrzymuje się, że narody 
są pochodną funkcjonujących na podstawowym poziomie społecznych po-
wiązań więzi pierwotnych (Smith 1998). Nie należy zapominać o perspekty-
wie etnosymbolicznej, w której proponuje widzenie w narodzie przekształ-
conych w wyniku procesów długiego trwania grup etnicznych funkcjonują-
cych od starożytności (Smith 1999, 8–17). Drugą istotną ideą perenializmu, 
obok wskazania na średniowieczną proweniencję narodów, jest zasada cią-
głego trwania narodów. Mówi ona, że gdy narody pojawiają się, to pomimo 
zauważalnych kryzysów czy chwilowych załamań kształtują się w powolnym 
procesie przez stulecia, aż do współczesności (Smith 2009b, 18–23). Nie 
wszystkie narody powstały w średniowieczu, tylko niektóre wykształciły się 
wówczas jako trwałe formy społeczno-kulturowe. Powstała jednak wówczas 
idea, wzorzec narodu. Perenialistyczna teza powtarzalnego trwania narodów 
zakłada, że poszczególne narody mogą znikać, zaś idea bytu narodowego 
jako zjawisko trwa, odradzając się w pojawiających się zawsze i wszędzie 
narodach (Smith 2007, 70–73). 

Polski mediewista upatruje początków kształtowania się narodów w Europie 
w momencie rozpadu państwa Karola Wielkiego rządzonego przez jego 
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potomnych, owego Sancta Gens Francorum, które pękło nie wzdłuż swoich 
zewnętrznych granic, ale podzieliło się wewnątrz. Symbolicznym więc po-
czątkiem procesów narodotwórczych jest dla niego traktat z Verdun z 843 
roku, kiedy to podzielono imperium karolińskie, dając początek narodom 
francuskiemu i niemieckiemu (Zientara 1994, 78–79). Podobnie sprawy 
widzi Hough Seton-Watson, brytyjski historyk, specjalista od Europy Środ-
kowej i Wschodniej (Seton-Watson 1977). Proces ów trwał kilka wieków 
i towarzyszyło mu także osłabianie chrześcijańskiego uniwersalizmu, co 
stworzyło miejsce na kształtowanie się więzi społecznych opartych na po-
dobieństwie językowym i etnicznym zbiorowości zamieszkującej jakiś zwarty 
obszar (Zientara 1997, 16). 

W wiekach IX i X, czyli w czasie, gdy na zachodzie Europy rozpadła się 
już monarchia Karola Wielkiego, dając początek trzem wielkim pań-
stwom i narodom europejskim: Francji, Niemiec i Włoch (843 r.), na 
ziemiach polskich i w sąsiednich krajach nastąpiły bardzo głębokie prze-
obrażenia, będące ukoronowaniem poprzednio już zarysowujących się 
procesów (Topolski 2015, 36). 

W wyniku tych procesów zaczęły w Europie powstawać państwa, które 
nie były polityczną emanacją wcześniej istniejących narodów. Zientara 
twierdzi, że było odwrotnie, narody średniowieczne „powstały przede 
wszystkim dzięki ramom stworzonym przez państwo” (Zientara 1985, 343). 
W wyniku działań politycznych powstały rodzaje stref etnopolitycznych, za-
mkniętych granicami monopolistycznego władztwa zlokalizowanego w centrum 
polityczno-gospodarczym powiązanym z rodami panującymi (Urbańczyk 2008, 
68). Polski uczony pisze o instytucjonalnych determinantach kształtujących 
naród. Tak jak Max Weber uważa, że polityczna instytucja państwa ma dla 
procesów narodotwórczych kluczowe znaczenie. Przy czym niemiecki kla-
syk socjologii początki owego procesu lokuje znacznie później, wiążąc je 
z nastaniem epoki noszącej nazwę nowoczesnej (Weber 1946, 174). 

Zientara uważa, że pionowe więzi ludu z monarchą długo hamowały, 
a gdy te się pojawiły, tłumiły więzi narodowe. Powiada, że poczucie przy-
wiązania do wspólnoty z reguły jest pochodną „przywiązania do dynastii, od 
szeregu pokoleń rządzącej krajem, a uczucia te, w razie zmiany dynastii, 
przechodzą na insygnia, używane przy uświęconym przez Kościół obrzędzie 
koronacji, zwłaszcza na koronę, symbolizującą jedność kraju” (Zientara 
1997, 21). Niemniej jednak to właśnie najczęściej wokół etniczności władcy 
oraz grup i kategorii organizujących wczesnośredniowieczne państwa przy 
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wykorzystaniu syntezy elementów etnicznych cech grup podporządkowa-
nych władcy, najczęściej wyróżnionych lub dominujących, zaczyna tworzyć 
się etnokulturowa specyfika zbiorowości tych państw. Trwanie i relatywna 
stabilność takich instytucji politycznych w średniowieczu, mam tu na myśli 
średniowieczne państwa patrymonialne, sprzyja utwierdzaniu się ich etno-
kulturowej specyfiki. Zientara powiada, ze pomiędzy IX a XI wiekiem 
kształtowały się liczne państwa, takie jak chociażby Dania i Norwegia, Fran-
cja i Niemcy czy Polska i Czechy oraz wiele innych. Państwa te przetrwały 
na tyle długo, by mogły się w nich wykształcić narody (Zientara 1994, 92–
94, 104–105, 186). Instytucjonalny perenializm Zientary zakłada, że narody 
powstały w średniowieczu, które nazywane jest „świtem narodów europej-
skich”, zaś u ich zarania najważniejszą determinantą była instytucja formują-
cego się państwa oraz etniczność grup owo państwo zamieszkujących. 

Etniczność i świadomość 

W kształtującej się instytucji państwa średniowiecznego wyraźne jest poczu-
cie państwowe wyrażane przywiązaniem do monarchy, dynastii i kierowanej 
przez nich instytucji państwa. Nie jest ono jednak tożsame z poczuciem 
narodowym, albowiem państwo stanowi dlań tylko instytucjonalne i poli-
tyczne ramy istnienia i funkcjonowania narodu. Uczony pisze: 

Naród zaś powstaje wtedy, kiedy uformowana przez państwo społeczność 
zaczyna się czuć wspólnotą mającą jednolite cechy (zwykle dodatnie), 
wspólną tradycję, pod którą należy w średniowieczu rozumieć nie tyle 
rzeczywistą historię, co legendę o wspólnym pochodzeniu i pokrewień-
stwie członków narodu, a wreszcie wspólną ojczyznę, również uwznio-
śloną przez uczuciowy do niej stosunek: kraj najpiękniejszy w świecie, 
właściwe miejsce szczęśliwego bytowania narodu (Zientara 1989, 39). 

Zdaniem polskiego mediewisty, z czasem w tego rodzaju państwowych 
zbiorowościach rodzi się najważniejsza w procesie tworzenia się narodu 
świadomość narodowa. Omawiając koncepcję wzmiankowanego uczonego, 
Tomasz Kizwalter powiada, że dla niego „dopiero istnienie świadomości 
narodowej dokumentuje istnienie narodu” (Kizwalter 1999, 31). Świado-
mość narodowa, zwana również poczuciem narodowym, jest jednym z ty-
pów świadomości zbiorowej, w którym uczucie przywiązania do grupy ludz-
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kiej, naturalne dla człowieka, w tym przypadku dotyczy zbiorowości uznawanej 
za własny naród. Na ową świadomość zdaniem Zientary składa się wiara we 
wspólne pochodzenie, pozytywna waloryzacja członków własnego narodu, 
której towarzyszy funkcjonowanie negatywnych stereotypów, jakimi stygma-
tyzuje się inne narody. Wiąże się to z głębokim przeświadczeniem o odręb-
ności narodu własnego, którego dobro stanowi dla jego członków wartość 
autoteliczną, zaś interesy kolektywne zawłaszczają indywidualizm i autono-
mię jednostek. Można by więc rzec, że świadomości narodowej towarzyszy 
idea prymatu narodu nad jednostką i jego wyższe usytuowanie w gradacyj-
nym porządku bytów (Zientara 1985, 17). To idea, którą nazwać można 
średniowiecznym protonacjonalizmem. Tego rodzaju świadomość narodo-
wa pojawiła się pokarolińskiej Europie w wiekach średnich we francuskiej, 
niemieckiej, włoskiej, niderlandzkiej, a także czeskiej czy polskiej odmianie. 

Jednym z warunków koniecznych, acz niewystarczających, jest pojawianie 
się jakiejś formy zinstytucjonalizowanej władzy o relatywnie trwałym charak-
terze, rozciągającej swoją jurysdykcję nad przestrzennie zlokalizowaną zbio-
rowością etniczną. Narodowogennemu związkowi etniczności i instytucji 
średniowiecznego państwa patrymonialnego, który ma wyraźnie symbio-
tyczny związek, towarzyszy poczucie wspólnoty komunikowania się za pomocą 
tego samego języka. Kształtowaniu się narodu w średniowieczu sprzyja coraz 
częstsze używanie „w piśmie języków narodowych; wspólnota polityczna 
często, choć nie zawsze, łączy się z językową, powstaje świadomość narodo-
wa, uczucia patriotyczne, ogarniające już nie miasto rodzinne czy dzielnicę, 
ale całe królestwo” (Zientara 1997, 21). Język ten stanowi nie tylko narzę-
dzie komunikacji instrumentalnej, ale przede wszystkim nośnik wspólnych 
cech etnicznych, takich jak elementy kultury, obyczaju, opowieści o prze-
szłości. Język jest istotnym czynnikiem narodotwórczym, w nim bowiem 
formowana jest ludzka świadomość, ta zaś w jednej ze swych odmian, prze-
jawiając się w poczuciu narodowym, formuje narodową świadomość. We-
dług Zientary można wskazać, iż w Europie od XII do XIV wieku wy-
kształcił się pewien typ nacjonalizmu językowego, za przykład podając mię-
dzy innymi Polskę i Czechy, gdzie naród formowany był głównie przez 
świadomość bycia członkiem wspólnoty etnojęzykowej (Zientara 1985, 355). 
Innym przykładem wskazywanym przez badacza jest kształtowanie się po-
wszechnej świadomości narodowej formowanej na podstawie rozpowszech-
niającej się znajomości francuskiego. 

Badacz podkreśla, że pokrewieństwo językowe, czy też jedność w tym 
wymiarze, nie odegrało najważniejszej roli w tworzeniu się podziałów pań-
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stwowych w pokarolińskiej Europie. Czynnik ten nabrał zasadniczego zna-
czenia wówczas, gdy te państwa jakiś już czas istniały, w szczególności, gdy 
– a działo się tak niezwykle często – władcy wykorzystywali mechanizmy 
przymusu posługiwania się państwowym językiem, czyniąc zeń ważny czyn-
nik integracji społeczeństw, jakimi przyszło im rządzić (Zientara 1985, 128). 
Podkreślanie czynników świadomościowych, których treścią są elementy 
kulturowe, zbliża teorię narodu Zientary do kulturystycznej koncepcji naro-
du Floriana Znanieckiego, opisanej w dziele klasyka myśli socjologicznej 
noszącym tytuł Współczesne narody (Znaniecki 1990). 

Kolejnym ważnym czynnikiem pojawienia się i utwierdzenia świadomości 
narodowej jest przyjęta w języku i uznana za swoistą oraz prawomocną na-
zwa własna (endoetnonim) oraz nazwa nadawana przez obcych (egzoetno-
nim), w szczególności przez sąsiadów (Zientara 1977, 287–309). To istotny 
element „uświadomionego wyodrębnienia, znaczący we wczesnej fazie for-
mowania się narodu” (Kłoskowska 2005, 32). Świadomość narodowa bu-
dowana na podstawie poczucia wspólnoty etnicznej i językowej, zakładając 
podobieństwo wyrażane przez narodowe i pozytywne w znaczeniu autoste-
reotypy, fundowana jest na poczuciu odrębności wyrażanej w nadawaniu 
nazw innym narodom oraz stygmatyzowaniu ich członków przez konstruo-
wanie negatywnych stereotypów ich charakteryzujących. Powyższe zaś jest 
możliwe w warunkach intensywnego kontaktu kulturowego, mającego za-
równo bezkonfliktowy, jak i konfliktowy charakter (Kizwalter 1999, 28). 
Zwłaszcza ten drugi typ, także w swej odmianie etnicznej, ujawnił zdaniem 
wybitnego polskiego mediewisty swój narodowotwórczy potencjał. Konflikt 
uwypuklający różnice narodowe i tworzący własną świadomość narodową 
widać już w średniowieczu. Tożsamość grupowa stanowiąca rdzeń etniczno-
ści kształtowana jest przez kontakty z Innym. Ten pogląd zbliżony jest do 
tego, co pisał o interakcjach z innością Georg Simmel. Konkretnie chodzi tu 
o wpływ, jaki na kształtowanie się tożsamości ma tego typu relacja (Simmel 
2006, 204–2012). Twierdzenie zaś o etnicznych podstawach narodu legło 
u podstaw teoretycznej perspektywy etnosymbolicznej (Smith 2007, 78–83). 

Przykładowo polska świadomość narodowa, a co za tym idzie i polski na-
ród, kształtowała się w konflikcie etnicznym i ekonomicznym, jaki genero-
wały relacje z odmiennym językowo i konfesyjnie archetypicznym europej-
skim Innym, zamieszkującym średniowieczne miasta homo mercator, czyli 
Żydem. Narodowotwórcze konflikty generowały również relacje z odmien-
nymi etnicznie i językowo przedstawicielami ludności niemieckiej. W skar-
dze do papieża Marcina IV oraz do kurii rzymskiej, w dokumencie sporzą-
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dzonym po Synodzie w Łęczycy zwołanym w roku 1285 przez arcybiskupa 
gnieźnieńskiego Jakuba Świnkę, relacjonując konflikty niemiecko-polskie, 
przeciwstawiono gens Theutonica zbiorowości, którą określono mianem gens 
Polonica, co zdaniem Zientary potwierdzało fakt istnienia już wówczas naro-
dów, w tym przypadku niemieckiego i polskiego. Podjęto wtedy uchwałę 
o obronie języka polskiego, nakazując wygłaszanie w nim kazań, zakazano 
również przyjmowania nauczycieli niemówiących po polsku. Skarżono się, 
że niemieccy osadnicy, szlachta, mieszczanie, kler i chłopi prześladują lud-
ność polską, uciskając ją ekonomicznie oraz „pozbawiając praw i obyczajów 
ojczystych”. Postanowiono również nie dopuszczać Żydów do dzierżawy 
dochodów publicznych. Za przykład służyć może również polityczny 
u zarania konflikt przeobrażający się we wrogość wobec obcych językowo 
i etnicznie niemieckich mieszczan Krakowa – mam tu na myśli bunt wójta 
Alberta w tym mieście pomiędzy majem 1311 a majem 1312 roku. Kontakt 
z Obcym stanowi ważny czynnik formowania się poczucia narodowego, 
wyraźnie widać to, jak zaznacza Zientara, w XIII-wiecznej Polsce. 

Podobnie w kontakcie z Innym/Obcym widzi mechanizm początków 
kształtowania się narodów i tożsamości narodowych francuski historyk durk-
heimista, związany z École des Annales Marcel Bloch. Stwierdza on, że u zarania 
tych procesów leżą kontakty różnych etnicznie i językowo rycerzy biorących 
udział w krucjatach, uzmysławiających sobie swoją odmienność dzięki kontak-
tom z przedstawicielami innych grup językowych i etnicznych (Bloch 1981). 

Formowanie się świadomości narodowej przez etniczny konflikt wygenero-
wany przez niższy kler, któremu chodziło także o przejęcie dochodów z pre-
bend zawłaszczanych ich zdaniem przez niemieckie duchowieństwo, w walce 
o prymat narodowego języka i rodzimych obyczajów ma istotne znaczenie 
w procesach nacjogenezy. Konflikt przeniesiony na poziom wyższego du-
chowieństwa stał się walką o „polskość Kościoła i o całość Polski” (Zienta-
ra 1989, 73). Etniczny konflikt kształtujący poczucie świadomości narodo-
wej to zjawisko o większym zasięgu, dochodziło do niego nie tylko w Pol-
sce, a w całej niemalże Europie. Mediewista wskazuje na Węgry, gdzie do-
szło do „wybuchu nienawiści do Niemców, którego rezultatem było zarów-
no zamordowanie królowej Gertrudy w roku 1213, jak postanowienia Złotej 
Bulli z roku 1222, utrudniające nadawanie dóbr i urzędów cudzoziemcom” 
(Zientara 1997, 56). Wskazuje również na Czechy, gdzie miały miejsce po-
dobne zajścia. Choć podkreśla, że nie były to zdarzenia dla średniowiecznej 
Europy dominujące, to jednak nie pozostawały bez wpływu na kształtowa-
nie się poczucia świadomości narodowej (Zientara 1994, 196). Wówczas to 
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jako pochodna wcześniej zarysowanych procesów oraz konfliktów etnicz-
nych rodzi się quasi-nacjonalistyczne poczucie, zgodnie z którym interes 
własnej wspólnoty i państwa „należy stawiać przed ogólnymi interesami 
chrześcijaństwa; w hasłach uniwersalistycznych, których nie brak w dalszym 
ciągu, patrioci doszukują się obcych interesów, sprzecznych z potrzebami 
ich kraju” (Zientara 1997, 21–22). 

Od narodu elitarnego do narodu masowego 

Uczestnictwo w praktykach podtrzymywania i wyrażania świadomości na-
rodowej w początkowych etapach procesu tworzenia narodu rozkładało się 
nierównomiernie w odniesieniu do różnych elementów średniowiecznej 
struktury społecznej. Maria Bogucka zauważa, że dla Zientary 

wykrystalizowana, dojrzała świadomość narodowa w tych latach ograniczona 
była do bardzo wąskiej grupy ludzi – budowniczych państwa. Na innych, 
niższych piętrach drabiny społecznej funkcjonowały więzi węższe – regio-
nalne i lokalne – i ich odbicia w świadomości, choć oczywiście istniało także 
pewne poczucie wspólnoty szerszej, etnicznej (Bogucka 1987, 22). 

Depozytariuszami i propagatorami poczucia narodowego było „ducho-
wieństwo, rycerstwo i mieszczaństwo, chłopstwo pozostawało w zasadzie 
poza jego zasięgiem” (Kizwalter 1999, 28). Pierwszymi, wśród których upo-
wszechniła się narodowa świadomość, byli oświeceni przedstawiciele kleru 
i średniego rycerstwa. Zientara powiada, iż powstała „w średniowieczu elita, 
stanowiąca świadomą część narodu, uzyskawszy w przedstawicielstwach 
stanowych wpływ na losy państwa, zaczęła się uważać za właściwego rzecz-
nika narodu, a często za naród tout court” (Zientara 1985, 16). Proces kształ-
towania się narodu przez formowanie się wspólnego języka, etniczności oraz 
kultury narodowej początkowo dotyczy „elit społeczeństwa i w perspekty-
wie czasowej rozlewa się na inne grupy stojące pierwotnie na uboczu proce-
su narodowotwórczego” (Kuczur 2008, 56). Poczucie tożsamości narodowej 
rozchodziło się w górę hierarchii społecznej, obejmując elity kościelne i moż-
nych, i w jej dół, upowszechniając się wśród mieszczan (Zientara 1985, 197). 
Zientara wskazuje, że poczucie narodowe zdominowane było długo i w wielu 
przypadkach przez przywiązanie do państwa, a dokładniej rzecz ujmując do 
monarchy, przez więzi religijne czy lojalności lokalne i regionalne. Przykła-
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dowo śląskie więzi regionalne górowały nad ogólnopolską świadomością 
narodową, co w efekcie przyczyniło się do ułatwienia oderwania Śląska od 
Polski (Zientara 1985, 355). Z czasem jednak świadomość narodowa wytwo-
rzyła poczucie wspólnoty, które stało się jednym z najważniejszych mecha-
nizmów integracji społecznej i kulturowej społeczeństw Europy oraz naj-
ważniejszym źródłem legitymizacji władzy. 

Podkreślanie wagi poczucia tożsamości narodowej każe widzieć w kon-
cepcji Zientary odmianę subiektywistycznej teorii narodu, która bierze swoje 
początki od Ernesta Renana opisującego kształtowanie się narodu przez 
metaforę codziennego plebiscytu (Renan 1998). W socjologii subiektywi-
styczną koncepcję narodu opracował i spopularyzował Weber (2002, 667). 
Subiektywistyczna koncepcja narodu Zientary zakłada, że naród to rozpo-
wszechniona wśród przedstawicieli wspomnianych warstw społecznych 
świadomość narodowa. Autor używa nawet sformułowania „świadoma 
część narodu”. Wskazuje również na to, że w początkowych okresach for-
mowania się narodu chłopi funkcjonowali poza poczuciem narodowym. 
Stwierdza jednak, że z czasem, często po wielu wiekach, także wśród chłop-
stwa upowszechniła się świadomość narodowa. Zauważa też, chociażby 
w odniesieniu do średniowiecznej Polski, że chłopi przynależeli do tego 
samego kompleksu etnicznego, co inne stany średniowiecznego polskiego 
społeczeństwa. Ujawniły to wcześniej wskazane konflikty z ludnością nie-
mieckojęzyczną, w których chłopi zalewani napływem obcych form kultu-
rowych zachowali swoistość, nie tracąc „własnego, odziedziczonego po 
przodkach oblicza etnicznego” (Zientara 1989, 69). 

Rodzi się więc pytanie o subiektywizm koncepcji Zientary, oto bowiem 
naród jest tożsamy w pewnym stopniu ze świadomym utożsamieniem się 
z uważaną za własną grupą etniczną. Chłopi pomimo początkowego braku 
świadomości narodowej przynależą przecież do tego samego kompleksu 
grup etnicznych, co świadome narodowo rycerstwo i duchowieństwo. Czy 
zatem historyk zakłada istnienie narodu w wymiarze jakichś jakości obiek-
tywnych, zaś poczucie narodowości chłopów jest latentne, a ci są uśpioną 
częścią narodu? Odpowiedź mediewisty w odniesieniu do tego problemu 
jest umiarkowanie konstruktywistyczna. Otóż już w XV wieku podobień-
stwo etniczne chłopów uznane zostało przez elity narodowo uświadomione 
za warunek wystarczający bycia częścią narodu. Po pierwsze uznano chło-
pów za naród, po drugie zaczęto dokładać starań, czynił tak na przykład kler 
podczas sprawowanych mszy, by oni sami uświadomili sobie poczucie naro-
dowe. Naród w tym ujęciu to pewna wspólnota świadomych jednostek, 
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powołana do życia przez narodotwórcze elity umiejętne operujące treściami 
wypreparowanymi z kultur etnicznych, jakie reprezentują grupy zamieszkujące 
ówczesne państwa. „Nieświadomi należą do narodu, ponieważ znalazło się dla 
nich miejsce w wyobrażeniach stworzonych przez świadomych” (Kizwatler 
1999, 32). Chłopi poddani presji działań socjalizujących ich do narodu uwie-
rzyli, że są jego częścią, co w powiązaniu z bliskością etniczną i językową 
umożliwiło wykształcenie wśród chłopów świadomości narodowej. 

Zientara ostrożnie podchodzi do kwestii definicyjnych. Stwierdza, że pro-
ces narodotwórczy rozpoczął się we wczesnym średniowieczu, wówczas to 
bowiem zaczęły powstawać w ramach instytucji państwa zbiorowości po-
dobnych etnicznie i językowo ludzi, wśród których zaczęło się upowszech-
niać poczucie tożsamości z podobnymi sobie i odrębności od innych, ro-
dzące się w elitach i stopniowo rozlewające się na inne grupy społeczne. 
Uczony nie widzi potrzeby wprowadzania rozróżnień definicyjnych pomię-
dzy kategoriami wczesnej narodowości i narodu jako takiego. Ten ostatni 
jako zjawisko występował już w średniowieczu, rozwijał się w wiekach póź-
niejszych; poczucie narodowości jest z nim organicznie niemalże związane. 
Przyjmując, że naród uformował się w wiekach średnich, widzi jednak róż-
nice pomiędzy tamtą jego formą a odmianą nowoczesną. 

Naród nowożytny różni się od średniowiecznego nieporównywalnie szer-
szym zasięgiem świadomości, obejmującym nieomal wszystkich (ale nigdy 
jednak zupełnie wszystkich!) ludzi, potencjalnie mogących wejść w jego 
skład oraz trwałością tego zasięgu, nie podlegającą tak wielkim jak w śre-
dniowieczu wahaniom (Zientara 1990, 11). 

Naród jako zjawisko charakteryzuje się zarówno w średniowieczu, jak i w no-
woczesności tymi samymi cechami, jego nowoczesna odmiana ma bardziej 
masowy i trwały charakter, zaczyna dominować nad innymi typami więzi 
społecznych. Takie widzenie problematyki narodu podziela Adrien Ha-
stings, brytyjski mediewista, jeden z czołowych przedstawicieli perspektywy 
perenialistycznej w anglosaskich studiach nad narodem (Hastings, 1997). 

Perenializm Zientary, przedstawiający naród w kategoriach instytucjonal-
nych oraz subiektywistycznych, zawiera w sobie również wątki konstrukty-
wistyczne. Dotyczy to momentu początkowego procesu nacjogenezy. To 
elity kształtują świadomość narodową, mniej czy bardziej intencjonalnie 
operując dostępnymi im treściami etnicznymi, narzucają swoje wyobrażenia 
przedstawicielom innych grup społecznych. Naród ujmowany jest tu proce-
sualnie, jest zjawiskiem dynamicznym rozciągniętym w długim interwale 
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dziejów. Wspólna i długa historia to jeden z głównych czynników narodo-
twórczych, im dłuższa historia narodu, tym silniej i szerzej oddziałuje zbioro-
wa tożsamość narodowa kształtowana przez wspomnienia, opowieści, mity 
czy pewne elementy kulturowe (Zientara 1985, 205). Otóż narody powstały 
w określonym kontekście czasowym i społeczno-politycznym, nie jako wy-
raz „Ducha Dziejów”, etap w społecznej ewolucji czy w wyniku procesów 
rywalizacji klasowej. Nie są niezmienne. Zientara podkreśla, iż ich powsta-
nie, kształtowanie się, rozwój, a niejednokrotnie rozpad, mają charakter 
dynamiczny. Zaznacza, iż od średniowiecza istnieją narody na różnych „sta-
diach konsolidacji, narody w stanie powstawania, zalążki narodów w postaci 
kształtujących się wspólnot politycznych, z których z czasem w przyszłości 
powstanie naród, a czasem tylko efemeryczny związek terytorialny lub koalicja 
określonych grup ludności” (Zientara 1999, 33). Pokrewnym etnicznie i języ-
kowo, posiadającym krócej lub dłużej jakąś formę państwa, Bretończykom, 
Burgundczykom, Baskom, Bawarom czy Sasom nie udało przekształcić się 
w narody. Sukcesem ów proces zakończył się natomiast w Niemczech, Polsce 
czy na Węgrzech. Zientara zauważa, że świadomość narodowa wcale w śre-
dniowieczu nie była dominująca, współtowarzyszyła więziom państwowym, 
regionalnym i lokalnym, religijnym. Z czasem jednak umacniała się, stając się 
jedną z najistotniejszych cech zachodniej cywilizacji. 

Jego perenializm jest także umiarkowanie kulturalistyczny. Świadomość 
narodowa budowana jest na wspólnocie komunikacji i pokrewieństwie et-
nicznym, z którego za sprawą elit wykształca się kultura narodowa. W pol-
skiej tradycji naukowej perspektywa kulturalistyczna rozwijana była przez 
Znanieckiego, piszącego, że naród to tworzona przez przodowników kultu-
rowych (elity) kultura, która upowszechnia się w masach, rodząc poczucie 
tożsamości narodowej. Przy czym klasyk socjologii moment początków 
kształtowania się narodów upatrywał we wczesnej nowoczesności, nie zaś 
w średniowieczu (Znaniecki 1990). Dla Zientary naród powstał pod „wpły-
wem narodotwórczego elementu etniczności dominującej niekoniecznie 
przez wszystkie elementy swojej kultury, ale przez swoje mity pochodzenia, 
legendy, swoją tradycję” (Kłoskowska 2005, 61). 

Blaski i cienie perenialistycznej koncepcji narodu Zientary 

Perspektywa perenialistyczna lokująca początki procesów narodotwórczych 
jest mocno w polskiej historiografii rozpowszechniona (Walicki 1997, 37–39). 
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Jednak koncepcja Zientary przewyższa inne doniosłością teoretyczną, prze-
łamuje bowiem powszechny, wyrażany explicite bądź kamuflowany ewolucjo-
nizm polskiej mediewistyki biorącej na naukowy warsztat problematykę rodze-
nia się narodów w wiekach średnich. W tych ujęciach zakładano, że naród 
polski wyjawia się gradualistycznie, łącząc w większą społeczno-kulturową 
i polityczną całość plemiona lechickie. W większości przypadków nie wska-
zuje się na czynniki determinujące ów proces scalania się plemion-grup etnicz-
nych, milcząco zakładając, że podobieństwo kulturowe oraz oddziaływania 
rodzącej się państwowości sprawiły, iż naród pojawił się jako niemalże natu-
ralna i logiczna konsekwencja dziejowa (Topolski 2015, 39). Za przykład 
może służyć propozycja wybitnego polskiego mediewisty Gerarda Labudy, 
zdaniem którego naród i świadomość narodowa to prosta emanacja etniczności 
grup plemiennych, które przeistoczyły się w państwa, a z grup etnicznych 
wyłoniły się narody (Labuda 2002). Inna wpływowa koncepcja wyszła spod 
pióra inspirowanego marksizmem Henryka Łowmiańskiego, który stwier-
dził, że naród jest wytworem gradacyjnego procesu kształtowania się insty-
tucji państwa, społeczeństwo w jego służbie to naród właśnie (Łowmiański 
1963–1985). Podobnie jak Zientara, choć nieco inaczej rozkładając akcenty, 
pisali Aleksander Gieysztor, akcentujący narodotwórcze funkcje instytucji 
państwa i jego elit (1972), czy jego uczeń Karol Modzelewski, podkreślający 
ważność etniczności plemiennej (1991). Podobnie problem genezy narodu 
ujmują Henryk Samsonowicz (1989) i Bronisław Geremek (1989). 

W polskiej socjologii narodu koncepcja Zientary nie znalazła szerokiego 
zainteresowania badaczy. Wyjątkiem jest kulturalistyczna koncepcja narodu 
Antoniny Kłoskowskiej, która nie tylko bezpośrednio odwoływała się do 
jego ustaleń, ale podobnie jak charakteryzowany tu uczony widziała w naro-
dzie efekt kumulacji cech kulturowych wytwarzanych z elementów etnicz-
nych przez elity społeczne od średniowiecza, które z czasem ulegały uma-
sowieniu (Kłoskowska 2005). Winę za taki stan rzeczy ponosi izolacjonizm 
dyscyplin naukowych zajmujących się problematyką narodu, który powodu-
je, że badacze przeniknięci habitusem własnych dyscyplin rzadko starają 
zapoznać się z dokonaniami uczonych przypisanych do innych nauk. Doty-
czy to zarówno socjologii, jak i historiografii. Drugą z przyczyn jest moim 
zdaniem postkolonialne w swojej naturze powielanie modernistycznych 
koncepcji narodu powstałych w anglosaskim kręgu kulturowym, każących 
źródeł narodu upatrywać w zapoczątkowanym w Europie Zachodniej pro-
cesie kształtowania się społeczeństwa nowoczesnego. Ignoruje się często nie 
tylko specyfikę procesów społeczno-kulturowych mających miejsce w Środ-
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kowej i Wschodniej Europie, ale także dorobek uczonych, którzy ową spe-
cyfikę dostrzegali i starali się opisać. 

Socjologowie narodu, uzupełniając swoją wiedzę o perenialistyczną teorię 
Zientary, widzieliby, że źródła niektórych narodów tkwią we wczesnym 
średniowieczu, kiedy to wokół kształtujących się organizmów państwowych 
grupowali się podobni pod względem etnicznym ludzie, których elity na 
bazie wspólnej kultury i języka wykształcały zręby świadomości narodowej. 
Badacz ujmuje proces nacjogenezy dynamicznie, kontekstualnie, umiarko-
wanie konstruktywistycznie, z uwzględnieniem perspektywy instytucjonalnej. 
Uwzględnia również, co ważne dla socjologa, obiektywne (wpływ polityki, 
transmisji kulturowej) oraz subiektywne (poczucie identyfikacji) wymiary 
tego procesu. Wskazuje, co nie tak częste w historiografii, poza samym pro-
cesem narodotwórczym czynniki, które nań wpływają, dzięki którym proces 
nacjogenezy jest zapoczątkowany, a powstały naród reprodukowany w cza-
sie i konkretnym kontekście. 

Konstruując i opisując własną koncepcję narodu, Zientara nie ustrzegł się 
pewnych błędów. Po pierwsze zauważyć trzeba, że pomimo odejścia od 
jednostronności tak charakterystycznej dla historiografii optyki idiograficz-
nej, sprowadzającej proces badawczy do deskryptywnego odtworzenia prze-
biegu jakiegoś procesu oraz podejmowanych prób uzupełniania własnych 
rozważań o kategorie o charakterze eksplanacyjnym, koncepcja Zientary 
cierpi na swego rodzaju teoretyczny deficyt. Autor winien wyłożyć swoje 
pomysły za pomocą ścisłego, wewnętrznie spójnego aparatu teoretycznego, 
dzięki czemu jego koncepcja uzyskałaby bardziej abstrakcyjny charakter, 
przybliżając się do teorii naukowej, tak jak ją widzi filozofia nauki. Pomo-
głoby to również uniknąć uczonemu pewnych niejasności i nieścisłości 
w odniesieniu do stosowanych terminów, przykładowo dość mgliście zdefi-
niowanych terminów narodu czy narodowości, świadomości i identyfikacji, 
często zresztą zamiennie stosowanych. 

Nawet jeżeli stwierdzi się, że zarzuty wobec perenializmu wysuwane przez 
przedstawicieli perspektywy modernistycznej lokującej początek narodu 
w nowoczesności są w znacznej mierze nieuzasadnione, to i tak twierdzenie 
o średniowiecznej genezie narodu jako ukształtowanej wówczas pełnej formie, 
która już tylko później rozrasta się społecznie, wymaga pewnego przemyślenia. 
Po pierwsze należy odrzucić wkomponowany w przedstawianą tu teorię pre-
zentyzm. Dotyczy on wskazywania, że średniowieczne narody powstały 
w wyniku działania instytucji państwa o znacznej homogeniczności etnicznej, 
które poprzez działania władcy i państwowych elit ukształtowały naród z do-
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stępnych elementów etnicznych. Zakłada się w ten sposób, że już wówczas de 
facto istniały państwa o charakterze narodowym, co nie odpowiada rzeczywisto-
ści. Ówczesne państwa miały charakter instytucji dynastyczno-rodowych, 
w których komponenty etniczne odgrywały ważną, choć drugoplanową rolę 
(Urbańczyk 2008, 68). Nie doszło wówczas jeszcze do fuzji instytucji pań-
stwa i etniczności, co będzie miało miejsce znacznie później, przynosząc 
w efekcie powstanie państwa narodowego (Smith 2009c, 193–218). 

Zgodzić się należy ze stwierdzeniem o istnieniu związku pomiędzy wcze-
snośredniowiecznymi wspólnotami etnicznymi zamieszkującymi patrymonialne 
królestwa a współczesnymi narodami. Niemniej jednak średniowieczne 
wspólnoty etniczne są gatunkowo odmiennym typem zbiorowości społecznej 
niż narody, dlatego nie można retrospektywnie klasyfikować ich jako embrio-
nalnych narodów. Ich granice i świadomości grupowe nie są tożsame z grani-
cami współczesnych narodów czy z ich świadomością narodową. Średnio-
wieczne grupy etniczne to wspólnoty prawa, obyczaju, pochodzenia, jednoczo-
ne przez sentymenty monarsze, które czyniły z nich wspólnoty typu regna, czyli 
grupy etniczne spajane głównie identyfikacją z władzą monarszą, potem z bliską 
sobie etnicznością, nieobejmującą jednak wszystkich zamieszkujących państwo 
ludzi. Z części wyróżników kulturowych (języki, mity, zwyczaje) cechujących te 
wspólnoty w wiekach późniejszych, wykształciły się oparte na masowym 
uczestnictwie heterogenicznych grup społecznych zbiorowości narodowe, 
cechujące się wspólnotą kultury i tożsamości, gdzie sentyment monarszy za-
stępowany jest przez integrującą tę zbiorowość ideę suwerennego bytu naro-
dowego (Reynolds 1997, 250–331). Narody i nacjonalizmy są względnie no-
woczesne. Niemniej jednak wyrastają z niektórych etnicznych i politycznych 
więzi społecznych i tożsamości, które wykształcać się zaczęły we wczesnym 
średniowieczu Europy, chociażby na obszarach współczesnej Francji, Hiszpa-
nii, Niemiec, Węgier czy Polski. Stąd też, choć narody jako pełne formy spo-
łeczno-kulturowe i polityczne nie pojawiły się w średniowieczu, to niektóre 
wykształciły się ze wspólnot etnicznych, które już wówczas istniały. Część 
współczesnych narodów jest „zakorzenionych w średniowiecznej przeszłości, 
nawet jeśli związki z nią bywają często skomplikowane i kręte” (Llobera 1994, 
86). W zasadzie koncepcja Zientary zyskałaby, gdyby skorygować ją w duchu 
etnosymbolizmu, gdzie twierdzi się, że niektóre narody wyrosły z wykształco-
nych dawno, niekiedy w średniowieczu, kategorii i grup etnicznych, których 
kultura rozpowszechniana przez elity stawała się ważnym elementem kształtu-
jących się wówczas państw patrymonialnych, zasadniczemu przekształceniu 
ulegając wraz z nastaniem epoki nowoczesnej (Smith 1989, 340–367). 
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Podsumowanie 

Benedykt Zientara przedstawił ciekawą perenialistyczną koncepcję narodu, 
który wyłonił się w średniowieczu będącym epoką „świtu narodów”. Naród 
powstał z grup etnicznych, które funkcjonowały w ramach ówczesnych 
państw. Ich kultura, poddana specyficznej obróbce przez elity, stała się 
rdzeniem kształtującej się świadomości narodowej, zrazu rozpowszechnionej 
wśród elit właśnie, z czasem ulegając masowemu upowszechnieniu we 
wszystkich warstwach społecznych. Socjologowie narodu winni zwrócić 
uwagę na znaczny potencjał heurystyczny, jaki ta koncepcja ze sobą niesie, 
i spróbować zaadaptować ją do socjologicznych badań nad procesami nacjo-
genezy. Nawet jeżeli wymaga to, co starałem się wykazać, pewnych jej korekt. 
Wyjście poza ramy własnej dyscypliny poprzez adaptację koncepcji wypraco-
wanych w polskiej historiografii socjologom zainteresowanym problematyką 
narodu i nacjonalizmu umożliwi szersze i bardziej wielopoziomowe, a także 
odnoszące się do przeszłości badania i wyjaśnianie narodowych fenomenów. 
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Bendendykt Zientara’s Perennial Theory of Nation 

The aim of this article is to critically characterize the concept of nation by Benedykt Zientara, 
a Polish medievalist. The scholar represents the perennial paradigm in historical studies of 
nations and nationalism. He claims that nation as a phenomenon started to form in the Mid-
dle Ages, by transforming existing ethnic groups. Such groups functioned in the then-formed 
patriarchal states, their culture became the subject of unifying and disseminating practices 
carried out by the social elites. If it were adjusted from an ethnocentric point of view, it 
would enrich the sociological understanding of nation 

Keywords: Benedykt Zientara, perennialism, theory of nation, historical sociology of nation 
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ADRIANA LOIODICE 
U n i w e r s y t e t  Ś l ą s k i  

Arboresze we Włoszech – tożsamość etniczna grupy 

„But mieszaniec”1 (lo stivale meticcio), jak zostały zdefiniowane Włochy 
przez Tizianę Barrucci oraz Stefana Libertiego, reprezentuje najgłębszą isto-
tę Włoch. Jest to kraj wielokulturowy, który różni się nie tylko bogactwem 
krajobrazu geograficznego, ale w szczególności różnice widać w rysach twa-
rzy jego mieszkańców, w ich zachowaniach, zwyczajach i tradycjach, a nawet 
w ich językach. Te specyficzne cechy sprawiają, że Italia jest uważana za 
jeden z najciekawszych obszarów Europy. Powody takiej wielokulturowości 
są ściśle powiązane z historią Półwyspu Apenińskiego. 

Na początku włoska historia została naznaczona zwycięstwami i honora-
mi, wiele terytoriów zagranicznych zostało przyłączonych do cesarstwa 
rzymskiego. Każdy, kto rządził, akceptował i wprowadzał w życie sentencję 
Wergiliusza, która brzmiała: „oszczędzać zwyciężonych, a dumnych po-
skramiać”2. Z tego wynika, że cała rzymska polityka już w tym okresie była 
wypełniona ideami tolerancji i akceptacji wobec „innego”. Po upadku cesar-
stwa zachodniorzymskiego (w 476 roku) i początku średniowiecza te teryto-
ria były łupami wielu zdobywców – wśród nich byli Hiszpanie, Francuzi czy 
Austriacy – a południe zostało zdominowane przez przedstawicieli różnych 
nacji, między innymi Ilirów, Greków, Arabów, Normanów, a także dynastii, 
np. Andegawenów, Aragończyków oraz Burbonów. Wszystkie te dominacje 
sugerują, że istotną częścią tych ziem jest reprezentowane przez akceptację 
współmieszkanie z przedstawicielami innych kultur. Oczywiście nie można 

                                                           
1 Tłumaczenie Karola Golemo. Słowo „but” jest nawiązaniem do wyglądu Włoch na ma-

pie. Pełny tytuł książki to Lo stivale meticcio. L’immigrazione in Italia oggi. 
2 Oryg.: „parcere subiectis et debellare superbos”. 
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tego uogólniać w odniesieniu do wszystkich grup społecznych i wszystkich 
okresów historycznych, ponieważ historia potwierdza, że przed zjednoczeniem 
Włoch istniały istotne różnice zależne od statusu3 osoby (Benedetti 2014, 19). 
Sytuacja radykalnie zmieniła się po zjednoczeniu Włoch (1861), kiedy to zosta-
ła rozszerzona na całe terytorium Italii ustawa z 1848 roku4, która wprowa-
dzała formalną równość wobec prawa dla wszystkich obywateli. Przedstawi-
ciele władzy zastanawiali się, jak spełnić nałożone na nich przez ustawę 
wymagania w kraju pełnym reprezentantów mniejszości, a zwłaszcza w no-
wo powstałym państwie, które gorączkowo szukało sposobu stworzenia 
prawie z niczego wspólnoty narodowej, która nigdy wcześniej nie istniała. 

Integracja w wymiarze społecznym nie była łatwą sprawą, wręcz przeciw-
nie. Nie są w błędzie M. Cotta i L. Verzichelli, mówiąc, że unifikacja teryto-
rialna Italii była prawdopodobnie najłatwiejsza do osiągnięcia (Cotta i Verzi-
chielli 2011, 33). Fakt, że mieszkańcy Półwyspu Apenińskiego mieli różne 
pochodzenie etniczne, znaczył, że mieli też różne tradycje oraz inną prze-
szłość historyczną i oczywiście ogromną i zupełnie inną nadzieję dotyczącą 
przyszłości (Małek 2013, 16), co więcej, byli z tego dumni. 

Problemem, z którym zmagał się ten, kto aktualnie rządził, było wypraco-
wanie modelu państwowości, który miał kształtować postawy obywatelskie 
i moralne mieszkańców, a równocześnie zapewniać, że wszyscy stali się 
„godnymi obywatelami swojej nowej ojczyzny” (Petrarca 2010, 40). Z tej 
potrzeby wywodzi się słynne powiedzenie Massimo D’Azegliego5: „Włochy 
zostały stworzone, teraz pora stworzyć Włochów”6, które nie oznaczało 
tworzenia jedności kulturowej ani eliminacji mniejszości, lecz spełnienie 
tego, co zostało zapisane w statucie albertyńskim. Sprawa ta została całkowi-
cie odrzucona wraz z nadejściem faszyzmu (1922–1943) we Włoszech, kiedy 
został przeprowadzony przez Mussoliniego bezmyślny proces italianizacji. 

Proces ten został pomyślany jako forma asymilacji rdzennych mniejszości 
narodowych mieszkających na byłych terenach Austro-Węgier (Golemo 
2013, 51), ale wkrótce został rozszerzony na całe Włochy. Rozpoczęła się 
                                                           

3 Słowo „status” jest tutaj traktowane jako różnica między rdzennymi Włochami a obco-
krajowcami.  

4 Akt konstytucyjny Królestwa Sardynii, podpisany i ogłoszony przez króla Karola Alberta 
(statut albertyński).  

5 Prawdopodobnie zdanie jest mylnie kojarzone z Massimo D’Azeglio (autorem wypowie-
dzi był senator Ferdinando Martini), ale celem tej pracy nie jest wskazanie autora zdania lub 
otwarcie dyskusji na ten temat. W niniejszej pracy będzie kojarzone z Massimo D’Azeglio, 
ponieważ we Włoszech jest powszechnie znane jako wyrażenie stworzone przez niego. 

6 Oryg.: „Fatta l’Italia bisogna fare gli italiani”. 
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ostra akcja italianizacji zagranicznych nazwisk, która na początku objęła 
tylko te kończące się spółgłoską7, a potem skoncentrowała się również na 
tych, które brzmiały obco. Italianizacja dotknęła także korzystania z formy 
grzecznościowej Lei8, ponieważ ta jest pochodzenia hiszpańskiego. Doktry-
na Mussoliniego nie podzieliła z nazizmem mitu czystej krwi, lecz bardziej 
była związana z ponarodową imperialną tradycją rzymską (Wielomski 2002, 
10). Rok po dojściu do władzy Mussoliniego i konsekwentnemu ustanowieniu 
faszystowskiego reżimu, używanie języka włoskiego stało się obowiązkowe 
we wszystkich dziedzinach codziennego życia Włochów poza intymnością 
domu oraz rodziny. Nowe prawo wymagało, aby na wszystkich szczeblach 
administracji, w sądzie, w stosunkach handlowych, w rozmowach w miej-
scach publicznych oraz w szkołach9 jedynym językiem był włoski. Ustawa ta 
sprzeciwiała się prawu człowieka do posiadania i zachowania własnego języ-
ka oraz do podtrzymywania tradycji i kultury swych przodków. Jednak nie 
można się temu dziwić, de facto była to dyktatura pod każdym względem. 

Możemy traktować język, którym mówimy, jako język serca, który jest 
przekazywany z najbardziej intymnymi uczuciami i który wiąże człowieka 
z rodziną, ze społecznością, a w konsekwencji z etnicznością. Jest bliskie 
naszemu sercu to, co pozwala jednostce rozwijać się zgodnie ze swymi korze-
niami, w ciągłości z afektywnym środowiskiem rodziny, a także z ojczyzną. 

W historii, a szczególnie w historii mniejszości etniczno-językowych, język 
zawsze był elementem dominującym – jak podkreśla W. Misiura-Rewera, 
„język stał się dla nas środkiem wyrażania wspólnego pragnienia dobrego 
życia” (Misiura-Rewera 2015, 14). Znać język oznaczało być częścią społeczno-
ści, mieć poczucie przynależności do tej kultury oraz żyć i dzielić się z pozosta-
łymi ciężarem bycia „innym” w obcym kraju – język może nam dać możliwości 
czucia naszych korzeni i jednocześnie zrozumienia, kim jesteśmy, poprzez pro-
ces tworzenia własnej tożsamości. Można powiedzieć, że jesteśmy językiem, 
a jednocześnie język jest nami – inaczej mówiąc, do niego należymy. 
                                                           

7 Każde słowo, nazwa miejscowości i właściwa nazwa włoska kończy się samogłoską. Jeże-
li wyraz kończy się na spółgłoskę, to zdecydowanie został zapożyczony z innego języka. 

8 Forma Lei pisana wielką literą jest odpowiednikiem polskiej formy Pan/Pani.  
9 W 1923 roku zaczęło obowiązywać Lex Gentile. Jeden z najważniejszych punktów tego 

prawa zakładał, że od tego momentu program w szkole musiał być przeprowadzony najpierw 
w języku włoskim i w języku mniejszości, a następnie tylko po włosku, wprowadzono też 
zobowiązanie do nauki religii tylko po włosku. Aby zachęcić do korzystania w szkołach 
z „czystego” języka włoskiego bez wpływów dialektycznych (wciąż obecnych we Włoszech), 
przeprowadzono kampanię mobilizacji nauczycieli, zgodnie z którą nauczyciele z południa 
Włoch zostali przeniesieni na północ półwyspu i odwrotnie. 
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Język, zarówno mówiony, jak i pisany, odgrywa podstawową rolę w kształ-
towaniu tożsamości człowieka. F. Fiorelli dzieli ten proces na dwa wzajem-
nie powiązane i współzależne momenty – pierwszy dotyczy pozycji jednost-
ki w świecie, a drugi odnosi się do jej osobistej i zbiorowej ewolucji histo-
rycznej (Fiorelli 2007, 45). Z tego wynika, że język traktowany jest jako 
pierwszy sposób rozpoznania siebie i drugiego oraz integralna część bytu 
indywidualnego i zbiorowego. 

Kluczowym słowem, które nabiera coraz większego znaczenia, jest „toż-
samość”. W ostatnich latach współczesne społeczeństwa musiały poradzić 
sobie z problemem znalezienia odpowiedniego słowa, które mogłoby być 
używane do nazwania jednorodnej grupy ludzkiej. Słowo „rasa” może być 
postrzegane jako obraźliwe i dlatego nie nadaje się do tego celu, a nawet 
terminy „pochodzenie etniczne” czy „etniczność”, które przez wiele lat były 
traktowane jako neutralne, przyjęły dziś konotację, którą można uznać za 
niejednoznaczną. Słowem, które najlepiej pasuje do intencji, jest z pewno-
ścią „tożsamość” – nowoczesne i bardzo często nadużywane. Jak przypomi-
na M. Fossati, w latach 70. we Włoszech istniała bardzo znana encyklopedia 
dla młodych pod tytułem Io e gli Altri (Ja i Inni) (Bacigalupi i in. 1970–1973), 
która miała na celu skupianie się na kulturach innych niż własne, aby rozwi-
jać i wzbogacać ścieżkę pedagogiczno-edukacyjną młodych Włochów. 
Oczywiście intencją autorów było skoncentrowanie się na drugiej części 
tytułu – to znaczy na innych, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Pro-
blem polega na tym, że już w użyciu zestawienia ja – inni ogranicza się kon-
cepcję inni w kategoriach zdecydowanie negatywnych, ponieważ różnią się 
oni ode mnie. Z tego wynika, że jeżeli ci inni są domyślnie zdefiniowani jako 
negatywni, to jeszcze należy określić, kim ja jestem. Parafrazując słowa Ary-
stotelesa, nasze istnienie można zdefiniować na wiele sposobów, ale jest 
oczywiste, że to, co stanowi pierwszą wartość, jest esencją, która wskazuje 
na substancję. Tej samej opinii jest antropolog F. Remotti, który twierdzi: 
„Nieważne, co się dzieje, ale tożsamość zawsze odnosi się do jej istoty, do 
jej konkretniej części: inaczej tożsamość nie mogłaby istnieć” (Remotti 
2010, 12)10. Jednak prawdą jest również, że tożsamość jest pojęciem bardziej 
labilnym i zmiennym niż można to sobie wyobrazić. 

Jak wcześniej uważano, w starożytności oraz w średniowieczu pojęcie to 
było związane z miejscem urodzenia, statusem społecznym oraz kontek-
stem. Dopiero w epoce nowożytnej rozpoczął się proces semantycznej ewo-
                                                           

10 Przeł. A.L.. Oryg.: „Gira e rigira, l’identità rinvia pur sempre a una sostanza, ovvero all’idea 
di un nucleo stabile e permanente: se no, che identità sarebbe?”. 
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lucji tego terminu, który najpierw wyznaczał małe terytorium, a następnie 
coraz większe jednostki, jak na przykład Signorie (zarządy wykonawcze) 
oraz obszary cesarskie. Proces ten prowadzi do stopniowego tłumienia róż-
nicowania etnicznego na rzecz innych elementów, takich jak wykształcenie 
oraz idee polityczne – podstawową zasadą zróżnicowania było już nie miej-
sce urodzenia, ale raczej majątek osobisty. Punkt kulminacyjny procesu two-
rzenia się tożsamości narodowej został osiągnięty dzięki rewolucji francu-
skiej, gdy możliwe stało się połączenie pod jedną wspólną ideą: obszaru, 
ludności, narodu oraz konstytucji (Istituto Storico dell’Insorgenza e per 
l’Identità Nazionale 2014). Jednak między XIX a XX wiekiem koncepcja 
tożsamości porzuci charakter narodowy, który osiągnęła w poprzednim 
wieku, aby bardziej się skupić na idei tożsamości osobistej. Można powie-
dzieć, że to właśnie odkrycie punktu wyjścia, który doprowadził wiele 
mniejszości etnicznych do walki i uzyskania praw chroniących ich status. 

W przeciwieństwie do innych państw, na przełomie XIX i XX wieku we 
Włoszech problem mniejszości był w dużej mierze ignorowany, ponieważ 
w tamtych latach kraj był bardziej zaangażowany w osiągnięcie zjednoczenia. 
Temat istnienia mniejszości był trwale wpisany w jego rzeczywistość, pań-
stwo nie mogło jednak skoncentrować się na ich waloryzacji. 

Państwo włoskie, jako jedno z najmłodszych w Europie, powstało w wy-
niku współpracy społeczności bardzo mocno zróżnicowanych, i ta różno-
rodność jest nadal odczuwana dzisiaj, dlatego Włochy są jednym z najbar-
dziej wielokulturowych krajów na Starym Kontynencie. Oczywiście sytuacja 
nie poprawiła się wraz z dochodzeniem faszyzmu do władzy, wręcz prze-
ciwnie, ponieważ faszyzm, zgodnie z oczekiwaniami systemu totalitarnego, 
zaczynał realizować politykę przymusowej asymilacji. 

Proces ochrony praw mniejszości językowych oraz kulturowych, które do 
tej pory były „czarną magią” dla Półwyspu Apenińskiego, był zjawiskiem 
spontanicznym dopiero po II wojnie światowej, gdy wszystko radykalnie się 
zmieniło, a to wyraźnie widać w aktach konstytucji. Między innymi w art. 2. 
i 5. już jest podkreślona nienaruszalność praw człowieka oraz równość 
wszystkich obywateli wobec prawa, bez względu na płeć, rasę, język, religię, 
opinie polityczne czy warunki społeczne. Również ochrona mniejszości 
językowych jest zagwarantowana w ustawie zasadniczej dzięki artykułowi 6.: 
„Republika chroni za pomocą specjalnych przepisów mniejszości językowe” 
(La Costituzione della Repubblica Italiana) oraz licznym ustawom, statutom 
i aktom regionalnym. W 1999 roku, dzięki prawu nr 482 z 15 grudnia, pro-
jekt ustawy poprzednio zgłoszony przez rząd został przyjęty. Była to ustawa 
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chroniąca dwanaście historycznych11 mniejszości językowych: albańską, 
katalońską, germańską, grecką, słoweńską, chorwacką, francuską, franko-
-prowansalską, friulską, ladyńską, oksytańską i sardyńską. Po wejściu w życie 
prawa 482/99 wiele regionów podjęło kampanię na rzecz ochrony mniej-
szości, przekazując to zadanie bezpośrednio gminom i szkołom. 

Koncepcja szkoły odgrywającej kluczową rolę w zachowaniu kultury i tra-
dycji jest szeroko umotywowana. Dzisiaj uczniowie mogą nauczyć się czytać 
w ich języku, który do tej pory, w wielu przypadkach, był tylko językiem 
mówionym, a także poznać jego funkcjonowanie i strukturę w sposób stop-
niowy i systematyczny dzięki interakcji między szkołą a rodziną. Ten sposób 
działania jest podzielony na grupy wiekowe, aby zapewnić poziom nauki 
języków współmierny do stopnia wykształcenia. Z tego powodu dla dzieci 
w wieku przedszkolnym, które potrzebują rozwinąć podstawowe słownictwo, 
podstawy językowe są zapewniane poprzez zabawę i działania mające na 
celu wzbogacenie słownictwa świata dziecięcego. Następnie w szkole podsta-
wowej „język dziadków” jest dostarczany jako narzędzie nauczania i ma na celu 
osiągnięcie podstawowej znajomości czytania i pisania, podczas gdy w gim-
nazjach język ten może być wykorzystany obok języka włoskiego. Celem 
w tym przypadku jest utrwalenie dotychczasowej wiedzy uczniów i posze-
rzenie jej poprzez zrozumienie tekstów literackich (Margherita, online). 

Istnieją jednak grupy etniczne, które chociaż zostały zakwalifikowane jako 
mniejszości, wolą nie być klasyfikowane jako takie, ponieważ uważają to 
określenie za deprecjonujące (Misiura-Rewera 2014, 178). Chociaż prawdą 
jest, że mniejszość, by istnieć, musi zawsze być porównywana do większości, 
to nie zawsze zakłada się, że ta większość rządzi. Istotna różnica w używaniu 
określeń „mniejszość” i „większość” opiera się głównie na kwestiach ilo-
ściowych. 

Niektóre z tych języków mniejszościowych mogą wydawać się obce lub 
zapomniane, jednak w miasteczkach na południu Włoch nadal można spo-
tkać osoby, które się nimi posługują, pielęgnując rodzinne tradycje i zacho-
wując tożsamość językowo-kulturową. Tak jest w przypadku Arboreszów, 
jednej z mniejszości etnicznych na włoskiej ziemi, która od wieków kultywu-
je z prawdziwą dumą swój język oraz liczne tradycje. 

Włochy od zawsze były odwiedzane zarówno przez podróżników, jak 
i przez pisarzy, którzy poświęcili temu śródziemnomorskiemu krajowi sporo 
                                                           

11 Pod hasłem „mniejszości historyczne” rozumiemy mniejszości, które były obecne na 
Półwyspie Apenińskim przed 1800 rokiem.  



ADRIANA LOIODICE: Arboresze we Włoszech… 157 

miejsca na stronach swych utworów, szczególnie opisom terytoriów i krajo-
brazów oraz badaniom historii włoskich społeczności. Zwłaszcza ci twórcy, 
którzy koncentrowali się na opisie języków mniejszości i grup etnicznych, 
zwrócili uwagę na kilka szczególnych elementów, które obecnie mają war-
tość zarówno literacką, naukową, jak i historyczną. 

Na początku należałoby poszukać odpowiedzi na pytanie: jakimi cechami 
charakteryzowały się Włochy opisywane przez zagranicznych podróżnych 
w czasie ich wędrówek przez Półwysep Apeniński? Odpowiedź jest prosta: 
są to Włochy zanurzone w różnorodnych kulturach, ale jednocześnie dobrze 
zintegrowane w kontekście narodowym. Kultura Arboreszów, która naro-
dziła się z trwającej osmozy między populacjami wschodniego wybrzeża 
Adriatyku oraz regionów centralnej i południowej części Włoch, jest dosko-
nałym przykładem na zaprezentowanie złożoności Półwyspu Apenińskiego. 

Wspólnota Arboreszów (znanych też jako Italo-Albańczycy) we Włoszech 
była najliczniejsza w drugiej połowie XV wieku. Napływ tej grupy etnicznej 
trwał aż do początku XVIII wieku i był rezultatem masowych ucieczek 
z Albanii przed okupacją turecką. Albańczycy, podobnie jak wszystkie naro-
dy bałkańskie, przeżywali konflikt o charakterze tożsamościowym i poszu-
kiwali własnego miejsca w Europie – część znalazła je właśnie we Włoszech. 
Wojna między Turkami i Albańczykami w 1400 roku odpowiadała zderzeniu 
dwóch cywilizacji, ale także motywowała do dokonania wyboru. Pod koniec 
XIV wieku Albańczycy reprezentowali ostoję chrześcijaństwa. Obrona religii 
przed Turkami i sprzeciw wobec islamizacji kraju były motorem napędo-
wym konfliktu zbrojnego. Nie były to zresztą pierwsze etyczne i historyczne 
tarcia między muzułmanami i chrześcijanami. W tym szczególnym momen-
cie Albania zwróciła się właśnie do Włoch i to tutaj znalazła wzór i ostoję 
cywilizacji. W tym miejscu należałoby zastanowić się nad powodami wyboru 
konkretnie południa Półwyspu Apenińskiego spośród tylu innych możli-
wych obszarów leżących we Włoszech. 

Południe Włoch charakteryzuje się niezwykle bogatą spuścizną kulturową, 
wciąż zmieniającą się pod wpływem czynników zewnętrznych. Całe Włochy, 
a w szczególności południe, były obszarami tranzytowymi dla migrantów 
z całego świata. Jak stwierdzili R. King (1998) oraz A. Montanari i A. Cortese, 
Morze Śródziemne można określić jako „Europejskie Rio Grande” (Monta-
nari i Cortese 1993, 212–233). Włochy stanowiły wrota Eldorado dla mi-
grantów z państw Maghrebu oraz Bałkanów (Małek 2013, 168), którzy pró-
bowali dostać się do tego kraju wiele razy widzianego w telewizji. Prawie 
wszyscy imigranci przybyli na wybrzeża południowych Włoch, ponieważ te 
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są niewątpliwie najłatwiejsze do osiągnięcia. Podczas gdy niektórzy z nich 
zdecydowali się na stałe osiedlenie, wielu innych przeniosło się do odległych 
krajów. Z tego powodu w tej części Włoch nie znajdziemy typowego przed-
stawiciela tej mniejszości. Jej mieszkańców cechuje zróżnicowany wygląd, 
sposób mówienia, nawyki, przesądy czy obrzędy religijne. 

Różnorodność etniczna i kulturowa jest dowodem społecznej, historycz-
nej oraz socjopolitycznej złożoności południowych obszarów Italii. Jednak 
choć z jednej strony specyfika Włoch jako miejsca tranzytu mogła być jedną 
z motywacji, które skłoniły Albańczyków do osiedlenia się tutaj, z drugiej 
strony nie można pominąć aspektów historycznych i społecznych. Stosunki 
między obydwoma krajami sięgają lat czterdziestych XV wieku, kiedy to 
Giorgio Castriota Skanderbeg, książę Kruji i bohater narodowy w walce 
przeciwko Turkom, w 1461 roku wysłał swe wojska, by pomóc królowi 
Neapolu, Ferdynandowi I Aragońskiemu, w stłumieniu buntu baronów 
w Kalabrii pod kontrolą Jana II Andegaweńskiego. Po bitwie Skanderbeg 
otrzymał część Apulli i tu osiedliły się pierwsze grupy Albańczyków. Sojusz 
wojskowy między królestwami był jednym z powodów albańskiej emigracji 
do Włoch. Po śmierci Skanderbega rozpoczęła się wielka emigracja ludności 
albańskiej do Włoch, rozłożona na około osiem fal migracyjnych. Część 
imigrantów znalazła schronienie i gościnę w Państwie Kościelnym i w We-
necji, wyrzekając się swoich obrzędów religijnych na rzecz obrządku łaciń-
skiego. Po kilku stuleciach stracili oni swoją tożsamość kulturową i w pełni 
zintegrowani się ze społecznością przyjmującą. 

Inne grupy Albańczyków, głównie te z południowej Albanii i z sąsiedniej 
Grecji, osiedliły się w południowo-środkowej Italii, przede wszystkim 
w siedmiu następujących regionach: Abruzji, Molise, Kampanii, Apulii, Basi-
likacie, Kalabrii i Sycylii, i na przestrzeni wieków zachowały język i zwyczaje 
obrządku bizantyjskiego, które odróżniały ich od ludności Włoch. 

Włączenie w skład ludności miejscowej pierwszej fali albańskich emigran-
tów przybyłych do południowych regionów Włoch zostało ułatwione – 
paradoksalnie – przez trudne warunki gospodarcze i społeczne panujące 
w tym okresie historycznym. Nastąpił wtedy ogromnych rozmiarów kryzys 
– zarówno demograficzny, jak i gospodarczy (z typowym spadkiem produk-
cji rolnej, czego konsekwencją było porzucenie wsi i średniowiecznych 
ośrodków wiejskich przez ludność tubylczą). Sporo obszarów na południu 
podjęło trud głębokiej restrukturyzacji gospodarczej i wydajnościowej, roz-
poczynając w ten sposób długi okres tzw. kolonizacji wewnętrznej. Oznacza 
to, że wiele albańskich osiedli we Włoszech nie zostało faktycznie zbudowa-
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nych od podstaw, lecz była to rekonstrukcja bazująca na starych i opuszczo-
nych średniowiecznych zabudowaniach gospodarczych, które dzięki po-
nownemu zasiedleniu zostały znów włączone do obszarów produktywnych. 

Początkowo albańscy emigranci doświadczali problemów asymilacyjnych, 
byli narażeni na ryzyko kruchości tożsamości spowodowane brakiem moż-
liwości głoszenia ich politycznej i kulturowej autonomii oraz cierpieniem 
z powodu braku kontaktu z ojczyzną. Podczas gdy w przypadku innych 
narodów trudności te doprowadziły do zaniku tożsamości narodowej mi-
grantów i paradoksalnie utrudniły dostosowanie się do gospodarzy, Arbore-
sze zdołali zmienić tę sytuację. Porównywanie i kontakt z inną kulturą jesz-
cze bardziej zintensyfikowało więzi wewnątrz społeczności i przyczyniło się 
do wzmacniania tożsamości. Zwykle takie zjawiska łączą się z zamknięciem 
na zewnątrz i z niezdolnością porozumiewania się z rdzennymi mieszkań-
cami. U Albańczyków tak nie było. Ich integracja na terytorium Włoch była 
spokojna i stopniowa, dzięki czemu mogli odkryć nową rzeczywistość, 
w której się znaleźli, i pielęgnować swoją tożsamość. 

Znaczący jest fakt, że choć Albańczycy spoglądają na Albanię i wszystko, 
co reprezentuje, jednocześnie czują się Włochami. Przykładem tego jest ich 
ogromny wkład we włoskie moti risorgimentali (Wiosna Ludów). Mieszkańcy 
Lungro, którzy przyłączyli się do marszu Garibaldiego do Neapolu, byli de 
facto Albańczykami, podobnie jak licealiści z Collegium św. Hadriana12, któ-
rzy dołączyli się do „czerwonych koszul”. 

Jednak zrozumieć, skąd wzięło się całe poświęcenie dla sprawy włoskiej, 
nie jest łatwo. Może wrogość do Burbonów była tak silna, że Albańczycy 
zrobili wszystko, aby strząsnąć te rządy z ich ziem, albo, jak już zostało po-
wiedziane, społeczność Albańczyków była zdecydowanie otwarta na innych 
i może dlatego powołała się na sprawę włoskich sąsiadów. Inny możliwy 
klucz do odczytania tych wydarzeń wskazuje na ogromną miłość Albańczy-
ków do Garibaldiego. Świadczą o tym słowa poety Zepa Serembe, który 
wywyższył Garibaldiego jako wielkiego męża stanu: „Garibaldi, świetnie 
dzielny bohater w swojej czerwonej koszulce/równa się naszemu Scander-

                                                           
12 Jednak sytuacja Arboreszów, którzy zamieszkiwali te ziemie od wielu lat, została niemal 

zupełnie zignorowana przez sąsiadujących z nimi Włochów. Proces integracji osiągnął punkt 
zwrotny dopiero w XVIII wieku, kiedy to Arboreszom została przyznana możliwość posia-
dania i tworzenia formacji kulturowej i duchowej z instytucją Collegium Corsini (wówczas 
Collegium św. Hadriana). Stało się to dzięki prawu Inter Multiplices z 1732 roku. Ustanowił 
je papież Klemens (ur. jako Lorenzo Corsini), zainteresowany ich edukacją, ponieważ jego 
matka pochodziła z ludu Arboreszów. 
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begowi/dlatego z dumą/trzyma miecz/który grom pali i rozedrze” (Serem-
be 2010)13, oraz słowa mieszkańców Lungro, którzy po wysłaniu pisemnego 
listu do przywódcy udowodnili swoje oddanie sprawie Zjednoczenia Włoch 
i ich żarliwy podziw dla bohatera dwóch światów: „Człowiecze nadzwyczaj-
ny, nasze języki nie mają słów, które mogłyby cię zdefiniować, nasze serca 
nie mają wyrazów, które mogłyby pokazać Ci nasz podziw. Przyjmuje cię 
cały naród, wyzwolicielu najpiękniejszej części Włoch” (Serembe 2010)14. 
Garibaldi publicznie podziękował tej mniejszości bezpośrednio po zwycię-
stwie Volturno słowami: „Albańczycy z Włoch są bohaterami, którzy wy-
różniali się we wszystkich wojnach przeciwko tyranii… Sprawa Albańczy-
ków jest też moja… I byłbym szczęśliwy, poświęcając resztę mojego życia 
temu dzielnemu narodowi” (Nigro 2007)15. 

Wynika z tego, że sentyment Arboreszów do włoskiego przywódcy był 
prawie taki sam jak ten do narodowego bohatera Skanderbega. Oznaczało 
to, że miłość do wybranej ojczyzny była równa miłości do opuszczonej 
ojczyzny. W rzeczywistości Albańczycy, jako grupa ludzi uciekających, 
przywędrowali do Włoch, ponieważ odmówili przyjęcia religii i kultury is-
lamskiej. Z tego powodu zachowało się tak silne poczucie przynależności do 
narodu dalekiej ojczyzny, mimo przywiązania do nowej ojczyzny i chęci 
integracji. Parafrazując słowa Admiriny Peci, dyrektorki odpowiedzialnej za 
dodatek do tygodnika „Shqiptaria”, nazwany „Rilindasi” (Peci 2012), Arbo-
resze z własnym językiem, tradycjami, obyczajami, folklorem i niezwykłymi 
wartościami są dzisiaj cenną częścią włoskiej mozaiki kulturowej. W języku 
i kulturze tych ludzi znajdują się perły kultury i pamięci, które Albańczycy 
mieszkający w Albanii utracili. Wydaje się, że w tej społeczności czas się 
zatrzymał: starsi wciąż wspaniale mówią po arboresku, śpiewają pieśni 
i pamiętają starożytne rytuały w pradawnym języku, który żyje tylko dzięki 
nim. Włochy to ziemia mnichów, filozofów i poetów, pastorów i heroicz-
nych banitów, którzy od zawsze woleli wolność lasów czy mórz od życia bez 
godności, egzystencji kontrolowanej przez surową władzę. Tam – pośród 

                                                           
13 Przeł. A.L.. Oryg.: „Garibaldi, grande prode in camicia rossa/eguaglia il nostro Scander-

beg/perché quando con fierezza/impugna la spada/quale folgore brucia e squarcia”. 
14 Przeł. A.L.. Oryg.: „Essere straordinario, le nostre lingue non hanno parole come defi-

nirti, i nostri cuori non hanno espressioni come attestarti la nostra ammirazione. Un popolo 
intero ti acclama, liberatore della più bella parte d’Italia”.  

15 Przeł. A.L. Oryg.: „Gli Albanesi d’Italia sono degli eroi, che si sono distinti in tutte le 
guerre contro la tirannide… La causa degli albanesi è la mia… e sarei felice d’impegnare 
quanto mi rimane di vita, in pro di quel popolo valoroso”. 
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przestronnych terenów, wzdłuż długich wybrzeży i wśród tych energicz-
nych, wolnych ludzi – swe miejsce znaleźli „dawni kuzyni” Arboreszów, 
czyli Albańczycy. 

Nie ma włoskiego obywatela, a na pewno nie ma żadnego Barese (miesz-
kańca Bari), który zapomniałby o sytuacji 1991 roku, gdy do wybrzeża Apu-
lii dotarły stare, zardzewiałe statki „Lyrjia”, „Tirana” i „Legend” wypełnione 
po brzegi tysiącami Albańczyków. Na pewno nie zapomną uchodźców, 
którzy zostali zamknięci na Stadio della Vittoria w Bari i dostali jedzenie 
oraz wodę, przekazane za pomocą helikoptera. Tak samo nie zapomni o tym 
Mina Dentice16, która wracając z pracy, zdecydowała się przejść drogą pro-
wadzącą wzdłuż morza i wpadła na albańską dziewczynę, która płacząc, 
podała Minie swoją nowo narodzoną córkę, prosząc o pomoc. Również inni 
Włosi nie zapomną tego dnia, chociaż od zawsze byli przyzwyczajeni do 
przyjeżdżających grup ludzi z biednych krajów i choć przez ostatnie piętna-
ście lat fenomen ten nasilił się, ale dopiero wtedy zdali sobie sprawę, że nie 
są już krajem migrantów, ale stają się krajem imigracji. Przede wszystkim nie 
zapomną Arboresze, którzy oglądając telewizję, byli zszokowani widokiem 
tych upokorzonych i biednych ludzi, którzy nie przypominali bohaterów, 
o których z dumną się mówiło w starożytnych pieśniach. 

Nowo przybyli Albańczycy różnili się od dawnych uchodźców. Nie byli 
wojownikami, nie istniały żadne kraje do założenia ani ludzie, których trzeba 
chronić – ci Albańczycy po prostu uciekali. Upiorni, biedni, głodni postanowili 
uciec ze świata ucisku, szukając wolności i lepszego życia oraz dobrobytu, jaki 
widzieli dzięki obrazom telewizyjnym. Nie interesowało ich to, co reprezen-
towali Arboresze, patrzyli na nich z pewnym przerażeniem, z pewnym nie-
pokojem. Albańczykom, którzy od stuleci czekali na intensywniejszy kontakt 
z Albanią, trudno było rozpoznać swoją kulturę w innych przybyłych. 

Arboresze pilnie strzegli swojej odrębności, zachowując tradycje, często 
bardzo różne od obyczajów panujących we Włoszech, ale zawsze czuli du-
mę z bycia innymi, ponieważ to łączyło ich z utraconą ojczyzną. Przybycie 
nowej fali uchodźców z Albanii na wybrzeże wywołało paradoksalny efekt 
odrzucenia. Zamiast wzmacniać poczucie pochodzenia, Italo-Albańczycy 
prawie wstydzili się tych ludzi, którzy mówili podobnym językiem, ale, jak 
stwierdził dyrektor Museo Etnico Arbëreshë (Muzeum Etnicznego Arbore-
szów) Emanuele Pisarra, „nie chcieli być wykształceni, chcieli najwyżej tro-
                                                           

16 Mina Dentice jest Włoszką mieszkającą w Monopoli, którą miałam okazję poznać 
w czasie moich badań w Apuli i w Kalabrii kilka lat temu. Do dzisiaj Mina ma kontakt z tą 
dziewczyną i jej córką.  
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chę informacji o tym, jak w kapitalizmie najszybciej dojść do pieniędzy” 
(Gauß 2006, 102). Ktoś uznał, że nadszedł czas, aby zintegrować się z tery-
torium Włoch, ukryć się, aby nie być mylonym z tymi, którzy przybyli 
z zewnątrz (Teti 2004, 434). Nawet ci, którzy zdecydowali się pozostać silni 
we własnej różnorodności, podjęli środki ostrożności, wybierając nazwę 
Arboresze, a nie Albańczycy, aby uniknąć powiązań z tymi „kuzynami”. 

Nie można ich winić. Nie było łatwo być wówczas Albańczykiem. Wy-
starczy przytoczyć tzw. czarną kronikę, aby zobaczyć, ile dzieci wtedy zagi-
nęło, ile dziewcząt sprzedano i uczyniono prostytutkami oraz jak często 
Albańczycy brali udział w aktach przemocy – cały ten lęk przed terrorem 
spowodował, że wielu Włochów kojarzyło nowych przybyszów z Albanii 
z brutalnymi czynami. 

Z upływem lat Albańczykom udało się zintegrować z włoskim społeczeń-
stwem. Oczywiście wszystko to miało pozytywny wpływ też na Arbore-
szów. Chociaż prawdą jest, że ci ostatni już przed przybyciem Albańczyków 
z Albanii czuli się włoskimi obywatelami, ale teraz, z przybyciem „kuzynów”, 
którzy nie byli dobrze przyjęci, Italo-Albańczycy czują się obywatelami 
Włoch serii A lub, jak mówiła mi pewna Arboreszka17: „Jesteśmy Włochami, 
którzy wywodzą się od starożytnych wojowników i potrafią mówić w staro-
żytnym języku”. Innymi słowy, dumnie domagają się uznania swojej specyfi-
ki i różnorodności, ale z równą pewnością podkreślają swoją tożsamość jako 
Włosi. 

Warto podkreślić, że historia, która wydaje się tak nieaktualna pod wzglę-
dem czasu i miejsca, dała początek innej kulturze z uwzględnieniem wło-
skiego kontekstu. Ta różnorodność jest niezwykle bogata, pomagała i po-
maga kształtować aktualne Włochy i tworzyć Włochów otwartych na in-
ność, nawet jeżeli niektóre działania polityków tworzą bariery sztucznie 
oddzielające kulturę, etniczność czy tożsamość. Innymi słowy – oddzielają 
„nas” od „innych”. Wydaje się, że nie można poznać Włoch do końca. 
Wciąż budzą one jednocześnie zdumienie i zachwyt. Zjawisko to dotknęło 
wielu pisarzy, między innymi Aleksandra Dumasa, Guido Piovene’a, Astol-

                                                           
17 Miałam okazję poznać Mariangelę Mele i jej rodzinę (między innymi reprezentantów 

Kościoła) w czasie moich badań terenowych w Lungro (w Kalabrii) oraz w Apulii. Kościół 
katolicki Arboreszów jest kościołem partykularnym, zachowującym struktury, dyscyplinę, 
tradycje i liturgię obrządku bizantyjskiego, podobnie jak w praktykach kościoła prawosławne-
go, ale za głowę Kościoła uznaje papieża z Watykanu. Główna siedziba Kościoła znajduje się 
w katedrze św. Mikołaja z Miry w Lungro. To tu urzęduje patriarcha, który kieruje 29 para-
fiami, w tym 24 w Kalabrii, 2 w Basilikacie, 2 w Abruzji i 1 w Apulii.  
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phe’a de Custine, Dureta de Tavela, Normana Douglasa czy Raymunda 
Netzhammera. Zapewne wszyscy mogliby zgodzić się z tym to, co powiedział 
Ernesto Koliqi w 1964 roku na konferencji w Kalabrii: „Nawet najbardziej do-
świadczony podróżnik, który zwiedził wiele ziem i poznał różne ludy, rzadko 
spotyka miejsca pełne niezwykłych cudów i tak sugestywnych – dzięki harmo-
nijnemu połączeniu kolorów strojów ich mieszkańców – jak we Włoszech”18. 
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Arbereshe in Italy – Ethnical Identity of the Group 

One of the characteristics of Italy since the ancient Roman times has been the multicultural 
society. Romans accepted the defeated people, who were included into the Roman Empire 
without the elimination of their culture. This feature was not lost during the following years. 
The same idea of acceptance and cohabitation was typical also during the centuries in which 
Italy was a desirable land for many conquerors. Until the Unification of Italy, when the Statu-
to Albertino (Albertine Statute) came into force, these ethnic minorities were accepted, but 
without legitimacy. Only after the Second World War was it possible to find the first Legisla-
tive Decrees about linguistic and ethnic minorities in the Constitution. Among these minori-
ties the oldest group is the Arbereshe, who have proudly protected and preserved the tradi-
tion of their ancestors for centuries. The peculiarity of this community is that they have not 
fully immersed themselves into the Italian culture, although they do not have any contacts 
with their native land (Albania). They are not isolated in their community as we may expect 
and they live in harmony with Italians, because the Arbereshe feel Italian. During the 90’s the 
Arbereshe’s identity was put to the test with the arrival of refugees from Albania. At that 
point many Italo-Albanians decided to integrate themselves with the Italian people. This 
came about because they did not want to be confused with new poor Albanians, deprived of 
values and interested only in money. 

Keywords: identity, Italy, Arbereshe, minorities, multicultural society, tolerance 
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Wybrane kryteria subiektywnej identyfikacji etnicznej  
na przykładzie Polonii obwodu zaporoskiego 

Południowo-wschodnie pogranicze Ukrainy (obwody doniecki, dniepro-
pietrowski i zaporoski) to kulturowa, etniczna i narodowościowa mozaika. 
Wśród żyjących tam ok. 130 grup etnicznych i narodowych znajdują się 
także nieliczni Polacy – ok. 0,09% ogółu ludności. Polacy trafili na te tereny 
w różnym czasie i z różnych przyczyn – część z nich zamieszkała tu już 
w czasach Katarzyny II, jednak większość stanowili ludzie przesiedleni lub 
wywiezieni z różnych regionów Imperium Rosyjskiego i Związku Radziec-
kiego, a częściowo także z Polski. Wiele osób narodowości polskiej trafiło 
na dzisiejsze południowo-wschodnie pogranicze Ukrainy w wyniku polityki 
represji i przesiedleń prowadzonej przez carat i – później – Związek Radziecki; 
do osiedlania się na tym terenie dochodziło także ze względu na odbywaną 
służbę wojskową czy obowiązkowe skierowanie do pracy. Trzeba jednak zazna-
czyć, że Polacy przyjeżdżali na południowy wschód Ukrainy również dobro-
wolnie, w celach zarobkowych, ponieważ obszar ten był bardzo dobrze rozwi-
nięty (duże ośrodki przemysłowe, znacząca skala urbanizacji, rozwinięta infra-
struktura). Badana grupa dobrze się asymilowała, na co wpływ miało zarówno 
długoletnie, przeważnie kilkupokoleniowe oderwanie od ojczyzny, jak i miesza-
ne związki małżeńskie, wpisanie do paszportu innej narodowości, czasem zmia-
na zapisu nazwiska. Ważnym czynnikiem „rozpłynięcia się” czy zaniku poczu-
cia przynależności do narodu polskiego było także życie na pograniczu1 
kultur i języków, gdzie zwykle panuje labilność świadomości narodowej. 
                                                           

1 O pograniczu zob. np. A. Kłoskowska: „(…) pogranicze stanowi wszelkie sąsiedztwo 
kultur narodowych mogące wynikać z narodowo i etnicznie mieszanej genealogii i małżeń-
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Do 1990 roku językiem urzędowym Ukrainy był rosyjski, warto też 
wspomnieć, że Rosjanie są najliczniejszą na Ukrainie mniejszością narodo-
wą; co więcej, na południowym wschodzie Ukrainy język rosyjski jest nie 
tylko związany z mniejszością rosyjską, ale stał się językiem komunikacji 
innych mniejszości (Żydów, Polaków, Czechów, Niemców i in.), a także 
ukraińskiej większości. Uzyskanie niepodległości przez Ukrainę znacząco 
poprawiło sytuację mniejszości narodowych, w tym polskiej – mogły one 
swobodnie zajmować się kultywowaniem własnych tradycji, rozwijaniem 
kultury, nauką języka ojczystego, a także działalnością społeczną. 

W swoim artykule chciałabym poddać analizie wybrane kryteria subiek-
tywnej identyfikacji etnicznej na przykładzie Polonii obwodu zaporoskiego. 
Sam obwód zaporoski uważam za typowy dla południowo-wschodniego 
pogranicza Ukrainy, zaś Polonię za nader interesujący obiekt badań, przede 
wszystkim ze względu na niesprzyjające autoidentyfikacji warunki. W czasie 
istnienia Imperium Rosyjskiego i Związku Radzieckiego trwał nieprzerwanie 
proces rusyfikacji, asymilacji (nieraz wymuszonej) i/lub wynarodowiania 
mniejszości narodowych. W przypadku nielicznych Polaków zamieszkują-
cych obwód zaporoski na problemy z autoidentyfikacją narodową wpłynęły: 
represyjna polityka państwa, wielokulturowe i wielojęzyczne otoczenie, brak 
łączności pokoleniowej i kontaktu z rodziną pozostałą w ojczyźnie, brak 
ośrodków kultu religijnego, tworzenie mieszanych związków małżeńskich, 
a także – w konsekwencji powyższych – utrata języka ojczystego. 

Pierwsze organizacje polonijne w obwodzie zaporoskim powstały w latach 
90. XX wieku: Zaporoskie Obwodowe Stowarzyszenie Kultury Polskiej im. 
A. Mickiewicza (ZOSKP) w 1992 roku i Polskie Kulturalno-Oświatowe 
Towarzystwo „Odrodzenie” w Berdiańsku (PKOT) w 1993 roku. Obecnie 
w obwodzie działa osiem organizacji, z czego większość powstała po wej-
ściu w życie „Karty Polaka” w 2008 roku. Stowarzyszenia zrzeszają Pola-
ków, osoby polskiego pochodzenia i wszystkich miłośników kultury polskiej, 
a do ich działalności statutowej zaliczają się: nauczanie języka polskiego, roz-
powszechnianie wiedzy o kulturze polskiej, kultywowanie polskich tradycji. 

Istnienie mniejszości narodowych jest nierozerwalnie związanie z zagad-
nieniami tożsamości etnicznej/narodowej oraz tożsamości diasporycznej. 
Ze względu na rozproszenie i tak niewielkiej grupy Polaków na południo-
wym wschodzie Ukrainy, powinno się jednak mówić o tożsamości indywi-

                                                                                                                                   
stwa, z członkostwa w mniejszości narodowej lub etnicznej na terytorium zdominowanych 
przez inną narodową kulturę” (Kłoskowska 2012, 125). 
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dualnej i o mechanizmach jej powstania, bowiem subiektywna identyfikacja 
jest podstawą tożsamości. Jak zaznacza Antonina Kłoskowska, „tożsamość 
jest (…) subiektywnym samozwrotnym aspektem osobowości” (Kłoskow-
ska 2012, 104), należałoby więc przeprowadzić w pierwszej kolejności bada-
nia dotyczące określeń indywidualnych. Swoje rozważania na temat autoi-
dentyfikacji przedstawicieli Polonii obwodu zaporoskiego opieram na wyni-
kach ankiet i wywiadów pogłębionych przeprowadzonych wśród członków 
Zaporoskiego Obwodowego Stowarzyszenia Kultury Polskiej, przy czym 
przy projektowaniu ankiet i wywiadów oraz przy ich analizie przyświecała 
mi myśl wspomnianej już wyżej badaczki, twierdzącej, że „operowanie poję-
ciami identyfikacji, postaw, wartości wręcz wymaga sięgnięcia do najbardziej 
osobistych doświadczeń badanych osób” (Kłoskowska 2012, 116). 

Badania ankietowe przeprowadzono w latach 2013–2015 wśród 180 
członków stowarzyszenia w wieku od 17 do 60 lat. Warto jeszcze raz pod-
kreślić, że ZOSKP otwarte jest nie tylko na Polaków i osoby polskiego po-
chodzenia, ale także na wszystkich miłośników kultury polskiej, dlatego też 
pierwsze pytanie ankiety brzmiało: „Czy masz polskie korzenie?”. Wyniki 
zebrano w tabeli 1. 

Tabela 1. Liczba uczestników badań wg zadeklarowanej narodowości 

rok  
ankiety 

osób  
ogółem 

udokumentowane  
polskie korzenie 

nieudokumentowane 
polskie korzenie2 

inne  
narodowości3 

2013 45 11 12 22 
2014 39 13 8 18 
2015 96 34 43 19 

razem 180 58 63 59 

Na podstawie odpowiedzi udzielonych na pierwsze pytanie wyłoniono 
grupę badawczą, zaliczając do niej wyłącznie osoby o polskich korzeniach 
(udokumentowanych bądź nieudokumentowanych). Przedmiotem badań są 
mechanizmy powstawania i/lub budzenia się tożsamości indywidualnej 
wśród Polaków, stąd też konieczność zawężenia grupy badawczej. 80% 
respondentów to osoby z wyższym wykształceniem. Ponad połowa osób 
(63) deklarujących polskie pochodzenie, nie jest (jeszcze) w stanie go udo-
                                                           

2 Osoby, którzy wiedzą o swoim polskim pochodzeniu lub się go domyślają i mają zamiar 
je w jakiś sposób udowodnić. 

3 Z czego ok. 80% badanych to Ukraińcy, 15% – Rosjanie, a 5% stanowią inne narodowo-
ści. Większość osób, także tych deklarujących przynależność do określonej grupy narodo-
wej/etnicznej, pochodzi z rodzin mieszanych. 
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wodnić, postanowiono więc zbadać, na czym opierają się deklaracje przyna-
leżności do mniejszości polskiej. Grupie osób bez udokumentowanego po-
chodzenia polskiego zadano więc pytanie o przyczyny owych deklaracji. 
Poniżej prezentowane są odpowiedzi wraz z ich liczebnością. 

Tabela 2. Przyczyny deklaracji przynależności do mniejszości polskiej wśród osób o nieudokumentowa-
nym polskich pochodzeniu 

Przyczyna przekonania o polskich korzeniach Liczba odpowiedzi 

Ktoś z rodziny (babcia, mama, dziadek) mówił po polsku 10 
Posiadanie polskiego imienia i/lub nazwiska 16 
Któryś z przodków urodził się na terenach byłej Polski 11 
Brak informacji; intencje, przeczucia, chęci 26 

Kolejne pytanie, zadane już wszystkim respondentom deklarującym pol-
skie pochodzenie, dotyczyło języka używanego na co dzień i/lub w domu. 
Kwestie języka domowego/pierwszego uznano za istotną zgodnie z przeko-
naniem, że „język jest niewątpliwie bardzo ważnym elementem narodowo-
ści” (Kłoskowska 2012, 108). 

Tabela 3. Język używany w domu 

ro
k 

an
ki

et
y język 

ra
ze

m
 

ukraiński 
ukraiński  
i rosyjski 

rosyjski 
polski  

i rosyjski 
polski  

i ukraiński 

2013 5 3 13 2 – 23 
2014 4 4 13 – – 21 
2015 17 15 44 – 1 77 

Warto dodać, że na pytanie: „Jak sam oceniasz swój poziom znajomości 
języka polskiego?” 86 respondentów odpowiedziało: „nie znam języka pol-
skiego”, 10 – „znam bardzo słabo”, 17 – „słabo”, 8 – „dobrze”, nikt nie 
zadeklarował biegłej znajomości polszczyzny. Wszystkie osoby wyraziły 
chęć nauczenia się lub doskonalenia znajomości języka polskiego; ankieto-
wani uczestniczą w organizowanych przez ZOSKP bezpłatnych zajęciach 
szkoły niedzielnej, podczas których mogą uczyć się języka polskiego. 

Innym zagadnieniem, o który pytano grupę badawczą, była wiara i stosu-
nek do niej. Przynależność do Kościoła rzymskokatolickiego zadeklarowało 
tylko 11 ankietowanych, przy czym wszyscy dodawali, że nie są praktykujący. 
Z ogółu respondentów (121 osób) 40 stwierdziło, że bywa w świątyni pod-
czas ważnych świąt. Jak można więc stwierdzić, tradycja religijna czy wyzna-
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nie nie są bardzo istotnymi aspektami tożsamości jednostki. Można przy tym 
domniemywać, że to zjawisko typowe dla południowo-wschodniej Ukrainy 
(por. Kłoskowska 2012, 300). 

W ankiecie badano także znajomość „znaków polskości”, za jakie w oma-
wianych badaniach uznano flagę, wybitne postaci, pieśni narodowe. Jak po-
kazują wyniki ankiet, prawie 90% respondentów zna symbole Polski (w tym 
flagę) i deklaruje zainteresowanie bieżącą polską polityką, natomiast znajo-
mość wybitnych postaciach jest bardziej ograniczona: 60% ankietowanych 
zna nazwisko aktualnego prezydenta, ponadto posiada wiedzę o Marii Skło-
dowskiej-Curie, Fryderyku Chopinie, Janie Pawle II, Mikołaju Koperniku; 
10% badanych potrafi wymienić do 15 wybitnych Polaków, pozostali ankie-
towani nie mają wiedzy na ten temat. 

Za istotną uznano samowiedzę o pochodzeniu rodziny respondentów; 
w czasie badań okazało się, że znajomość nie tylko przodków, ale i historii 
rodzinnej jest bardzo niepełna, często ograniczona wyłącznie do dziadków 
z jednej strony. Wpływ na taki stan rzeczy miały przesiedlenia, represje, 
migracje (wymuszone i niewymuszone), przerwanie (z różnych przyczyn) 
łączności pokoleniowej. Na pytanie o miejsce pochodzenia dziadków poło-
wa respondentów wskazywała Winniczyznę, 10% tereny przyazjowia zapo-
roskiego, 3% – Polskę, pozostali – Ukrainę Zachodnią lub Białoruś, poja-
wiały się także deklaracje braku wiedzy o pochodzeniu dziadków. 

Podobnie ważną kwestią są związki z Polską, stąd też w ankiecie pojawiały 
się pytania o istnienie i intensywność kontaktów (rodzinnych, przyjaciel-
skich, biznesowych) z krajem. Pytano także o wizyty w Polsce i ich często-
tliwość. Według wyników ankiet 10% respondentów ma w Polsce krewnych, 
z czego połowa nie utrzymuje z nimi kontaktów; 15% ankietowanych ma 
w Polsce przyjaciół, z którymi łączą ich żywe relacje, a 5% prowadzi z Pola-
kami interesy. Na pytanie o wizyty w Polsce 40% badanych odpowiedziało, 
że nigdy nie było, 50% stwierdziło, że było w kraju kilka razy, a 10%, że 
często odwiedzają Polskę. 

Kłoskowska w swojej książce Kultury narodowe u korzeni podkreśla wagę 
samowiedzy i (auto)stereotypu w tworzeniu się identyfikacji narodowej (zob. 
Kłoskowska 2012, 99); zgadzam się z tym, postanowiłam więc zbadać 
w czasie wywiadów pogłębionych stereotyp Polaka istniejący wśród respon-
dentów. Poniżej podaję wyimki z wywiadów (w wersji oryginalnej): 

– oni bardzo lubią śpiewań polski piosenki, rozmawiać o polskich trady-
cjach, spokojni, towarzyski (kobieta, 30 l.); 
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– Obraz typowego Polaka to ojciec z filmu edukacyjnego „Rodzina 
Grzegorzewskich” (kobieta, 41 l.); 

– Naprawde Polak niczym nie różni się od wszystkich ludzi, ale różni 
się od Murzynów i Chinów. Polak zawsze pomaga (mężczyzna, 20 l.); 

– Nigdy nie byłam w Polsce, ale uważam, że Polacy są bardzo otwarci, 
wesoli ludzi. Szlachetny i uczciwy człowiek. W polskich rodzinach dotrzy-
mują się religii, zawsze w weekendy chodzą do kościoła (kobieta, 28 l.); 

– Moim zdaniem typowy Polak jest dobroduszny, gościnny, wesoły 
i na pewno religijny (kobieta, 42 l.); 

– Polaki są szlachetni ludzi i ma swój honor. Polaki religijni ludzi i wie-
lu chodzi do kościolów (mężczyzna, 55 l.); 

– Dużo ludzi w Polsce są religijni, taka tradycja i takie przyzwyczajenie 
(mężczyzna, 32 l.); 

– Otóż typowy Polak to człowiek religijny, wstający codziennie rano, 
czyta przed śniadaniem Biblię… Typowy Polak jest bardzo związany ze 
swoją rodziną. Ukrainiec też lubi swoją rodzine. Myślę, że Polak jest bar-
dzo pracowity jak Ukrainiec. Polaki są wesoli ta energiczni, bardzo lubią 
różne święta… Ukrainiec też lubi święta (kobieta, 22 l.); 

– Nie byłem w Polsce, ale myśle, że Polacy takie same jak Ukraińcy 
życzliwi, pracowici, dumni, tylko, że oni wszyscy religijni, a Ukraińcy, 
osobliwo u nas na wschodzie, nie (mężczyzna, 40 l.); 

– Sprawżni Polak otwarty i wesoły. Myślę, że Polaky bardzo podobny 
do Ukrainców. Oni podobny do Ukraińców, ale troche wiencej grzecni, 
otwarty i cierpliwi. Polaki to jest współczesny narod, jaki idzie swoją 
drogą (mężczyzna, 21 l.); 

– Polacy bardzo wierzące, dlatego że religijność to ważna część ich ży-
cia. (…) Myślę, że Polacy niczym nie różnią się od Ukraińców, może tyl-
ko religiją i wiarą (kobieta, 18 l.). 

Prawie wszyscy respondenci za typowe cechy Polaków podają: religijność, 
otwartość, pracowitość, szlachetność; zauważane są także podobieństwa 
między Polakami i Ukraińcami (jak widać w powyższych fragmentach, po-
dobieństwa są dość precyzyjnie określane). Wśród ankietowanych funkcjo-
nuje stereotyp „Polaka katolika”, chociaż większość z nich, także uważają-
cych się za Polaków, w ogóle nie praktykuje. Ze względu na to, że znaczna 
część badanych nie była w Polsce, można przypuszczać, że obraz/stereotyp 
Polaka w ich odpowiedziach jest konstruowany na podstawie filmów, ksią-
żek i innych tekstów kultury, co widać m.in. w podobnych określeniach, za 
pomocą których opisywano Polaków. Ponieważ grupą badawczą są osoby 
deklarujące przynależność do polskiej mniejszości narodowej, badany obraz 
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Polaków jest także – przynajmniej po części – autostereotypem; istotną 
i podkreślaną przez respondentów różnicą jest stosunek do religii; podczas 
gdy Polaków mieszkających w kraju określają jako wierzących i związanych 
z praktykami religijnymi, samych siebie charakteryzują jako niepraktykują-
cych czy niewierzących. Co ważne, różnica tkwi nie tyle w wyznaniu (prawo-
sławny – katolik), ile w byciu religijnym (wierzącym) bądź nie. Wydaje się, że 
w tym przypadku możemy mówić o „tożsamości odzwierciedlonej” na od-
wrót, tj. o obrazie samych siebie w odniesieniu do stereotypu „prawdziwego 
Polaka”, ale z uwzględnieniem wpływu trwającego kilka pokoleń oderwania 
od Polski i jej tradycji. 

Myślę, że wyobrażenia na temat Polski i Polaków można uznać za kluczo-
we dla kształtowania się subiektywnej identyfikacji jednostki. Biorąc pod 
uwagę rozpoznania badaczy, że „identyfikacja może wyrażać się w formie 
bezpośredniej deklaracji będącej odpowiedzią na postawione wprost pytanie 
o narodowość” (Kłoskowska 2012, 111) oraz że „autoidentyfikacja i towa-
rzyszące jej samookreślenia” to elementy istotne dla jednostki (Bikont 1988, 
29), postanowiłam zadać respondentom pytanie o ich narodowość/narodo-
wości. Wyniki prezentuję w tabeli poniżej. 

Tabela 4. Deklarowana narodowość 

polska 
ukraińska 
i polska 

rosyjska  
i polska 

ukraińska rosyjska inne razem 

15 10 6 84 3 3 121 

Wśród osób deklarujących inne narodowości pojawiły się następujące od-
powiedzi: narodowość ukraińsko-polsko-niemiecka (1 osoba); narodowość 
białorusko-polsko-ukraińska (1 osoba); narodowość tatarsko-ukraińska (1 oso-
ba); przy czym wszyscy respondenci uważają, że mają polskie korzenie. Wyda-
je się, że złożoność odpowiedzi wynika z chęci podkreślenia własnej wielo-
etniczności. 84 respondentów zadeklarowało narodowość ukraińską, z czego 
35 osób ma udokumentowane polskie pochodzenie, a 14 w czasie przepro-
wadzenia ankiety miało już wydaną Kartę Polaka, równoznaczną z deklara-
cją przynależności do narodu polskiego. Uważam, że tak różne deklaracje 
mogą wynikać z problemów z rozróżnianiem obywatelstwa od narodowości 
(narodowość nie jest wpisania do paszportu) czy od pochodzenia. Do po-
dobnych wniosków doszła Krasowska, badając deklaracje narodowościowe 
na tym samym terenie (Krasowska 2012, 54). Dla mnie jednak ważniejsze od 
spraw formalnych czy urzędowych są kwestie tożsamościowe, samookreśle-
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nie się jako element budujący tożsamość jednostki. Trzeba też podkreślić, że 
deklarowanie przynależności do narodu polskiego (także poprzez ubieganie 
się o Kartę Polaka), może być realizacją pewnych marzeń, „ukierunkowa-
niem w przyszłość”, antycypacją i kreowaniem przyszłości (zob. Niewiara 
2010, 17), deklaracją intencji, a także definiowaniem tożsamości. Za istotne 
dla formowania się tożsamości narodowej/etnicznej uznaje się także pamięć 
historyczną i kulturową, wspomnienia, widoczne i niewidoczne ślady przeszło-
ści narodowej – to, czego brak odczuwa część respondentów (m.in. z po-
wodu polityki wewnętrznej i zewnętrznej państw, do których należał obwód 
zaporoski, braku ciągłości pokoleniowej czy nieutrzymywania kontaktów 
z częścią rodziny, zwłaszcza tej mieszkającej w Polsce). Co ważne, z zestawienia 
tabeli 3. i 4. wynika, że nie ma zgodności identyfikacji narodowej z deklara-
cją znajomości języka narodu, do którego przynależność się zgłasza. 

Ukrywanie swego pochodzenia przed ludnością miejscową – sąsiadami, 
współpracownikami, dziećmi, wnukami, przystosowanie się do społeczeń-
stwa, a czasem nawet całkowicie odcięcie się od swoich korzeni było strate-
gią przetrwania i ucieczki przed represjami. Wynikająca z przyjęcia powyż-
szej strategii słaba znajomość tradycji, obyczajów, języka, historii własnej 
rodziny, w połączeniu z manipulacjami i indoktrynacją ze strony władz 
przed odzyskaniem przez Ukrainę niepodległości, była przyczyną coraz 
rzadszych identyfikacji z narodowością polską i jej kulturą. Tożsamość na-
rodowa może formować się pod wpływem sytuacji politycznej i ekonomicz-
nej, czego przykładem są Polacy z obwodu zaporoskiego – właśnie ze 
względu na wymienione już czynniki nie zaistniała ciągłość pokoleniowa, 
poczucie łączności z kulturą polską zanikło, a wraz z nim także spójność 
tożsamości narodowej. Części Polaków żyjących na badanym terenie udało 
się zachować (często szczątkowe) poczucie przynależności do narodu pol-
skiego – mimo represji i związanemu z nimi lękowi. Jak wspomniałam, oto-
czenie społeczne i polityczne, a także wydarzenia historyczne mają wpływ 
na kształtowanie się autoidentyfikacji człowieka. Trwające od 2014 roku 
pogorszenie sytuacji politycznej i ekonomicznej na Ukrainie, związane prze-
de wszystkim z wojną na wschodzie kraju, dotknęło także obwód zaporoski 
(Donieck znajduje się zaledwie 230 km od Zaporoża). 

Niepewność związana z obecną sytuacją Ukrainy może wpływać na mody-
fikacje czy nawet wyraźne zmiany autoidentyfikacji narodowej. Trzeba wziąć 
pod uwagę, że czas przeprowadzenia ankiet i opisane wydarzenia mogły być 
czynnikiem wpływającym na respondentów. Taką prawidłowość zauważyła 
m.in. Antonina Kłoskowska: 
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miejsce identyfikacji narodowej w całkowitej tożsamości jednostki nie 
tylko jest zróżnicowane indywidualnie, ale zależy od sytuacji życiowej 
człowieka (…). W skrajnych przypadkach identyfikacja ulega wręcz rady-
kalnej zmianie; liczne są przykłady jej niepewności; często bywa w stanie 
utajenia, mimo czego może się wyraźnie zamanifestować w zmienionych 
warunkach (Kłoskowska 2012, 111). 

W omawianym w tym artykule przypadku widoczna jest chęć „radykalnej 
zmiany”. W 2014 roku znacznie wzrosła liczba członków ZOSKP, zwięk-
szyła się także liczba stowarzyszeń polonijnych. Warto podkreślić, że pod 
koniec lat 90. ubiegłego wieku w obwodzie zaporoskim istniały tylko dwa 
takie stowarzyszenia, obecnie w samym Zaporożu jest ich pięć, a w całym 
obwodzie już osiem. 

Tabela 5. Szacunkowa liczba osób w ZOSKP im. A. Mickiewicza 

rok 1992 2000 2004 2008 2013 2014 2015 
liczba osób 25 45 62 70 80 130 170 

Przywoływana wyżej badaczka stwierdza także, że w czasie życia jednostki jej 
identyfikacja narodowa może się zmienić całkowicie, ponieważ „może ona mieć 
różnorodne motywacje i różny stopień internalizacji wynikłego stąd przeobra-
żenia wartości (Kłoskowska 2012, 141) – mamy wtedy do czynienia z konwersją 
narodową. Ludzie szukają swojej drogi, znajdują się pod wpływem innych kultur 
i nie mając w wielu przypadkach poczucia własnej wyjątkowości (czy wyjątko-
wości własnej kultury), niejako rozpływają się w wielokulturowym tyglu (co 
najczęściej ma miejsce na pograniczu kulturowym), w wyniku czego człowiek 
nie może być już przepisany wyłącznie do jednej kultury narodowej; oznacza to, 
że dana jednostka w różnej mierze i w różnym stopniu identyfikuje się z wie-
loma kulturami jednocześnie. Także tożsamość narodowa nie jest zupełnie 
spójna czy jednorodna, ale składa się z wielu elementów, tworząc syntagmę. 
W przypadku badanej grupy można stwierdzić, że respondenci, mimo braku 
kontekstu kulturowego i stałych związków z Polską, czują się w jakiś sposób 
z nią związani, starają się ją w miarę swoich możliwości poznać, sprawdza-
jąc, jak polska kultura narodowa funkcjonowała w dziejach oraz jak wygląda 
obecnie; podejmowane są także próby indywidualnych kontaktów z kulturą 
polską (i Polakami). Na razie powyższym działaniom nie towarzyszy szeroka 
znajomość polskiej kultury narodowej, widoczna jest jednak chęć zapozna-
nia się z jej elementami, co pozwala wnioskować, że być może dojdzie do 
powstania własnego stereotypu (i autostereotypu) polskości. 
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Myślę, że warto podkreślić złożoność procesów autoidentyfikacji jednost-
ki. Człowiek jest umieszczony i/lub sam się sytuuje w obrębie różnego typu 
związków, czerpiąc z każdego elementy potrzebne do zbudowania samoo-
kreślenia. Dopiero te wszystkie elementy – w połączeniu z czynnikami psy-
chicznymi i charakterologicznymi – składają się na tożsamość jednostki 
(Kłoskowska 2012, 132). W badanej grupie można zaobserwować odcho-
dzenie od jednej identyfikacji narodowej na rzecz innej. Wydaje się jednak, 
co pokazały wcześniejsze badania (Pavliuk 2015, 148), że nawet zmiana 
miejsca zamieszkania, a wielu respondentów wyraża zamiar wyjazdu do pra-
cy lub na studia, nie będzie oznaczać zupełnego zerwania z własną kulturą, 
a raczej stworzenie mozaikowej tożsamości narodowej, co zaczyna być dość 
powszechnym zjawiskiem w czasie globalizacji. Pisała o tym przywoływana 
tu już wielokrotnie Kłoskowska: 

[zmiany miejsca zamieszkania – O.P.] nie muszą pociągać za sobą całko-
witego zerwania z kulturą poprzedniej identyfikacji. (…) Zachowanie 
dwukulturowości, a nawet dwunarodowości jest możliwe i może się oka-
zać płodne w świecie wartości nowej ojczyzny pod warunkiem, że zosta-
nie zaakceptowane przez jednostkę oraz jej nowe otoczenie, a nie będzie 
źródłem niepokojącej ambiwalencji (…). Proces ten prawdopodobnie 
zachodzić będzie na tle wzmagającej się świadomości europejskiej, a mo-
że i poczucia globalnego, uniwersalistycznego powiązania (Kłoskowska 
2012, 140). 

Jak widać, identyfikacja narodowa i przyswojenie kultury mogą ulegać 
przekształceniom, a stopień spójności i określoności identyfikacji, a także 
przyswojenia jej i związanej z nią kultury zależy od tradycji rodzinnej, sytua-
cji ekonomicznej i politycznej. Tożsamość jednostki nie kształtuje się do 
pewnego momentu, żeby później stać się czymś stałym, lecz przeciwnie – 
nawet w małej grupie badawczej widać labilność autoidentyfikacji, co poka-
zują prezentowane przeze mnie badania. Respondenci w czasie badania 
deklarowali związki z polską kulturą oraz chęć głębszego jej poznania, wyni-
kiem tych deklaracji i toczących się w ankietowanych procesów tożsamo-
ściowych może być odnalezienie „zagubionej”/„zapomnianej” polskości; 
możliwe są także bardziej radykalne zmiany samookreślenia jednostki. Wy-
daje się jednak, że życie na pograniczu kultur (przypomnijmy, że na połu-
dniowym wschodzie Ukrainy żyje ok. 130 grup etnicznych) uczy pewnej 
elastyczności i otwartości na dodatkowe identyfikacje, pokazuje także, że 
możliwe są identyfikacje wielonarodowe. Obecność odnalezionych (albo 
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zapożyczonych) elementów kultury polskiej w życiu jednostki czy jej rodziny 
może być też traktowana jako coś „ubarwiającego” życie, odkrywającego 
atrakcyjne perspektywy wynikające z posiadania podwójnej kompetencji 
kulturowej. 

Reasumując, autoidentyfikacja narodowa jednostki, która była przedmio-
tem prezentowanego artykułu, może być zależna od wielu czynników, także 
od przestrzeni, w której jednostka żyje, czy od sytuacji życiowej danego 
człowieka. Co więcej, taka identyfikacja często jest zmienna, na co uwagę 
zwracał już m.in. George M. Scott (Scott 1990, 147–171), nie zawsze też 
musi być związana z kwestiami wiary czy wyznania, co wykazały przeprowa-
dzone przeze mnie badania. W skrajnych przypadkach autoidentyfikacja 
narodowa może ulec wręcz radykalnej zmianie; liczne są przykłady jej labil-
ności; bywa też uznawana za „niewygodną” czy „niepożądaną” – zależnie od 
sytuacji politycznej czy ekonomicznej. Uznaje się, że poczucie tożsamości 
kształtuje się w dużej mierze przez odniesienie siebie do „innych”, „ob-
cych”. Tego warunku nie spełnia badana grupa, ponieważ jest ona zupełnie 
zasymilowana, co jest typowe dla analizowanego regionu. Nie można więc 
mówić w tym przypadku o grupie etnicznej czy narodowej, ponieważ braku-
je tu podłoża świadomościowego, a respondenci nie definiują granic między 
„swoimi” a „obcymi”, cechuje ich rozmyte poczucie tożsamości narodowej 
lub identyfikacja z narodem ukraińskim; poszukiwania własnej polskości 
wiążą się tu z chęcią odzyskania „innego” w sobie i gotowością do formo-
wania podwójnej identyfikacji. 
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The Criteria of Subjective Ethnic Identification.  
Case Study of Polish Minority in the Region of Zaporizhye (Ukraine) 

The cultural borderlands of southern-eastern Ukraine comprise ethnic and cultural mosaics 
and include about 130 national minority groups. Among them is a small number of Poles. As 
they are dispersed throughout a large area, the author of the article analyzes not a group 
identity, but individual national declarations of the people involved in the activities of Polish 
diaspora associations. The research is based on questionnaires and interviews with members 
of the Polish community of the region of Zaporizhye. The image of the Polish minority in 
the Ukrainian borderlands turns out to be varied and complicated. 

Keywords: national identity, ethnic identity, cultural borderland, self-understanding, self-
-identification 
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KRYSTIAN WĘGRZYNEK 
U n i w e r s y t e t  Ś l ą s k i  

Maszyna do życia?  
Ślązak w dialektyce pana i niewolnika 

Losy jednostki lub grupy oglądane przez pryzmat heglowskiej opowieści 
to historia walki, podporządkowania, asymilacji i emancypacji. Narracja 
o panu i niewolniku, tak mocno osadzona w całej filozofii niemieckiego 
myśliciela, to parabola ludzkiego dążenia do wolności. Odniesiona do płasz-
czyzny ekonomicznej, psychologicznej czy etnicznej staje się kluczem do 
zrozumienia kondycji danego podmiotu. 

Ponieważ zasadniczym tematem mojego tekstu jest refleksja nad stanem 
śląskiej świadomości w perspektywie literaturoznawczej i historiozoficznej, 
a szczególnie w odniesieniu do momentów zniewolenia i wyzwolenia, za-
cznę od analizy tekstu, który opisuje czasy, gdy te procesy były szczególnie 
widoczne. To wspomnienia Hansa Marchwitzy, urodzonego w podbytom-
skim wówczas Szarleju w 1890 roku, zatytułowane Moja młodość. Scena nie-
dzielnej przechadzki, czasu rodzinnego azylu, wyraźnie ilustruje zasięg sys-
temu podporządkowywania: 

Ile razy na przykład po drodze do kościoła spotykaliśmy którąś z grub-
szych ryb z kopalni, ojciec przerażał się natychmiast i zrywał z głowy ka-
pelusz. 

– U nich bardzo szybko można popaść w niełaskę – mawiał. 
– Ja chyba nie pójdę do kopalni. 
– Chłopcze, wszędzie jest tak samo – odpowiadał ojciec trwożnie 

marszcząc czoło. – Człowiek wszędzie musi zginać głowę i nigdy nie by-
ło inaczej (Marchwitza 1950, 49). 
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Relacja ojciec – syn nie jest tu stałą zależnością mistrz – uczeń czy pan – 
sługa, a raczej ponawianą lekcją, podczas której zaawansowany stażem subal-
tern wprowadza w tajniki poddaństwa nieszczęsnego adepta. Obszar zniewo-
lenia wykracza poza kopalniany loch, poza grubę-grób, przenosi się na po-
wierzchnię, na której zła aura emanuje od przechadzających się panów. Wiel-
kie kwantyfikatory używane przez ojca (wszędzie, nigdy), poprzez które 
eksponuje on niewolniczy gest zginania głowy, sprawiają, że przestrzeń ma 
się jawić jako wszechobecna. 

Nieco późniejsza scena spotkania Hansa z nauczycielem, jego ojcem du-
chowym, jest wyraźną kontynuacją rozmowy z rodzicielem: 

Wbrew przyjętym zwyczajom Schmitt zaczepiał mnie czasem życzliwie, 
niemal po ojcowsku. 

– No, jak tam, mój synu – pytał – niedługo kończysz szkołę; jakie pla-
ny masz na przyszłość? Czy już kiedyś o tym pomyślałeś? (…) 

– Nie wiem jeszcze, co będę robił – może pójdę na kopalnię! 
– To wydaje mi się rozsądne – chwalił. – Zawód górnika jest ceniony, 

a przede wszystkim jest filarem naszej ojczyzny. A jeśli mówią, że jest to 
grosz ubogich, mój synu, trudno – wszyscy jesteśmy ubodzy (Marchwitza 
1950, 87). 

Niemiecki filozof pisze, że nasze pierwsze doświadczenie samowiedzy 
prowadzi do „rozpłynięcia prostej jedności ja”, do ustanowienia dwóch 
przeciwstawnych form świadomości (Bewußtsein), z których jedna jest samo-
istna, a jej istotą jest byt dla siebie (Fürsichsein), nazywana świadomością Pa-
na, a druga, niesamoistna, której istotą jest ż y c i e , czyli byt dla kogoś inne-
go (Sein für ein Anderes), określana jako świadomość Niewolnika. (Hegel 
1963, 220–221). Śląski bohater, wkraczający w dorosłość, zostaje w pełni 
przygotowany do przyjęcia postawy ż y c i o w e j , ustawiony na stałe jako 
filar idei, którą włada Pan (poprzedzony figurami ojca i nauczyciela), cesarz 
niemiecki – to w jego kulcie żyje bohater niemal do końca I wojny świato-
wej, czyli do abdykacji Wilhelma II Hohenzollerna. 

Relację pan – niewolnik autor wspomnień, niemiecki komunista, pisarz 
robotniczy, ująłby – nie czyni tego wprost – w duchu Karola Marksa, na 
płaszczyźnie walki, gdzie panem historii jest właściciel środków produkcji, 
a wyzwolenie przychodzi poprzez zwycięstwo klasy pracującej nad posiada-
jącą, gdzie ż y c i e  (Leben) określa świadomość (Bewußtsein). Ale ponieważ 
panem historii okazał się ponownie cesarz czy cysorz – jak go określił w od-
niesieniu do Zdzisława Grudnia Michał Smolorz – to i robotnik długo nie 
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mógł się wydobyć z dawnej alienacji, uśpiony obsadzeniem w roli proleta-
riackiego awangardzisty1. 

Jacques Lacan interpretowałby te relacje na płaszczyźnie psychoanalitycz-
nej, gdzie jedyną „substancją uznawaną” jest rozkosz (Žižek 2001, 59), która 
nigdy nie jest bezpośrednia, zawsze ma charakter zapośredniczony przez 
założoną rozkosz przypisywaną Innemu (Žižek 2001, 65). Inny, któremu 
można by przypisywać kradzież rozkoszy, nie został tu „rasowo” zidentyfi-
kowany. Marchwitza trafia do przedsionka jouissance, kiedy za pierwszą pen-
sję na niedzielny spacer ubiera się po pańsku, niwelując dystans do „grubych 
ryb”: „Wolnym krokiem wędrowałem przez ulice Szarleja, aby dać się po-
dziwiać w nowej szacie” (Marchwitza 1950, 94). Jakże inaczej jawi się ta 
sama czasoprzestrzeń poddana etnicznej demaskacji: „Gdziekolwiek my 
Polacy z żywiołem niemieckim zetknąć się musimy, czy na poczcie, czy przy 
pracy, czy w urzędzie, wszędzie tam natrafiamy na wybujałe poczucie naro-
dowe (niemieckie)” (Korfanty, 1902, 33). To bez wątpienia opis życia skra-
dzionego. Najaktualniejsza wydaje mi się jednak interpretacja etyczna. 

Po utracie wolności pan staje się dla niewolnika etyczną zasadą jego życia 
(…). Być zasadą ludzkiego życia, to mieć udział w rodzicielstwie. (…) Siła 
struktury zniewolenia bierze się właśnie stąd, że zniewalający/pan uzy-
skuje udział w rodzicielstwie – staje się jakby rodzicielem dla zniewolo-
nych. Gdy grozi ten, kto jest rozgniewanym rodzicielem, groźba ta ma 
sens szczególny: dotyka synowskiego Ty człowieka i jest formą przekleń-
stwa rzuconego przez ojca na syna. (Tischner 1990, 165) 

Syn byłby więc zniewolony przez autorytet ojca, a lęk odbierał mu wolę 
działania. Ewentualne przeciwstawienie byłoby jedynie buntem syna marno-
trawnego, który ostatecznie do ojca wróci (por. Tischner 1990, 165–166). 
Pytanie, jakie stawiam sobie w tym kontekście dziś, jest następujące: czy 
śląski bohater szuka swojego miejsca – abstrahując w tej chwili od wykładni 
religijnej – w którym mógłby zbudować własny dom? Czy jego aktualny sta-
tus określa rola zakamuflowanego bamboccioni, czy troskliwego syna? Czy te 
więzy/więzi wzmacniają, czy osłabiają? Czy bohater dojrzał do tego, by się 
od ojca uwolnić? Ale czy… głowa może istnieć bez ciała? 

Spróbujmy uporządkować te rozważania w przestrzeni historycznej i po-
szukajmy początków śląskiego zniewolenia. Gdzie zatem ulokować tę decy-
                                                           

1 Trudno tu nie wspomnieć o górnikach z kopalni Wujek, długo uznawanych za ulubień-
ców ówczesnej władzy, którzy jednoznacznie to skojarzenie wyrugowali ze społecznej pamię-
ci poprzez wielki strajk z 1981 roku. 
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dującą cezurę, batalię, w czasie której pan wykazał, że panuje nad tym bytem 
samoistnym, którym dla niewolnika są kajdany (Hegel 1963, 222)? Można by 
przyjąć, że to wiek XVIII (por. Kadłubek 2014), zatem i czasy wojen ślą-
skich, które rozstrzygnęły o przynależności Śląska do Prus, i epoka Aufklä-
rung, czas „wyjścia człowieka z niepełnoletności, w którą popadł z własnej 
winy”. Pruskie imaginarium oświeceniowe ma wyrwać śląskiego bohatera ze 
stanu zwierzęcego pożądania; z poziomu Begierde, kierującego się na przed-
miot rzeczywisty, ma go wynieść na poziom pożądania innego pożądania, „an-
tropogennego, konstytuującego wolną i historyczną jednostkę świadomą 
swej indywidualności, swej wolności, swej historii i wreszcie swej historycz-
ności” (Kojève 1999, 11). Jednocześnie ten sam system kieruje się zasadami 
kameralizmu, fryderycjańskiego programu ekonomicznego, „który za naczelny 
cel polityki gospodarczej uznawał maksymalne wykorzystanie zasobów 
ludzkich i zdolności produkcyjnych w państwie” (Jaśtal 2015, 40). W tym 
systemie „maszyna” urasta do rangi metafory naczelnej: 

Można powiedzieć o człowieku, że stanowi kółko w wielkiej maszynie, 
społeczeństwie. Kółko to musi dokładnie zazębiać się o inne części. Nie 
może być ani za duże, ani zbytnio wyszlifowane. W pierwszym przypadku 
nie będzie spełniać swej roli i trzeba je będzie wyrzucić z maszyny, 
w drugim łatwo się złamie (Villaume 1787, 41). 

Śląski Piętaszek, umieszczony w sferze zezwierzęcenia (por. Schummel 
2009, 121), człowiekiem pełnoletnim staje się jedynie postulatywnie, fak-
tycznie zaś zredukowany zostaje do roli trybu w maszynie. Sytuacja, w jakiej 
znalazł się Hans Marchwitza, stan wyszlifowanej świadomości służebnej, to 
rezultat ponadstuletniego eksploatowania sił natury, także ludzkiej, w tej 
części świata. 

I tu znajdziemy sporo literackich egzemplifikacji. Najbardziej charaktery-
styczny portret bohatera nakręconego jak niemiecki zegarek (do którego np. 
brytyjski premier porównał cały Śląsk) znajdziemy w Cholonku: 

Jankowski szedł do roboty, wracał wieczorem, reperował, co było zepsu-
te, kładł się spać, znów wstawał, znowu szedł do roboty i znów wracał 
(Janosch 1989, 98). 

Jankowski nadal regularnie chodził do roboty. Jak zegarek: wstawał 
o czwartej, jeśli szedł na dzień, to wychodził o czwartej czterdzieści pięć, 
wracał wieczorem (…), wychodził i znowu wracał (Janosch 1989, 143). 
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Czy jednak funkcjonowanie tej ludzkiej maszyny nie podlega żadnym 
zmianom? Praca miała być już przecież „pożądaniem hamowanym”… „Pra-
ca kształtuje” – przypomina Hegel – „w ten sposób pracująca świadomość 
dochodzi do tego, że ogląda byt samoistny jako siebie samą”, staje się „tym 
czymś istniejącym jako czysty byt dla siebie” (Hegel 1963, 226). 

Niewolnik, naśladując pana, próbuje nie tylko nosić się po pańsku i naśla-
dować jego rozkosze, nie tylko naśladuje jego ethos, ale i jego ethnos, tak moc-
no znaczący przecież cały wiek XIX. „Próżniacze panowanie” i „pracowita 
niewola” są procesami budującymi pewną wspólną tożsamość, w przywoła-
nych przez mnie przypadkach synteza – jak w Heglowskim Aufhebung – nie 
znosi obu składników działania, a tworzy nową całość – nieantagonistyczną 
– niewolnik określa się mianem polskiego Prusaka (Malinowski 1871), ale 
i pan staje się „dumnym Wasserpolakiem” (Lipinsky-Gottersdorf 1993, 63) 

Podobny opis przenikania wyłania się ze wspomnień Moja młodość. Marchwit-
za, który trafia pewnego razu na spotkanie Sokoła i słyszy „czystą polszczy-
znę”, zauważa: „Od dawna byliśmy już w y m i e s z a n i  jak groch z kapustą 
i nic już nie wiedzieliśmy o starej, świętej Polsce! Pędziliśmy żywot między 
niebem a ziemią” (Marchwitz 1950, 136). Heglowska walka o u z n a n i e  
odbywa się zatem poprzez język etnosu, a w tym konkretnym przypadku 
poprzez r o z p o z n a n i e  swojego statusu za pomocą języka – Gottersdorf 
tytuł do własnej nobilitacji odnajduje właśnie w kategoriach dotychczas 
deprecjonowanych (Wasserpolnisch, Wasserpolack), sam się za takiego człowie-
ka syntezy uznając2. 

Synteza panowania i niewolnictwa – zdaniem Alexandra Kojève’a – ma 
zwieńczyć dzieje ludzkości, będzie to „synteza tego, co Ogólne, i tego, co 
Jednostkowe, Pana i Niewolnika, Walki i Pracy” (Kojève 1999, 212). Agata 
Bielik Robson dopowiada, że Kojève-Kożewnikow kreślił d w i e  wizje koń-
ca historii: rewolucyjną, „odpowiadającą stanowi świata po rewolucji paź-
dziernikowej” i późniejszą, ewolucyjną, kiedy nabrał dystansu do wydarzeń 
w Rosji (Bielik-Robson, 2008, 61). 

Jaki jest jednak koniec historii wyzwalania się śląskiego bohatera? Czy ów 
finał jest także wynikiem syntezy dwóch etnosów? By na to pytanie odpo-
wiedzieć, sięgnę do dzieł głównego śląskiego mitologa, Kazimierza Kutza. 
W Soli ziemi czarnej opowiada on historię wypowiedzenia posłuszeństwa 
p a n u  o j c u  (pontacik) przez syna, który chce „iść do powstanio” (Kutz 
1995, 9), i przeobrażenia robotnika w wojownika, który przezwycięża 
                                                           

2 „Der Ausdruck Wasserpolack wird meist als Schimpfwort verwendet; ich bin ein Wasser-
polack und halte das für einen Ehrentitel” (Lipinsky-Gottersdorf 1993, 63). 
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„strach przed śmiercią, panem absolutnym” (Hegel 1963, 225). Kutz wpisuje 
Gabriela w najbardziej popularną narrację o Śląsku, w wielowiekowe ocze-
kiwanie3 (utrwaloną przede wszystkim jako motyw śpiącego wojska św. Ja-
dwigi) na powrót do rodzinnego domu. „Kula moga dostać, jak mi się po-
szczęści, nawet w łeb, ale nie pożałuja, bo to za Polska. Sześć wieków na 
niom czekomy” (Kutz 1995, 11). 

W Perle w koronie narracja powrotu i syntezy zostaje unieważniona na po-
ziomie bytowym – były wojownik (przywódca!) i eksrobotnik, pracujący 
w biedaszybie (z tamtej perspektywy – kradnący węgiel) nie zostaje przez 
przedstawicieli niemieckiego zarządu kopalni i polską policję wywyższony na 
romantycznej Golgocie, lecz zepchnięty do kloaki powiększonego w 1922 
roku społeczeństwa: 

– Das ist schon dritte mal, Herr Maryniok. 
– Mówiąc po polsku, niy bydymy wos krzyżować, ale zarozki opróż-

nimy beka z odchodami Maryniok, jak niy wyleziesz z tej pierońskiej 
dziury! 

– Mówiąc po polsku, bydziesz gównym Poloka zalywoł? Byłego po-
wstańca? (Marchwitza 1950, 57). 

I na poziomie idei synteza w łonie nowego organizmu państwowego się 
nie przyjmuje. Śląski przywódca, nb. potraktowany w ten sam sposób, oce-
nia, że Polska Sanacyjna („państwo policyjne”) nie jest nawet cieniem Polski 
Jagiellonów: „Proces asymilizacyjny [sic!] ma swoje prawa. Jeśli jedna kultura 
asymiluje drugą, to dlatego, że pociąga swoją wyższością, swoim dorobkiem 
i potęgą” (Korfanty 1992, 147–148) 

Z drugiej strony (śląskiej granicy) proces kastracji „mischlingów” ukazuje 
Rafał Urban. Autor od 1931 roku prowadził własne gospodarstwo w Gło-
gówku, więc już niedługo później został, nolens volens, obywatelem III Rze-
szy. W groteskowym dramacie Termin nyski czyli sterylizacja niewinnego Baranka. 
Nieludzka komedia autochtoniczna z epoki trzeciego raju, w 5 aktach biurokratycznych 
Urban ukazuje losy Jana Baranka, „zwyczajnego Wasyrpoloka”, który jako 
nieczysty rasowo ma zostać przez nazistowskie władze poddany sterylizacji. 

Jak sytuację Ślązaka w XXI wieku, w pejzażu postindustrialnym, w którym 
tradycyjna maszyna przechodzi w stan nieczynny, a jednocześnie preauto-
nomicznym, w którym budzi się śląski etnos, definiuje się dzisiaj? 
                                                           

3 Gdyby przyjąć, że rozbudził te oczekiwania Józef Lompa, to ten adwent trwał niespełna 
stulecie.  
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Rzecz jeno w tym, że Ślązacy, gdzie by nie żyli, są dziećmi nieobrobione-
go budulca; mają w sobie pierwotność, która jest uśpioną energią, a któ-
rej nie da się kupić. To ich nieobjawiony skarb. Bo Górny Śląsk w swoim 
losie nie „formatyzował” się; w Europie toczono wojny, rewolucje, upa-
dały imperia, rozbierano kraje, rodziły się nowe ideologie, tworzyły się 
państwa i nacjonalizmy, a Górny Śląsk był uśpiony za swoją miedzą i tyl-
ko niczym szafę przesuwano go z jednego państwa w drugie. Był w hi-
storii bytem bez własnego głosu (Kutz 2017, 288). 

Jeśli spojrzeć na tę wypowiedź w kontekście heglowskiej dialektyki, i wie-
rzyć intuicji Kutza, to nie należałoby Ślązaka lokować ani w kategoriach 
niewolnictwa, ani panowania, lecz umieścić w owym zwierzęcym Pożądaniu, 
w sytuacji przed walką. 

W perspektywie historiozoficznej wypowiedź Kutza okazuje się wielce 
znamienna. Ileż to już razy śląską aktywność sprowadzano do poziomu 
Begierde? Komuniści pochylali się nad o g łu p i o n y m  r o b o t n i k i e m , by 
uzasadniać dyktaturę proletariatu, naziści mocowali się z m i e s z ań c a m i  
I I I  k a t e g o r i i , sanacja widziała w autochtonie m a t e r i a ł  d o  o d -
n i e m c z e n i a , fryderycjańscy kolonizatorzy spotykali tu wyłącznie z a b o -
b o n n y c h  d z i k u s ó w , Habsburgowie śląskich protestantów potraktowali 
jak g r o źn y  c h w a s t , ba, zakonnicy z saksońskiego klasztoru w Pforcie, 
zaproszeni na Śląsk przez księcia Bolesława Wysokiego (1121–1201), narze-
kali, że byli tu zmuszeni „uprawiać p u s t y n i ę  (…) nie tylko cywilizacyjną 
czy gospodarczą, ale także religijną” (Wiszewski 2011, 13–14). W tym noto-
rycznym zerowaniu Ślązaków do stanu Begierde pojawia się jednak także, tak 
jak w przypadku Kutza, pozytywna ocena tego resetu, daleka od sławetnej 
dupowatości, a bliższa funkcji rewitalizującej. A przecież nie brak i w daw-
nych narracjach figur pana i niewolnika. 

Gdyby sięgnąć do literackich obrazów Karola Goduli, wielkiego przemy-
słowca pierwszej połowy XIX wieku, czy do XVII-wiecznego konterfektu 
Walentego Roździeńskiego, można zobaczyć jednostki dumne, świadome 
swoje wartości, nieprzerwanie walczące o swoje uznanie, co wówczas zna-
czyło, o szlachecką nobilitację. Walenty Roździeński, dedykujący swój poe-
mat „Andrzejowi Kochcickiemu, swobodnemu Panu z Kochcica, Lublińca, 
na Koszęcinie i Turnawie” (Roździeński 1962, 18), określa się wprawdzie 
jako „najniższy a powolny służebnik”, ale siłę swej godności osobistej czer-
pie nie z przywiązania do etnosu, a do cechu: 
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Wszakoż zawżdy w wolności swojej, jaką mamy 
Z przodkow swoich, acz w nędzy, wszyscy się kochamy. (…) 
Bo jeszcze od Cyklopów począwszy w niewoli 
U żadnego tyranna nigdyśmy nie byli (Roździeński 1962, 181). 

Można by – to temat na osobny wywód – snuć rozważania poświęcone 
hańbiącej śmierci Andrzeja Kochcickiego, przywódcy śląskiej szlachty prote-
stanckiej w czasie wojny 30-letniej, czy skupione wokół testamentu Karola 
Goduli, który na łożu śmierci dokonał adopcji śląskiej sieroty i zapisał jej 
gigantyczną przemysłową fortunę. Można by się zastanawiać nad symbo-
licznym znaczeniem ostatnich ogniw tych wydarzeń – upodlonej wobec 
poddanych pańskości Kochcickiego4 i odkupionego śląskiego niewolnictwa 
(historia śląskiego kopciuszka, adoptowanej córki Goduli) – oraz ich wpły-
wem na zbiorową śląską podświadomość. Czy wreszcie, szukając początków 
utraconej wolności i podmiotowości, nie należałoby cofnąć się do bitwy pod 
Legnicą i dekapitacji Henryka Pobożnego? Stare podania mówią, iż moment 
odnalezienia głowy księcia ma zakończyć dzieje świata. Może odnalezienie 
się w roli głowy rodziny zakończy po prostu dzieje upodmiotawiania Śląska? 

Jaki kierunek rozwoju tej sytuacji wskazuje Kutz? 

Świadomość etniczna była dla Ślązaków przez wieki dobrym schowkiem 
przed złem tego świata. To nasze tabu, które i dziś może spełnić trady-
cyjną rolę, choć i ona staje pod pręgierzem restrykcyjnej polityki. Naru-
szenie śląskiego tabu, a to się właśnie stało, może doprowadzić obywateli 
ze Śląska do wewnętrznego pożegnania z Polską (…). Ślązacy są ludem na 
swojej ziemi i mają prawo urządzać swój świat wedle własnej woli (Kutz 
2017, 235). 

Tę myśl o silnym oporze wobec jakiejkolwiek akulturacji, przeniesioną na 
grunt heglowskiej poetyki, dałoby się zamknąć pytaniem, czy Ślązak zdecy-
dował się już, przewidując wszystkie tego konsekwencje, na „bycie sobą 
u siebie” (Beisichsein) (por. Hegel 1969, 36–37). 

Rozwijając tę myśl, a nie znajdując ostatecznej konkluzji, stawiam pytania 
końcowe: 
                                                           

4 Kochcicki zmarł lub został ścięty w wiedeńskim więzieniu, a jego ciało, przywiezione 
z Wiednia do Koźla, długo nie mogło zostać pogrzebane, gdyż uznano go za zdrajcę. Zob. 
Pawłowiczowa 1985, Lubosz 1982. Trudno tu nie zauważyć paraleli między tamtymi wyda-
rzeniami a okolicznościami śmierci Wojciecha Korfantego. 
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Czy lokalny bohater5 wypracował sobie (wywalczył?) własny język, nie-
zbędny do zdobycia samowiedzy? Czy wynika on z odzyskania własnego 
głosu? z posiadania własnego Logosu? Czy ta śląska maszyna – patrząc już 
z perspektywy postindustrialnej – napędzana energią z bogactw mineral-
nych, nakręcana przez Panów (przybyszów), dziś utrzymuje się właśnie 
dzięki własnej idei, a nie pracy? Może czas, by z mechanizmu zaprogramo-
wanego na wywłaszczającą pracę stała się maszyną odzyskującą życiową 
energię? 

I co z zależnością rodzicielską (Śląsk-syn, Polska-rodziciel/-ka)? Jak ma 
ułożyć sobie relacje dorosłe dziecko z rodzicem kochającym (?), ale może 
nadopiekuńczym? 

Bibliografia 

Bielik-Robson A., 2008, „Na pustyni”. Kryptoteologie późnej nowoczesności, Kraków. 
Czupryn A., Szczepan Twardoch: Nie chcę być człowiekiem jednego tematu, „Dziennik Zachodni” 31 

marca 2017, s. 12–13. 
Hegel G., 1963, Fenomenologia ducha, t. 1., przeł. Landmann A., Warszawa. 
Hegel G., 1969 Zasady filozofii prawa, Warszawa. 
Janosch, 1989, Cholonek czyli dobry Pan Bóg z gliny, przeł. Bielas L., Katowice. 
Jaśtal K., 2015, Niemcy: naród i ciało, Kraków. 
Kadłubek Z., 2014, Dzieci Woltera, „Fabryka Silesia”, nr 2. 
Kojève A., 1999, Wstęp do wykładów o Heglu, przeł. Nowicki S.F., Warszawa. 
Korfanty W., [Przemówienie przed sądem niemieckim w Poznaniu], „Dziennik Berliński” 1902, nr 

28. Cyt. za: Tobiasz M., 1947, Wojciech Korfanty, Katowice. 
Korfanty W., 1992, Polska Jagiellonów i Polska sanacyjna, w: Korfanty W., Naród, Państwo, Kościół, 

Katowice. 
Kutz K., 1995, Scenariusze filmowe, Katowice. 
Kutz K., 2017, Fizymatenta. Felietony z lat 2004–2016, Warszawa. 
Lipinsky-Gottersdorf H., 1993, Ich bin ein Preuße, in: Rudi Vitt H., Hans Lipinsky-Gottersdorf, 

Berlin. 
Lubosz B., 1982, Bohaterowie i statyści, Katowice, s. 41–77. 
Malinowski L., 1871, Listy z podróży etnograficznej po Szląsku, Kraków, s. 290–293. 
Marchwitza H., 1950, Moja młodość, przeł. Sowiński A., Ziemińscy O. i A., Warszawa. 
Pawłowiczowa M., 1985, Andrzej Kochcicki – pan na Lublińcu – mecenas Walentego Roździeńskiego, 

w: Nowe roździeńsciana. Studia o Walentym Roździeńskim i jego dziele „Officina ferraria” z roku 
1612, red. Jarosz A., Wrocław, s. 29–37. 

Roździeński W., 1962, Officina ferraria abo huta i warstat z kuźniami szlachetnego dzieła żelaznego, 
oprac. Pollak R., Radwan M., Rospond S., Wrocław. 

                                                           
5 Jeden z nich głośno deklaruje: „Nie jestem w ogóle Polakiem” (zob. Czupryn 2017). 



186 BIBLIOTEKA POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNEGO, 2018 • 7 

 

Schummel J.G., 2009, Podróż po Śląsku w lipcu i sierpniu 1791 roku, przeł. Kunicki W., w: Śląsk. 
Rzeczywistości wyobrażone, red. Kunicki W. [... 1791 roku, przeł. Kunicki W., w: Śląsk..., red. 
Kunicki W., Poznań.], Poznań. 

Smolorz M. (Szulecki S.), 1990, Cysorz, Katowice. 
Tischner J., 1990, Filozofia dramatu, Paryż. 
Urban R., 1992, Termin nyski czyli sterylizacja niewinnego Baranka. Nieludzka komedia autochtoniczna 

z epoki trzeciego raju, w 5 aktach biurokratycznych, w: Urban R., Pisma, Opole. 
Villaume P., 1787, Von der Bildung des Körpers in Rücksicht auf die Vollkommenheit und Glückseligke-

it der Menschen, oder über die physische Erzeihung insonderheit, Berlin. Cyt. i tłum. za Jaśtal K., 
2015, Niemcy: naród i ciało, Kraków, s. 40–41. 

Wiszewski P., 2011, Henryk II Pobożny. Biografia polityczna, Legnica. 
Žižek S., 2001, Przekleństwo fantazji, przeł. Chmielewski A., Wrocław. 

Netografia 

Marks K., Przyczynek do krytyki ekonomii politycznej, przeł. Lipiński E., https://www.marxists. 
org/polski/marks-engels/1859/ekon-pol/00.htm [dostęp: 20.05.2017]. 

A Machine? The Silesian in a Master–Slave Dialectic 

The text focuses on the condition of the Silesian identity. The author refers to the Hegelian 
master–slave dialectic in order to show in what way the work on ancillary awareness is trans-
formed into historical and literary narrations. Figures of bondage and lordship are shown in 
works of Hans Marchwitz, Janosch, Kazimierz Kutz and Wojciech Korfanty. The metaphori-
cal title, inspired by the German philosopher, refers to the social and cultural processes 
evident in Upper Silesia: post-industrialisation and ethnicization. This second tendency, 
revealed by the signs of recognition (autonomy, language), seems to be a culmination of the 
regional emancipation at the moment. 

Keywords: Silesia, Hegel, recognition, autonomy 
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Nowe życie starych skrzyń.  
Wyniki badań terenowych nad skrzyniami  

i kuframi wiannymi  
z pogranicza Lubelszczyzny i Podkarpacia 

Rzeczy, z którymi nie mamy kontaktu, nie mają swojego życia, istnieją 
(są), ale nie funkcjonują. Dopiero dostrzeżenie ich i nasz kontakt z nimi 
sprawia, że zaczynają żyć w naszej rzeczywistości. Rzeczy wędrując 
z głębi szafy i dna szuflady na nowe miejsce mogą rozpocząć swoje nowe 
życie (Kucharski 2016, 92). 

Skrzynie i kufry wianne znajdują się do dziś w dużej liczbie na terenie po-
łudniowo-wschodniej Polski, niestety w bardzo złym stanie zachowania. 
Stąd też przebadanie tego materiału wydaje się pilne, ale i niezbędne ze 
względu na brak opracowań naukowych. Gdy wracałam z badań tereno-
wych, nikt jednak nie pytał mnie o genezę skrzyń, kiedy i w jakich ośrodkach 
zostały wyprodukowane czy skąd czerpano wzory malatur, ale zawsze poja-
wiało się pytanie, co teraz dzieje się ze skrzyniami, gdzie się znajdują i jaki 
jest ich stan zachowania. Odpowiedź jest dość zaskakująca, bowiem skrzynie 
mają „nowe” życie: w salonie urządzonym na współczesną modłę, w kolek-
cji zbieracza dzieł sztuki ludowej, w stodole – przerobione na pakę na zbo-
że, a czasem spoczywają wyrzucone na przydomowym śmietniku. 

Tradycja przekazywania skrzyń wiannych pannie młodej sięga epoki rene-
sansu. W połowie XVIII wieku tradycję tę przejęła kultura ludowa, w której 
rozwinęła się w XIX i 1. połowie XX wieku (Reinfuss 1954, 14). Parafrazu-
jąc „zasadę dyfuzji cech na tereny coraz odleglejsze” Ralpha Lintona może-
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my powiedzieć o dyfuzji cech na coraz odleglejsze epoki. A jednocześnie 
przytoczyć zasadę „przeżytków peryferycznych”, bo gdy w kulturze elitarnej 
funkcjonują już szafy i inne meble stylowe, w kulturze ludowej skrzynie 
dopiero się pojawiają (Linton 2009, 342). Na wstępie zaznaczę, że w niniej-
szym artykule omawiam również kufry wianne, bowiem w kulturze ludowej 
odgrywały tę samą rolę co skrzynie wianne, tylko w nieco późniejszym cza-
sie (głównie 1. poł. XX wieku). Kufry wianne sięgają swoją genezą do ku-
frów podróżnych, kas i skrzyń skarbcowych, zamykanych na dużych rozmia-
rów zamki (Bystroń 1933, 418; Gloger 1903, 4, 237–238). Stąd też ich kon-
strukcja odbiega wyraźnie od skrzyń wiannych. Choć oba meble łączone są 
na cynki, to jednak kufry mają boki zwężające się ku dołowi i wypukłe wie-
ko, a głównym akcentem odróżniającym je od skrzyń są solidne, żelazne 
okucia oraz uchwyty po bokach. Zdarzają się również formy mieszane, gdzie 
skrzynia ma okucia biegnące przez ścianę licową, tylną i wieko oraz uchwyty 
na bokach. W ten sposób ma imitować solidne kufry. Niemniej, pomijając 
różne odmiany skrzyń i kufrów, sposobów wykonania ich konstrukcji i zdo-
bień, widać wyraźnie, że zostały zaczerpnięte przez kulturę ludową ze wzo-
rów sztuki elitarnej (Dynowski 1949, 4–5). Michel Espagne taki kierunek 
analiz zdefiniował jako badania nad transferami kulturowymi, pozwalającymi 
prześledzić, co i w jaki sposób zostało przeniesione z jednej kultury do dru-
giej. Podkreślił również istotę tych badań w antropologii (Espagne 2013, 1, 
11). Nurt ten, zwłaszcza w odniesieniu do badań nad elementami kultury 
materialnej, tworzyli dyfuzjoniści, według Ewy Nowickiej i Małgorzaty 
Głowackiej-Grajper składający się przeważnie z muzealników mających 
duży dostęp do obiektów materialnych (Nowicka i Głowacka-Grajper 2007, 
23). Niestety w przypadku skrzyń jest to temat nieopracowany. Prześledze-
nie, w jaki sposób tradycja przekazywania wiana w skrzyniach pannom mło-
dym została zaadaptowana przez kulturę ludową, w jakiej formie, co zostało 
zapożyczone, a co dodane, wymaga szerszych badań, które wykraczają poza 
zakres niniejszego artykułu. Podobnie jak ustalenie ośrodków produkcyj-
nych, twórców i przypisanie im konkretnych wyrobów, które zostaną omó-
wione w osobnej pracy. 

Analizując zgromadzony materiał z badań terenowych, już teraz możemy 
jednak przedstawić wyniki ukazujące współczesne zastosowanie skrzyń 
wiannych. Adaptacje skrzyń wiannych, które przedstawię w dalszej części, są 
oparte na znacznie późniejszej cezurze czasowej, sięgającej od 2. połowy 
XX wieku aż po dzień dzisiejszy. Głównym źródłem rozważań są badania 
terenowe, które przeprowadziłam w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyź-
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nie oraz w powiecie lubaczowskim na Podkarpaciu w latach 2013–2017. 
Podczas nich udało się odnaleźć w domach prywatnych ponad 200 skrzyń 
i kufrów wiannych. Tak licznie zachowane przedmioty kultury ludowej wy-
nikają z najdłużej utrzymującej się na tym terenie w Polsce tradycji przeka-
zywania skrzyń i kufrów wiannych, która sięgała jeszcze lat 50. XX wieku. 
Potwierdzają to badania terenowe, podkreśla też wypowiedź etnografa Fran-
ciszka Kotuli z 1956 roku: „skrzynie malowane w szybkim tempie znikają. 
Szanuje je jeszcze starsza generacja, młodsza lekceważy (…). Np. do Rze-
szowa bardzo często przywożą na targi małe świnki w starych, malowanych 
skrzyniach. A jednak w takiej wsi jak Majdan Sieniawski trzy lata temu chłop 
jadąc z jarmarku z Tarnogrodu, wiózł na wozie nowiuteńką skrzynię” (Ko-
tula 1956, 60). Meble te w większości reprezentują ośrodki skrzyniarskie 
w Tarnogrodzie, Krasnobrodzie, Frampolu, Radzięcinie i Kocudzy na Lu-
belszczyźnie; Lubaczowie, Sokołowie Małopolskim i Kolbuszowej na Pod-
karpaciu oraz Jaworowie na Ukrainie. Są wspaniałymi przykładami sztuki 
ludowej, ukazującymi nie tylko ogromne zróżnicowanie dekoracji, ale rów-
nież wprawę twórców i ich zamiłowanie do roślinnej ornamentyki. Co więc 
dzieje się ze skrzyniami wiannymi, które zwykliśmy podziwiać ze względu na 
ich tak bogate zdobnictwo? 

Pierwszy sposób wykorzystania skrzyń i kufrów wiannych przez właścicieli 
prywatnych to zaadaptowanie ich do nowej, zupełnie odmiennej od pierwot-
nej funkcji. W większości przypadków skrzynie znajdują się w stodołach 
i chlewach, gdzie gospodarze trzymają w nich paszę dla zwierząt (fot. 1). 
Skrzynie te są w najgorszym stanie zachowania ze względu na miejsce prze-
chowania i ich wykorzystanie. Nie lada zadanie dla badacza terenowego stanowi 
nieraz zadatowanie tak zabrudzonej skrzyni i ustalenie miejsca jej produkcji. 
Natomiast sami gospodarze nie zdają sobie sprawy, w czym przechowują 
zboże, nazywając skrzynię wianną „paką”. Dopiero ukazanie im ozdobnej 
dekoracji, zachowanej fragmentarycznie na boku skrzyni, czy profilowanych 
podnóżków uświadamia im, że jest to przecież skrzynia wianna prababci. I wte-
dy, jeśli stan zachowania skrzyni jest jeszcze dość dobry, zabierają ją z namasz-
czeniem do domu. Dlatego podczas badań terenowych, gdy informatorzy 
odpowiadają, że z pewnością nie mają w domu malowanej w kwiaty skrzyni 
po babci, należy zadać im pytanie, w czym trzymają zboże i paszę dla zwierząt. 

Inne sposoby wykorzystania skrzyń i kufrów wiannych do potrzeb gospodar-
skich bywają niekiedy zaskakujące. W miejscowości Różaniec (pow. biłgorajski) 
skrzynia z końca XIX wieku, wyprodukowana w ośrodku tarnogrodzkim, 
została przerobiona na kurnik. Wnętrze skrzyni podzielono na dwie części: 
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po jednej stronie jest przechowywana pasza, a po drugiej znajduje się gniaz-
do dla kury. W oryginalny sposób wykorzystano również skrzynię wyprodu-
kowaną w ośrodku frampolskim w 2. poł. XIX wieku. W miejscowości Stara 
Wieś (pow. biłgorajski) właściciel zniósł ją kilka lat temu ze strychu i przerobił 
na wędzarnię wędlin (fot. 2). Obecnie wnętrze skrzyni po odcięciu dna stano-
wi komorę wędzarni, natomiast palenisko poprowadzone jest od jednego z jej 
boków. Choć z daleka skrzynia zachwyca niebieską dekoracją floralną, usta-
wiona na tle wiejskiego krajobrazu z zachowaną, drewnianą zabudową, to gdy 
podejdziemy bliżej, zauważymy postępujące ślady zniszczenia: od wewnątrz 
znaczny stopień okopcenia i nadpalenia, z zewnątrz wyblakłe malatury. 

 
Fot. 1. Skrzynia wianna z ośrodka jaworowskiego, Krowica Hołodowska, 2015 r., fot. M. Działo 

 
Fot. 2. Wnętrze skrzyni wiannej przerobionej na wędzarnię, Stara Wieś, 2017 r., fot. M. Działo 
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Jednak nie wszystkie skrzynie pozostają bez skrupułów zamienione 
w „paki”. W ostatnich latach widać wyraźne zainteresowanie kulturą ludową, 
kolekcjonerstwem dzieł sztuki ludowej, chęcią posiadania skrzyń w swoich 
domkach letniskowych czy ustawiania ich jako elementu aranżacji drewnia-
nych karczm i zajazdów. Skrzynie te tracą swoją podstawową funkcję sprzętu 
schówkowego. Obecnie nic się w nich nie trzyma lub przechowuje nieistot-
ne drobiazgi. Na wieku położony jest ozdobny obrus, a na nim duży wazon 
z suszonymi kwiatami, co tylko potwierdza tezę, że skrzynie te otwiera się 
bardzo rzadko (fot. 3). Jean Baudrillard wyróżnia dwie funkcje przedmiotów 
– te, które wykorzystujemy, oraz te, które tylko posiadamy (Baudrillard 
1996, 86). W tym przypadku skrzynie przechodzą z pierwszej kategorii do 
drugiej, posiadanie ich dominuje nad funkcjonalnością. Stąd też nie bez 
znaczenia jest ekspozycja odnowionej skrzyni w domu. Zawsze w central-
nym, reprezentacyjnym miejscu: w salonie lub tuż po wejściu do domu. Mar-
ta Skowrońska tłumaczy to zachowanie próbą wyrażenia narodowej tożsa-
mości (Skowrońska 2009, 25). Tożsamości, którą poszukuje się poprzez 
odniesienie do „małych ojczyzn”, a odnajduje ją w „idei kolekcji pamiątek 
rodzinnych, jakiejś świętej skrzyni domostwa, czy muzeum regionalnego” 
(Sulima 2001, 140). 

 
Fot. 3. Skrzynia wianna przemalowana farbami olejnymi, Majdan Sieniawski, 2013 r., fot. M. Działo 
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Ponieważ malatury skrzyń są już bardzo wyblakłe, właściciele decydują się 
na ich własnoręczną renowację. Zwykle wykonują ją farbami olejnymi i, jak 
zapewniają, „starają się malować po wzorze” (fot. 4). Niestety do zastoso-
wanych kolorów przywiązują mniejszą uwagę. Najczęściej używają farb, 
które znajdowały się w domu, a raczej ich resztek po malowaniu płotów 
i narzędzi rolniczych. Stąd też dominują odcienie brązu, zieleni i czerwieni, 
nakładane bez większego odniesienia do oryginału. Czasem oprócz „od-
świeżenia” malowideł właściciele decydują się na wprawienie nowych zam-
ków, zawiasów, kół, czy obicie wnętrza skrzyni materiałem. 

 
Fot. 4. Skrzynia wianna z ośrodka tarnogrodzkiego przemalowana farbami olejnymi,  

Obsza, 2017 r., fot. M. Działo. 

Każda jednak skrzynia, nawet ta zniszczona przez ząb czasu czy przez 
nieudolną konserwację, posiada swoją biografię, która zwłaszcza w trakcie 
wizyty badacza terenowego zostaje powoli rekonstruowana w pamięci ro-
dziny. Słusznie spostrzegł Mirosław Jacek Kucharski, że „dzięki biografii 
rzeczy możemy śledzić biografię ludzi” (Kucharski 2016, 46). Takie biogra-
fie rzeczy pozwalają zauważyć to, co mogłoby pozostać zapomniane. Na 
skrzyniach, które przeważnie mają już ponad 100 lat, widoczne są ślady cza-
su, liczne zniszczenia i zaplamienia. Jednak Marta Skowrońska w publikacji 
Drugie życie przedmiotów zauważa, że w przedmiotach jest zapisana nie tylko 
„pamięć ruchów ciała”, które z nich korzysta, ale także „pamięć rodzinna 
oraz pamięć narodowa”, bowiem „obiekty materialne opowiadają nieraz 
historie łączące całe generacje” (Skowrońska 2009, 24). W przypadku skrzyń 
jest to zwłaszcza zapis historii poszczególnych osób lub wydarzeń. Często 
zapis w dosłownym tego słowa znaczeniu. Wieka skrzyń i ich półskrzynków 
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pokrywają liczne notatki gospodarskie czy dziecięce bazgroły. W niniejszym 
opracowaniu interesują nas zwłaszcza „napisy żywe”, jak określił je Jan Sta-
nisław Bystroń, „pozostające w bliskim związku z człowiekiem, kładzione 
przezeń w chwili afektu, w nastroju podniosłym, podochoconym, namięt-
nym, napisy, które są życzeniem, zaklęciem, pamiątką, żartem (…)” (Bystroń 
1980, 109). Na skrzyni z Ułazowa (w powiecie lubaczowskim) znajduje się 
podpis „Franek Pokrywka”. Mężczyzna ten był synem właścicielki skrzyni, 
zginął rozstrzelany przez Niemców na Rotundzie w Zamościu w czasie II 
wojny światowej. Będąc dzieckiem, podpisał się na wieczku półskrzynka. 
W tradycji ustnej rodzina przekazuje historię zmarłego jej przodka i śladu, 
jaki po nim pozostał na skrzyni. Inną historię rodzinną, tym razem prawie 
niewidoczną na materii mebla, przedstawia kufer wianny z miejscowości 
Obsza (w powiecie biłgorajskim). Jak podaje jego właściciel, gdy w 1942 
roku musiał wraz z rodziną uciekać z domu, najcenniejsze rzeczy schowali 
w kufrze i zakopali w ziemi nieopodal stodoły. Wyjaśnia również, że tymi 
najcenniejszymi rzeczami były: dwa kożuchy, chustki oraz ładniejsze ubrania 
matki i siostry. Gdy wrócili do domu, okazało się, że już ktoś znalazł zako-
pany kufer i ukradł jego zawartość, jednak mebel pozostał. Obecnie rodzina 
przechowuje w nim dokumenty i pamiątki rodzinne. Na jego powierzchni 
widoczne są ślady wilgoci i pleśni po czasie, jaki przeleżał w ziemi. 

O tym, jak wielką wartość sentymentalną stanowią skrzynie i kufry, świad-
czy niepozorny, mazerowany kuferek z miejscowości Radzięcin (pow. biłgo-
rajski), z naklejoną na wewnętrznej stronie wieka chromolitografią z 1898 
roku przedstawiającą rodzinę cara Mikołaja Aleksandrowicza. Jak twierdzi 
właściciel kuferka: „wielu już przyjeżdżało i chciało ode mnie odkupić kufe-
rek dziadka, ale choćby i dawali mi za niego 40 tysięcy złotych, nie sprze-
dam!”. Kuferek odziedziczył po dziadku, który przywiózł go z Rosji i poda-
rował swojemu synowi, a ten następnie wnukowi. Skrzynie i kufry są bardzo 
często przekazywane z pokolenia na pokolenie. W niektórych domach za-
chowane są po trzy skrzynie lub kufry wianne, będące pamiątką po przed-
stawicielach kolejnych generacji. Często również spotyka się skrzynie po-
chodzące z różnych, nieraz odległych ośrodków produkcyjnych. Od grudnia 
2012 roku do marca 2013 roku w Muzeum Kresów w Lubaczowie odbyła 
się wystawa pt. „Podróż życia – skrzynie, kufry i walizki ze zbiorów Mu-
zeum Kresów w Lubaczowie” (Muzeum Kresów w Lubaczowie, online). 
Wystawa ta ukazała nie tylko wyroby skrzyń wiannych z ośrodka jaworow-
skiego (popularnego w powiecie lubaczowskim), ale przedstawiła również 
aspekt historii tych przedmiotów, które nieodłącznie związane z życiem 
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właściciela, razem z nim wędrują nie tylko do domu męża, ale choćby 
w wyniku przesiedleń do innych rejonów kraju. Ta „ruchliwość” rzeczy jest 
tym większa, im wyraźniejszy jest związek właściciela z przedmiotem (Ratzel 
2007, 306). 

Jest jeszcze jeden wariant sposobów traktowania skrzyń – jako przedmio-
tów zapomnianych, kiedyś wyniesionych na strych lub do piwnicy, które 
odkrywane są ponownie dopiero z wizytą badacza terenowego (Skowrońska 
2009, 40). Zwłaszcza w przypadku, gdy przedmioty te zmieniają właściciela, 
zmienia się do nich stosunek, a także sposób ich wartościowania. A gdy 
rzeczy pozbawione są elementu wartości rodzinnej, starzeją się wizualnie, 
stają się z czasem śmieciami. Przyjmują one znaczenie śmieci, które definio-
wane są jako rzeczy niechciane, niepotrzebne, pogardliwe bezwartościowe 
czy niskie (Skowrońska 2009, 36–37). Właściciele wyrzucają je na śmietnik 
albo rąbią na kawałki i palą w piecu (fot. 5). W skali semiotyczności rzeczy 
z najwyżej, górnej części skali, gdzie symbolizowały coś znacznie ważniej-
szego od nich samych, posiadały wysoką wartość i prestiż, spadają dra-
stycznie na skalę najniższą, gdzie wypadając z systemu, przestają być zna-
kami, a stają się tylko rzeczami, nic już nie przekazującymi (Bajburin 1998, 
112). Janusz Barański przytacza za pisarzem Andrzejem Stasiukiem zabieg 
naturalizmu, który nadaje przedmiotom cechy istot żywych. Bez tych ele-
mentów egzystencjalnych, pisze – przedmioty umierają, jak „tryby i zębate 
przekładnie bez krzty smaru, pęknięte wędziła bez śladu końskiej śliny” 
lub „obręcze bez swoich beczek” (Barański 2016, 23). Możemy w tym 
miejscu postawić pytanie: kiedy zatem następuje fakt śmierci skrzyni? Czy 
w momencie wyjęcia z niej ostatnich elementów posagu panny młodej? 
Podczas zakupu nowej szafy? Czy gdy ze starości odpadną już jej koła, 
podnóżki i wieko? Okazuje się, że fakt śmierci skrzyń i zakwalifikowanie 
ich do śmieci nie następuje wtedy, gdy ze względów praktycznych przesta-
ją być użyteczne, lecz wtedy, gdy ich właściciele nie wiedzą, jaką rolę od-
grywały te sprzęty w życiu ich rodziny i kultury lokalnej. Właściciele wy-
rzuconych na śmietnik skrzyń odpowiadają jednogłośnie, że wyrzucili 
skrzynie, bo nie wiedzieli, do czego one służyły, a wydawały im się jakąś 
zniszczoną, drewnianą paką na zboże. Często po takim spotkaniu z bada-
czem terenowym rozpytują starszych członków rodziny o historię skrzyni, 
a dowiedziawszy się, że należała do zmarłych przodków, zabierają ją z po-
wrotem do domu i odnawiają. Wraz z powrotem skrzyni do domu ożywa 
dyskusja o historii rodziny. A więc już nie ozdobna malatura skrzyni stanowi 
jej wartość, ale jej aspekt niematerialny. 
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Fot. 5. Skrzynia wianna wyrzucona na śmietnik,  

Wola Obszańska, 2015 r., fot. M. Działo 

Krzysztof Kowalski w rozważaniach nad dziedzictwem, nawiązując do Mau-
rice’a Godeliera i jego trzech kategorii rzeczy: „które można sprzedać, te które 
należy ofiarować, oraz te które należy zachować”, dziedzictwo zalicza do tej 
ostatniej kategorii (Kowalski 2003, 48). Podsumowując powyższe rozważania, 
możemy stwierdzić, że skrzynie i kufry wianne w zależności od jego właściciela 
mogą przynależeć do każdej z wyżej wymienionych kategorii: są sprzedawane za 
kuriozalnie niskie ceny, aby służyć jako paki na zboże, są ofiarowywane jako 
najcenniejsze rodzinne pamiątki wnukom, ale są też zachowywane przez kolek-
cjonerów jako wybrany element dziedzictwa kulturowego. 
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New Life of the Bridesmaids’ Chests.  
Results of Field Research in the Southern Part of Lubelszczyzna and Lubaczów County 

The tradition of passing over the bridesmaids’ chests goes back to the Renaissance period. In 
the 18th century it was adapted by folk culture and it was further developed in the nineteenth 
and the first half of the twentieth century. What happens with these folk art relics today, 
which we used to admire for their rich ornamentation? The answer to this question given by 
the author of the article results from field research carried out in the years 2013–2017 in the 
southern part of Lubelszczyzna and Lubaczów county (Podkarpackie province), where the 
author discovered more than 200 bridesmaid’s chests and trunks. The article discusses the 
results of the research and presents the variety of adaptation forms: from chests adapted to 
new household functions (e.g., a shed, a smokehouse, or a container for storing cereals) to 
the chests treated in the exactly opposite way – as the symbols of the heritage of the past, 
family bonds or a record of painful memories of the war period. 

Keywords: bridesmaid’s chest, adaptations, field research, folk art, Lubelszczyzna, Pod-
karpacie 
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Biała siła, czarna pamięć  
– teatr jako pole walki o pamięć 

Zbiór reportaży Marcina Kąckiego pt. Białystok. Biała siła, czarna pamięć, 
portretujący stolicę Podlasia i jej okolice, odkrył nieznane dotąd oblicze tej 
części kraju. Miasto promowało się dotychczas jako najlepsze miejsce do 
życia w Polsce. Lokalny dziennik „Kurier Poranny” w 2014 roku powoływał 
się na ranking brytyjskiego „Guardiana”, w którym Białystok pod względem 
jakości życia mieszkańców, poczucia bezpieczeństwa, czystości i jakości 
opieki zdrowotnej wyprzedzał nie tylko większość polskich miast, w tym 
Kraków i Warszawę, ale również Wiedeń i Pragę (dor 2014). Książka Kąc-
kiego nadszarpnęła ten pozytywny wizerunek. Okazało się, że miejsce, które 
chwali się swoją wielokulturowością, bo w przeszłości obok Polaków miesz-
kali tu Ukraińcy, Białorusini, Tatarzy i Żydzi, w rzeczywistości jest mało 
przyjazne dla obcokrajowców. Więcej, przez różne incydenty, o których 
donosiły również ogólnopolskie media, nietrudno je uznać za siedlisko kse-
nofobii i ruchów faszystowskich. Seria podpaleń mieszkań cudzoziemców 
skończyła się zresztą w 2013 roku słynną deklaracją szefa MSW Bartłomieja 
Sienkiewicza: „Idziemy po was”, skierowaną do środowisk skrajnie prawi-
cowych. Wreszcie, cierpi na zbiorową amnezję dotyczącą żydowskiej prze-
szłości. Ten niespójny wizerunek miasta stał się impulsem dla Kąckiego do 
skonfrontowania medialnych rewelacji z rzeczywistością. 

Premiera książki odbyła się 7 października 2015 roku w Białymstoku i – 
jak łatwo przewidzieć – nie spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem 
mieszkańców. Zdania na jej temat były podzielone. Jeszcze zanim pojawiła 
się w księgarniach, przez Internet przetoczyła się fala dyskusji, a faceboo-
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kowe komentarze pod jej zapowiedzią wskazywały na różne obawy miesz-
kańców. Niepokoiła ich przede wszystkim jednoznaczna wymowa książki, 
tworzącej negatywny obraz miasta, ich zdaniem pełen stereotypów i uprosz-
czeń. Wielu internautów uważało, iż autor pokazując przejawy ksenofobii, 
skrzywdzi również tych białostoczan, którzy nie są rasistami ani nie mają 
związków z organizacjami neofaszystowskimi. Osoby wypowiadające się na 
forach obawiały się, iż Białystok i Podlasie, określane jako „zielone płuca 
Polski”, będą odtąd synonimem nietolerancji, antysemityzmu i nacjonali-
zmu, które przylgną do nich jak stygmat. Obawy budziła również jedno-
znaczna okładka. Znajdowało się na niej zdjęcie zrobione na jednym z bia-
łostockich blokowisk, które przedstawiało mural z wizerunkiem kiboli prę-
żących muskuły. 

Zaskoczenie wizerunkiem miasta przedstawionym w książce wynikało 
również z postrzegania stolicy Podlasia przez jej mieszkańców. Badania 
postaw białostoczan w zakresie tolerancji, przeprowadzone przez Fundację 
SocLab w 2013 roku na zlecenie Urzędu Miasta, wskazywały, iż 84% miesz-
kańców uważało Białystok za miasto wielokulturowe, przy czym najrzadziej 
postrzegali je w ten sposób ludzie młodzi. Paradoksalnie jednak ponad po-
łowa ankietowanych nigdy nie odwiedziła synagogi ani meczetu, a większość 
nie miała podstawowej wiedzy na temat wielokulturowej przeszłości miej-
sca, w którym żyje. Większość badanych na pytania dotyczące przedwojen-
nej populacji Żydów w Białymstoku, zaniżała szacunki do 30%, podczas gdy 
diaspora żydowska w 1913 roku stanowiła ponad 68% mieszkańców, a tuż 
przed drugą wojną światową – 43% (ta zmiana wynikała z poszerzenia gra-
nic Białegostoku o okoliczne wsie, zamieszkane głównie przez Polaków). 
Dość dobrze wypadli mieszkańcy Białegostoku w badaniu oceniającym ich 
stosunek do obcokrajowców. Nieco ponad 70% ankietowanych uważało, że 
współżycie różnych kultur jest bardzo dobre dla polskiego społeczeństwa, 
75% deklarowało, iż imigrantom uciekającym przed wojną należy się prawo 
do legalnego pobytu, a prawie 83% było zdania, że imigranci powinni mieć 
dostęp do edukacji i opieki medycznej (tak twierdziło 7 na 10 ankietowa-
nych). Tymczasem 55% badanych stwierdziło, że białostoczanie nie są tole-
rancyjni (Poleszczuk i in. 2013). Ze zgromadzonych danych wyłaniał się 
więc obraz pełen sprzeczności pomiędzy tym, jak postrzegają siebie miesz-
kańcy Białegostoku i jak chcieliby, by o nich mówić i myśleć, a jak w prakty-
ce wygląda pielęgnowanie przez nich wielokulturowości. Oczywiście przy-
padek Białegostoku nie jest odosobniony i wpisuje się we wzrost nastrojów 
ksenofobicznych i wrogich „obcym” w całej Europie, o czym świadczy ra-
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port brytyjskiego Demosu z 2017 roku (Demos 2017). Obserwacje prze-
prowadzone przez Kąckiego w Białymstoku mogłyby zatem dotyczyć rów-
nież innych polskich miast. To, co wydaje się szczególne w stolicy Podlasia, 
to nasilenie incydentów, które mają również miejsce w innych częściach 
kraju, ale tu zdarzają się cyklicznie. 

Zanim doszło do wydania książki, Kącki wielokrotnie odwiedzał miasto, 
spotykając się z jego mieszkańcami: historykami, aktywistami społecznymi 
i animatorami kultury, socjologami, lokalnymi politykami, a także zwykłymi 
mieszkańcami, z którymi odświeżał zakamarki pamięci. Pytał ich o stosunek 
do Żydów w przeszłości i teraz, o ślady obecności żydowskiej diaspory na 
Podlasiu, zwłaszcza że współcześnie trudno było znaleźć żydowskie nazwi-
ska chociażby wśród patronów ulic Białegostoku. Badaczka śladów żydow-
skiej przeszłości w mieście, związana z Uniwersytetem Białostockim socjo-
lożka dr Katarzyna Sztop-Rutkowska, w rozmowie z 2007 roku dla „Kuriera 
Porannego” twierdziła, że „temat żydowski nie może publicznie funkcjono-
wać w Białymstoku”, a zaledwie kilka osób przyznaje się do swojego żydow-
skiego pochodzenia (Miniszewski 2007). Prawdopodobnie nie zmieniło się 
to do dzisiaj, chociaż są podejmowane oddolne inicjatywy walki o miasto 
bez uprzedzeń, czego wyrazem jest chociażby aktywność osób prowadzą-
cych facebookową stronę „Normalny Białystok”. 

Jeśli chodzi o żydowskie miejsca, stolica Podlasia jest białą plamą. Pozo-
stał tylko cmentarz przy ul. Wschodniej, zaś tam, gdzie był inny, z XVIII-
-wiecznymi macewami, jest obecnie Park Centralny, który sąsiaduje z Operą 
i Filharmonią Podlaską. Cmentarz został najpierw zniszczony przez Niem-
ców w czasie wojny, a później przysypany ziemią przez polskie władze. Na 
jednym z krańców parku – jak twierdzi Sztop-Rutkowska – można znaleźć 
kawałek wystającej z ziemi macewy z hebrajskimi literami (Miniszewski 
2007). Historię budowania parku odtwarza zresztą Kącki w jednym z repor-
taży, rozmawiając z Michałem Bałaszem, byłym architektem miejskim, od-
powiedzialnym za zasypanie kirkutu (Kącki 2015, 63). Okazuje się również, 
że do dzisiaj niewiele osób w mieście wie, po czym spaceruje. Agnieszka 
Korytkowska-Mazur, była dyrektorka Teatr Dramatycznego im. Aleksandra 
Węgierki w Białymstoku, w rozmowie dla miesięcznika „Teatr” problemy 
białostoczan z pamięcią tłumaczyła w następujący sposób: „Pamięć tutaj jest 
domeną mniejszości. Ludzie, którzy poszukują tożsamości miejsca, są pod-
dani bardzo mocnym ostracyzmom – w nurcie oficjalnym taka pamięć nie 
jest tutaj potrzebna, utrudnia politykowanie, czy raczej politykierstwo, two-
rzenie własnych bieżących dyskursów” (Drozdowski 2016, 72). 
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Wypieranie przeszłości dotyczy nie tylko miejsc, ale również ludzi, wcze-
śniejszych mieszkańców, których próbuje się wymazać z tkanki miasta. Jed-
nym z nich jest Ludwik Zamenhof, urodzony w Białymstoku twórca espe-
ranto. Wydawałby się, że to rozpoznawalne na całym świecie nazwisko mo-
głoby doskonale sprawdzić się w umacnianiu idei wielokulturowości. Próby 
upamiętnia jego związków z Białymstokiem, bez względu na czasy, złożyły 
się na pokrętną historię wypierania przeszłości i marginalizowania kultury 
żydowskiej. Zawsze brakowało albo pieniędzy, albo inicjatywy, albo „poli-
tyczny klimat” nie sprzyjał otwarciu muzeum czy postawieniu pomnika. Jak 
powie jeden z bohaterów reportażu, profesor socjologii Andrzej Sadowski: 
„do dziś nie wypracowaliśmy modelu miasta heterogenicznego kulturowo. 
Gdy zaczyna się w Białymstoku mówić gwarami regionalnymi, to wywołuje 
się zaraz potrzebę dostosowania ich do języka polskiego” (Kącki 2015, 81). 
Być może dlatego „Białystok (…) ma problem z tożsamością, bo po wojnie 
napisał historię na nowo, bez menory i mezuzy” (Kącki 2015, 59) – skomen-
tuje zbiorową amnezję inny rozmówca Kąckiego, dyrektor Muzeum Podla-
skiego Andrzej Lechowski. 

Kącki, zgłębiając fenomen miasta, które wyspecjalizowało się w sztuce za-
pominania, zbierał również wspomnienia dotyczące wojny, opowieści związa-
ne z likwidacją białostockiego getta i wywózką Żydów do Treblinki, a także 
krwawe historie polskich rozpraw z żydowskimi sąsiadami. Na mapie po-
dróży znalazły się zarówno Łapy, w których w pewnym sensie ciągle ukrywa 
się ocalona z transportu do obozu zagłady Żydówka – kobieta nie chce 
przyznać się do swojej tożsamości – czy Jedwabne, którego mieszkańcy 
najchętniej wymazaliby ze świadomości lipiec 1941 roku. W obchodzonych 
współcześnie uroczystościach upamiętniających ofiary pogromu mieszkańcy 
miasteczka nie uczestniczą. Korytkowska-Mazur źródeł niepamięci dopatru-
je się w mechanizmach obronnych, które polegają na wypieraniu faktów: 
„(…) mam wrażenie, że tu jest miejsce szczególne. W innych geograficznie 
miejscach spotykam się z dużo większą dociekliwością, dostępnością relacji, 
umiejętnościami syntetycznymi, rozumieniem źródeł konfliktu” (Drozdow-
ski 2016, 77). 

Kącki, zgłębiając przeszłość i teraźniejszość Podlasia, próbuje stworzyć por-
tret zbiorowy mieszkańców, pełen wyparć, negacji i sprzeczności. W równym 
stopniu, co zbiorowa amnezja, interesuje go ich religijność i deklarowane 
przywiązanie do katolickich wartości, przy jednoczesnym braku szacunku 
dla historii i wartości wyznawców innych religii. Kult Żołnierzy Wyklętych 
rozwija się w tym regionie Polski bardzo dynamicznie (buduje się kolejne 
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pomniki, a imieniem dowódców nazywa ronda), mimo iż znaczna część 
niekatolickich mieszkańców podlaskich wsi doświadczyła prześladowań ze stro-
ny „Burego” (Romualda Reissa) i jego żołnierzy. Reporter przygląda się rów-
nież fenomenowi religijnych fetyszy, do których przywiązanie idzie w parze 
z ignorowaniem zdobyczy nauki. Tematem jednej z historii jest „cud eucha-
rystyczny w Sokółce” z 2008 roku. Do upowszechnienia legendy „krwawią-
cej hostii” w Kościele św. Antoniego przyczyniła się profesor Maria Soba-
niec-Łotowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, która badała 
próbki przekazane przez białostocką kurię biskupią. Kolejne badania prze-
prowadzone przez innych naukowców wykazały jednak, że zabarwienie 
hostii na czerwono to efekt działania bakterii zwanych pałeczką krwawą. 
Władze kościelne nie odniosły się do tych wyników, bezkrytycznie przyjmu-
jąc opinię, która stała się wygodnym alibi dla rozwijającego się kultu. Ko-
ściół nie był już tak powściągliwy, gdy szło o leczenie in vitro, prowadzone 
w tym samym miejscu z powodzeniem od lat osiemdziesiątych przez innego 
naukowca, profesora Mariana Szamatowicza. Jego działalność spotykała się 
ze zdecydowaną krytyką władz kościelnych. Doszło nawet do tego, że arcy-
biskup Stanisław Szymecki zażądał zamknięcia kliniki, w której „zabija się 
dzieci kosztem innych” (Kącki 2015, 278). 

Reportaże Kąckiego o Białymstoku i okolicach układają się więc w wielo-
wątkową opowieść o miejscu, które ma problemy z przeszłością i tożsamo-
ścią, instrumentalnym traktowaniem historii w bieżącej polityce, praktyko-
waniem demokracji i nietolerancją wobec inności. Jedną z ciemnych stron są 
powiązania pomiędzy lokalnymi politykami i grupami przestępczymi oraz 
bliski kontakt Kościoła z władzą. Okazuje się również, że z kręgu faszyzują-
cych kibiców lokalnej drużyny piłkarskiej Jagiellonii Białystok wywodzą się 
członkowie gangu, którego działalność przez wiele lat była możliwa dzięki 
obojętności władz miasta i policji. Dopiero w 2016 roku – jak podawała 
lokalna „Gazeta Wyborcza” – policja postawiła zarzuty nieco ponad stu 
osobom, które oskarżono o czerpanie korzyści z nierządu, nielegalne posia-
danie broni, bójki i handel narkotykami (Klimowicz 2016). 

Rozmowy Kąckiego z osobami reprezentującymi różne środowiska, po-
glądy polityczne i przekonania religijne pokazały proces wypierania ze zbio-
rowej świadomości niewygodnych faktów i ideologizację pamięci. „To, co 
powinno być przedmiotem krytyki, oburzenia, odrazy, smutku, a nawet 
traumy, zostało wyłączone i wyrzucone ze świadomości” (Assmann 2009, 
340) – można by powiedzieć za Aleidą Assmann, która analizowała strategie 
wypierania Holokaustu przez niemieckie społeczeństwo po drugiej wojnie 
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światowej. Niemiecka badaczka wśród strategii zrzucania obciążeń i obrony 
przed poczuciem winy wymieniła m.in.: kompensację, czyli uciekanie się do 
pamięci ofiary; eksternalizację, polegającą na przypisaniu winy innym; wyłą-
czanie, objawiające się obcością i obojętnością wobec Żydów; wreszcie mil-
czenie i przeinaczanie. Doskonałym przykładem tej ostatniej strategii, cho-
ciaż w postawach bohaterów reportaży równie łatwo znaleźć pozostałe, jest 
zamieszczona w książce Kąckiego historia o pomniku poświęconym po-
mordowanym dzieciom żydowskim w miejscowości Łapy. Na jego obecność 
stale powoływali się miejscowi radni, blokując wszelkie inicjatywy upamięt-
nienia żydowskich współmieszkańców. Po długich poszukiwaniach reporte-
ra okazało się, że zamiast pomnika jest tablica pamiątkowa ukryta wśród 
drzew na krańcach Łap. Nie dotyczy jednak żydowskich dzieci wyrzucanych 
z pociągów jadących do Treblinki. Umieszczony na niej napis: „Harcerstwo 
Bohaterskim Dzieciom Polskim. 1968” raczej zaciera ślady pamięci o wyda-
rzeniach z czasu wojny aniżeli upamiętnia ofiary zbrodniczego systemu. 
Nawet jeśli wśród starszych mieszkańców są osoby, które znają historię 
tablicy i pierwotne intencje jej zamontowania (być może z powodu nastro-
jów antysemickich w Polsce pod koniec lat sześćdziesiątych zrezygnowano 
z doprecyzowania pochodzenia pomordowanych dzieci), to współcześnie 
ten napis niewiele mówi. Jest za to wygodną wymówką dla władz, by nie 
dotykać trudnej przeszłości. 

Książka eksponująca napięcia społeczne dość szybko stała się lokalną sen-
sacją, zwłaszcza że reportażysta zestawił najbardziej jaskrawe obrazy i sytuacje, 
z czarno-białych elementów tworząc panoramę Białegostoku z przyległo-
ściami. Okazało się też, że książka, choć prowokacyjna, „zaczęła zmuszać 
do refleksji” (Drozdowski 2016, 71) – jak w rozmowie z Adamem Karolem 
Drozdowskim przyznała Marta Rau, ówczesna prodziekan Wydziału Sztuki 
Lalkarskiej w Białymstoku. Nic dziwnego też, że zbiorem reportaży dotyka-
jących drażliwych miejsc i punktów zapalnych zainteresował się teatr. Już 16 
kwietnia 2016 roku na deskach Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Wę-
gierki odbyła się premiera spektaklu wyreżyserowanego przez Piotra Rataj-
czaka Biała siła, czarna pamięć. Adaptację reportaży Kąckiego przygotował 
Piotr Rowicki, który oderwał opowieść od lokalnego kontekstu. W spektaklu 
nie pada ani nazwa Białystok, ani nazwiska osób, które pojawiają się w zbio-
rze reportaży. Historie poszczególnych bohaterów są jedynie inspirowane 
oryginałem, a aktorzy przedstawiają bardziej typy ludzkie niż konkretne, 
znane z imienia i nazwiska postaci. Wśród nich znajdzie się zarówno lokalny 
polityk, dumny z realizowanych w mieście inwestycji, biznesmen, który wy-
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grywa wszystkie przetargi, kibol i ksiądz, bez którego nie może się odbyć 
otwarcie nowej drogi, arterii czy oddanie do użytku chodnika. Odkrywaniem 
przeszłości z determinacją zajmuje się poszukiwacz Żydów, który zaprasza 
do miasta gości z Izraela, szuka żydowskich przedmiotów, zabiega o to, by 
gdzieś zaznaczyć, że ulubiony park mieszkańców powstał na miejscu żydow-
skiego kirkutu. Jest też nauczycielka, która z wytrwałością zamalowuje anty-
semickie napisy i swastyki na murach, chociaż dostaje pogróżki, bo niektó-
rym mieszkańcom to się nie podoba. Jest wreszcie nazistowski aktywista, 
który jest montażystą w miejscowym teatrze i statystuje, o ironio, w Skrzyp-
ku na dachu. 

Przedstawienie składa się z kilkunastu zrytmizowanych scen, oddzielonych 
od siebie muzycznymi interludiami i prostymi układami choreograficznymi, 
które wprowadzają kolejne wątki. W każdym epizodzie aktorzy grają inne 
postaci. Pojawia się opowieść o próbach upamiętnienia „Burego”, przygoto-
wywanych obchodach i rekonstrukcjach, a jednocześnie wspomina się o za-
bójstwie na osobach prawosławnych, wydłubywaniu oczu i wyrywaniu języ-
ków, czego dopuszczali się żołnierze cenionego w miasteczku wojennego 
bohatera. Na tkankę spektaklu składa się historia pomnika Zamenhofa, które-
go z różnych powodów nigdy nie można było postawić, czy przypadek pro-
kuratora, który bronił pojawiających się na murach swastyk, widząc w nich 
wyłącznie hinduski symbol szczęścia (postać prokuratora inspirowana jest 
zresztą osobą rzeczywistą). W scenariuszu Rowickiego prokurator traci moż-
liwość wykonywania zawodu i wydaje się, że może coś zrozumie, do czasu, 
gdy odbiera telefon od prawicowego polityka z Warszawy, który za dotych-
czasowe zasługi oferuje mu pracę. Ten nagły zwrot akcji to oczywiście 
cierpki komentarz twórców do politycznej zmiany. Do autentycznej historii 
z prokuratorem niewrażliwym na nazistowskie symbole twórcy nawiązali 
również w projekcie plakatu promującego przedstawienie. Przedstawiał on 
swastykę złożoną z czterech końskich podków, z czego – co może wydać się 
paradoksalne – musiała się tłumaczyć na policji dyrektorka teatru (Droz-
dowski 2016). 

Oczywiście, bezimienne miasteczko to nie tylko stolica disco polo (didżej 
Lukas specjalizuje się w wykonywaniu piosenek patriotycznych), miejsce 
cudu eucharystycznego czy zagłębie zachowań rasistowskich (żona Hindusa 
relacjonuje przebieg ataków na jej męża, które zmusiły ich do opuszczenia 
Polski). Twórcy próbują przełamać czarno-biały wizerunek ksenofobicznego 
miasta z reportaży, szukając pęknięć w biografiach bohaterów i komplikując 
ich życiorysy. Gej, który działał na rzecz osób LGBT, prowadził fundację 
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i organizował festiwal queerowy, zakochuje się w spotkanym w parku prawi-
cowcu. Z kolei montażysta pod wpływem sukcesu, który odniósł w Skrzyp-
ku na dachu – koledzy neofaszyści gratulują mu udziału w premierze – po-
rzuca działalność w dotychczasowej organizacji i zaczyna interesować się 
kulturą żydowską. Jego „nawrócenie” wpisuje się w diagnozę, którą twórcy 
wystawiają środowiskom prawicowym: wiele osób przyłącza się do tych 
organizacji z potrzeby posiadania jakiejkolwiek idei. 

Chociaż artystom nie zależało na dokumentalnym odwzorowaniu kon-
kretnych miejsc, zdarzeń i zachowań, mieszkańcy Białegostoku, w przeci-
wieństwie do widzów z innych części Polski, z pewnością bez trudu mogli 
odnaleźć w spektaklu pierwowzory bohaterów i sytuacji. Trzeba jednak po-
wiedzieć, że poruszone przez Kąckiego wątki, poddane w teatrze uniwersali-
zacji, okazały się nie tyle opowieścią o Podlasiu, co historią, w której mogły-
by się przejrzeć inne polskie miasta i wsie. Stały się diagnozą polskiego anty-
semityzmu i teatralną próbą rozpoznania przyczyn podziałów we współcze-
snym społeczeństwie. Białostockie przedstawienie kończyło się również 
wołaniem o pamięć dla zmarłych, wyrugowanych ze zbiorowej świadomości 
i przestrzeni miasta. Towarzyszyło mu przekonanie o konieczności przepra-
cowania traumatycznej przeszłości, choćby najbardziej bolesnej, by wypełnić 
przestrzenie niepamięci. Scenografka Matylda Kotlińska przytwierdziła do 
instalacji świetlnej w kształcie swastyki wiatraki, które, obracając się nad pustą 
sceną, w pewnym momencie wywoływały wiatr. Za jego pomocą w finale 
spektaklu mieszkańcy miasteczka próbowali przepchnąć Park Centralny do 
morza, żeby już nie musieć zastanawiać się nad tym, co znajduje się pod 
wytyczonymi przez miejskiego architekta ścieżkami, klombami i porastającą 
tę przestrzeń trawą. 

Biała siła, czarna pamięć to nie pierwsze przedstawienie w Polsce, które zaj-
muje się lokalną historią i tożsamością miejsca. Podobne kontrowersje, choć 
na mniejszą skalę wywołał na Górnym Śląsku spektakl Miłość w Kőnigshütte 
Ingmara Villquista (Teatr Polski w Bielsku-Białej, 2013), opowiadający 
o trudnych powojennych polsko-śląskich relacjach, czy Truskawkowa niedziela 
w Bydgoszczy (Teatr Polski, 2012), podejmująca temat samosądów Polaków 
na niemieckich mieszkańcach Bydgoszczy w pierwszych dniach drugiej woj-
ny światowej. Jest jednak jednym z nielicznych, które spowodowało aktyw-
ność miejscowych polityków i prawicowych działaczy, próbujących w imię 
tzw. dobrej pamięci nie dopuścić do premiery. Pod teatrem protestowało 
kilkadziesiąt osób z Młodzieży Wszechpolskiej i środowisk katolickich, 
skandujących hasła o stalinowskiej propagandzie i wielkiej Polsce chrześci-
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jańskiej. To zajście zostało zresztą wykorzystane w pierwszej scenie spekta-
klu. Na koniec demonstranci wręczyli ówczesnej dyrektorce teatru Agniesz-
ce Korytkowskiej-Mazur dyplom „nagrodę złotego Goebbelsa – za wybitne 
osiągnięcia w szerzeniu propagandy” (Kopeć 2016). Przedstawienie otrzy-
mało bardzo dobre recenzje, również w mediach ogólnopolskich, a jak do-
nosiła lokalna prasa, publiczność przyjęła spektakl owacją na stojąco. Wi-
downię opuścił jednak Krzysztof Stawnicki – radny PiS i przewodniczący 
miejskiej komisji kultury (Kopeć 2016), który domagał się zablokowania 
premiery. Jest to o tyle znaczące, że być może ten spektakl (oprotestowany 
szczególnie przez prawicowych polityków i przedstawicieli kilkunastu orga-
nizacji katolickich i narodowych) wpłynął na decyzję Urzędu Marszałkow-
skiego, organizatora teatru, który premiery nie odwołał, ale też nie zdecy-
dował się na przedłużenie kontraktu z Korytkowską-Mazur. Na stanowisku 
dyrektora zastąpił ją były radny Prawa i Sprawiedliwości Adam Półtorak, 
który postanowił zdjąć spektakl z afisza, mimo iż był jedyną produkcją tea-
tru zapraszaną na festiwale w całym kraju (m.in. do Zabrza, Katowic, Kra-
kowa, Szczecina, Warszawy czy Gdyni). Pod wpływem protestów środowi-
ska teatralnego, kierowanych również do Urzędu Marszałkowskiego, tytuł 
został w repertuarze. Z rozmów z twórcami i doniesień lokalnej prasy wia-
domo jednak, że dyrekcja prowokuje trudności w jego eksploatacji (Żmijew-
ska 2017), w pewnym sensie dopisując dalszy ciąg do książki Kąckiego. 

Na koniec warto dodać, że w Białymstoku powstało w tym samym czasie 
jeszcze jedno przedstawienie oparte na zbiorze kontrowersyjnych reportaży. 
Studenci Akademii Teatralnej w Białymstoku pod kierunkiem Marcina 
Wierzchowskiego przygotowali dyplom, który zatytułowali Pospolite żywoty 
martwych Polaków. Spektakl w luźny sposób nawiązywał do książki Kąckiego, 
jakkolwiek rozprawiał się z tymi samymi bolączkami: zacieraniem pamięci 
o dawnych mieszkańcach miasta, mniej lub bardziej świadomym antysemity-
zmem, mentalnością plemienną, która potrzebuje wroga do stworzenia 
wspólnoty, niechlubną przeszłością, w której Polacy byli katami, a nie tylko 
ofiarami, czy wreszcie tożsamością współczesnych mieszkańców, zubożoną 
o żydowskie korzenie. Kwestie poruszane w przedstawieniu mogły być bar-
dziej bolesne dla mieszkańców Białegostoku, bo tym razem twórcy osadzili 
sztukę w konkretnym miejscu i czasie. Na scenie pokrytej macewami młodzi 
aktorzy przywoływali znane historie i nazwiska. Konfrontowali widzów ze 
współczesnym antysemityzmem i rasizmem, zadawali pytania o przeszłość. 
Mimo to spektakl przeszedł bez echa. Pospolite żywoty martwych Polaków 
otrzymały kilka dobrych recenzji i zostały zaproszone na występy gościnne 
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(m.in. do Krakowa i na Festiwal Pierwszy Kontakt w Toruniu), nie wywoła-
ły jednak takiej burzy politycznej jak inscenizacja Ratajczaka. Być może dla-
tego, że nie dało się ich wykorzystać do zbicia kapitału politycznego, bo 
Akademia Teatralna ma znikomy potencjał polityczny w stosunku do teatru 
publicznego. Potwierdzałoby to tezę Magdaleny Saryusz-Wolskiej, iż „naj-
więcej kontrowersji wywołuje dziś polityczny wymiar pamięci” i dlatego 
„problemowi jej instrumentalizacji przez przedstawicieli władzy poświęca się 
w ostatnich latach szczególnie wiele uwagi” (Sayrusz-Wolska 2009, 8). 
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‘White Power, Black Memory’ – Theatre as the Battlefield of Memory 

The article is devoted to the recent theatrical performance White power, black memory directed 
by Piotr Ratajczak, one of the most resounding, mainly for political reasons, performances of 
recent times. This spectacle is based on the book Białystok. White power, black memory – a col-
lection of Marcin Kącki’s reportages. The author reveals a new dimension to the capital of 
Podlasie, while portraying Białystok and its surroundings. The city recognized by The Guardi-
an as the best place to live in Poland and promoting itself through its multiculturalism, has 
turned out to be a place which suffers from collective amnesia with regards its Jewish past. 
Through talking to a number of individuals of different nationalities and religions, represent-
ing different attitudes and backgrounds, Kącki presents the process of denying inconvenient 
facts in their collective consciousness and the ideologization of memory. Białystok becomes 
synonymous with intolerance, anti-Semitism and nationalism. Ratajczak, who has directed a 
spectacle in Teatr Dramatyczny in Białystok [Dramatic Theatre] on the basis of this book 
(adapted by Piotr Rowicki), disassociates this story from the local context (the name of the 
city does not appear in the spectacle) and universalizes the themes raised by Kącki. The story 
of eradication, with its appeal for being remembered, becomes a theatrical attempt to identify 
the causes of great divides in contemporary Polish society. 

White power, black memory is not the first spectacle in Poland, which concerns local history 
and identity of place. It is, however, one of a few that has triggered the activity of local politi-
cians and activists trying, in the name of the so-called good memory, to disallow its premiere. 
Both Kącki’s book and Ratajczak’s spectacle have started mechanisms of memory described 
by Aleida Assmann while analyzing the strategies and processes of denying inconvenient facts 
about the Holocaust by the Germans. The viewers’ reception of the collection of reportages 
and the theatrical spectacle, available to a wider circle of recipients as it was staged in the 
public theatre, also has a political dimension; the so-called struggle for being remembered. 
Pospolite żywoty martwych Polaków [Common lives of dead Poles], based on the same book, and 
simultaneously staged at the Akademia Teatralna in Białystok [Theatre Academy], went 
unnoticed. It proves that local activists and politicians, mainly associated with Law and Jus-
tice, are not so much involved in a dialogue with the version of history offered by the artists, 
but rather they attempt to use a public institution for their political struggle. 

Keywords: post memory, narratives of identity, contemporary theatre, politics in theater 
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Sztuka kina jako wizualne medium pamięci o wojnie:  
Chorwacja, Bośnia  

i Hercegowina (1991–1995) 

Wojna jest jednocześnie i władzą i anarchią. Dla kogoś jest piekło, a dla 
kogoś, wszyscy wiemy dla kogo, jest darem od Pana Boga (Glavašević 
2001, 391).  

Tytułowy zakres dat jest pewnym uproszczeniem i uogólnieniem, gdyż 
mieści w sobie całą serię konfliktów zbrojnych na terytorium Chorwacji, 
Bośni i Hercegowiny, Słowenii (gdzie trwająca od 27 czerwca do 7 lipca 
1991 roku wojna dziesięciodniowa była najmniej krwawą walką na terenie 
byłej Jugosławii). Konflikty te walnie przyczyniły się do rozpadu Socjali-
stycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii (SFRJ). 

Obrany przez Socjalistyczną Republikę Serbii kierunek polityki zakładał 
centralizację państwa oraz wykorzystywał wielkoserbską ideologię, która 
przy aktywnym zastosowaniu propagandy medialnej tworzyła (wyimaginowaną) 
atmosferę zagrożenia Serbii oraz Serbów w innych republikach i w okręgach 
autonomicznych federacji. Kontrola Prezydium i Jugosłowiańskiej Armii 
Narodowej przez Serbię, niepodważalny kult Miloševicia jako obrońcy-
-jednoczyciela wszystkich Serbów w jednym państwie, odrzucenie kierunku 
polityki centralizacji przez inne republiki, kryzys gospodarczy i sytuacja mię-
dzynarodowa (powolne budzenie się narodów Europy Środkowej i Wschod-
                                                           

1 Siniša Glavašević (1960–1991) – chorwacki dziennikarz, publicysta, prozaik. W czasie ob-
lężenia Vukovaru nagrywał relację dla Chorwackie Radio Vukovar. Został rozstrzelany 
w listopadzie 1991 roku na fermie Ovĉara. 
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niej z komunistycznego „snu”) mocno zachwiały posadami SFRJ. Wszystko 
to razem stanowiło podwalinę ożywienia starej idei o zjednoczeniu wszyst-
kich Serbów w jednym organizmie państwowym, równolegle umożliwiając 
realizację marzenia Chorwatów oraz Bośniaków o samostanowieniu. Każdy 
z tych narodów zaczął realizować swój plan tworzenia własnego państwa. 
Na kanwie związanych z tym oczekiwań pojawili się nowi aktorzy sceny 
politycznej, którzy obiecywali spełnienie tych marzeń. W Chorwacji: Franjo 
Tuđman – generał, historyk, polityk, współzałożyciel partii Hrvatska Demo-
kratska Zajednica (Chorwacka Wspólnota Demokratyczna). W Bośni i Her-
cegowinie: Alija Izetbegović – polityk, publicysta-dysydent, współzałożyciel 
partii Stranka Demokratske Akcije (Partia Akcji Demokratycznej). 

Problemem stała się wieloetniczność republik. Zgodnie z oficjalnym spisem 
ludności z 1991 roku, na terytorium Chorwacji mieszkało 78,1% Chorwa-
tów, 12,2% Serbów, 2,2% Jugosłowian. Na terytorium Bośni i Hercegowiny 
Bośniacy stanowili 43,5%, Serbowie – 31,2%, Chorwaci – 17,4%, Jugosłowianie 
– 5,5%. Warto zwrócić uwagę na identyfikację z ideą jugosłowiańską. „Jugo-
słowianie” to sztucznie stworzona kategoria, wykorzystana w ramach byłej 
SFRJ, jej celem było związanie tożsamości narodowej z państwem, a w ra-
mach „Jugosłowian” odnaleźć się mogli przedstawiciele wszystkich grup 
etnicznych. Pojęcie to miało swój początek w XVIII wieku i było instru-
mentem próby stworzenia jednej tożsamości dla południowych Słowian. 

Wojna 1991–1995 staje się popularnym motywem tworów kinematogra-
ficznych na postjugosłowiańskim rynku filmowym. Może ona występować 
jako główny temat filmu, tło wydarzeń lub jako pojawiający się w dziele 
epizod. Uwaga twórców skupia się też na nowej, postwojennej rzeczywisto-
ści i odnajdywaniu się w niej ludzi. 

Swoją uwagę skupiłam na kinie tworzonym przez reżyserów regionu byłej 
Jugosławii. Warto zaznaczyć, że duża liczba filmów została zrobiona wspól-
nie artystami z Chorwacji, Serbii, Słowenii, Czarnogóry, Bośni i Hercegowi-
ny. Ramy czasowe określiłam na kinową produkcję dwóch ostatnich dekad, 
czyli od 2000 roku. Tematyka filmowa została podzielona na kilka pryzma-
tów, przez które została przedstawiona wojna. 

Pierwszy pryzmat, przez który proponuję popatrzeć, nazwałam „jak żyć 
obok wroga”. Specyfiką wspomnianej wojny jest to, że wrogiem mógł stać 
się sąsiad, a ci, którzy walczyli przeciwko sobie, dziś mogą zamieszkiwać na 
jednej ulicy. Świetnie to opisują słowa Dubravki Ugrešić: „Jovanovie ruszyli 
na Ivanóv, cyrylica pokłóciła się z alfabetem łacińskim, Serbowie z Chorwa-
tami, Đorđe pobił się z Džafarem…” (Ugrešić 2006, 35). 



BOŻENA TARAN: Sztuka kina… 213 

Prawdziwą furorę na Festiwalu Filmowym w Cannes w 2015 roku robi 
Słońce w zenicie (Zvizdan), film chorwackiego reżysera Dalibora Matanića, 
który otrzymuje nagrodę w nominacji „Pogląd specjalny”. Warto zaznaczyć 
wyjątkową budowę jego scenariusza. Film składa się z trzech niepowiąza-
nych między sobą historii miłosnych. W każdej z par mężczyzną jest Chor-
wat (Ivan/Ante/Luka), a kobietą – Serbka (Jelena/Nataša/Marija), przy tym 
role są wykonywane przez tych samych aktorów. Hasło filmu: „Trzy dekady, 
dwie narodowości, jedna miłość”. Film pokazuje przejawy nietolerancji ze 
strony obu społeczeństw wobec miłosnych relacji par. Również bohaterzy 
nieraz próbują stłumić w sobie te odczucia, dlatego że wobec narzuconych 
ogólnie przyjętych standardów są one niepoprawne, a nawet przeciwne za-
sadom moralności. 

Pierwsza historia ma miejsce w 1991 roku, początku serbo-chorwackiego 
konfliktu, i opowiada o miłości dziewczyny i chłopaka – Jeleny i Ivana 
z sąsiednich wiosek, serbskiej i chorwackiej. Pokazuje przejawy nietolerancji 
w stosunku do tych relacji ze strony przeciwnych społeczeństw oraz kończy 
się śmiercią bohatera z rąk Serbów. 

Druga historia dzieje się w 2001 roku, czyli dziesięć lat po konflikcie. 
Opowiada o powrocie Serbek (matki i córki) do ojczystej wioski i do gro-
bów ojca i brata (zabitych podczas konfliktu przez Chorwatów). Ich dom 
potrzebuje poważnej przebudowy, więc do odremontowania zaproszono 
młodego Chorwata z wioski. Relacje młodego mężczyzny z matką układają 
się dobrze. Natomiast między nim a córką istnieje napięcie. Nie patrząc na 
przyjacielskie nastawienie Ante, Nataša cały czas demonstruje aroganckie 
zachowanie wobec chłopaka, a jednocześnie walczy z uczuciami, jakie za-
czyna odczuwać do niego. W rezultacie, nie mogąc ich dłużej opanować, 
doprowadza do kontaktu miłosnego. Po zakończeniu rekonstrukcji budynku 
Ante wyjeżdża, nie biorąc zapłaty za swoją pracę. 

Trzecia historia ma miejsce w 2011 roku, czyli już dwadzieścia lat po 
krwawych wydarzeniach. Luka studiuje w stolicy państwa. Wakacje posta-
nawia spędzić z przyjaciółmi nad morzem, lecz po drodze wpada na parę 
dni do rodzinnego miasteczka, gdzie spotyka się z byłą dziewczyną, która 
wychowuje ich dziecko. Rodzina Luki nie przyjęła Mariji ze względu na to, 
że jest Serbką, i przekonała Lukę do podjęcia studiów. Luka prosi Mariję 
o wybaczenie, chcąc odnowić relację, ale ta jest nastawiona wrogo. W ostat-
niej scenie filmu uchyla jednak drzwi swego domu, przy których czeka Luka. 
Gest ten można potraktować jako symboliczny znak porozumienia i drugiej 
szansy. 
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Kolejnym pryzmatem, przez który należy przeanalizować wydarzenia 
przedstawione w filmie, jest kobiece doświadczenie wojny, szczególnie iż 
wielką popularność zyskuje feministyczne kino wojenne. 

Filmami w ramach tej tematyki zasłynęła bośniacka reżyserka filmowa Ja-
smila Žbanić. Jej pierwszy fabularny film Grbavica z 2007 roku od razu zdo-
był Złotego Niedźwiedzia na Międzynarodowym Filmowym Festiwalu 
w Berlinie. Główna bohaterka, Esma, samotnie wychowuje córkę w dzielni-
cy Grbavica w powojennym Sarajewie. Sytuacja finansowa małej rodziny jest 
bardzo trudna. Esma za dnia pracuje w fabryce, a nocą jako kelnerka w klu-
bie. Otrzymuje zasiłek społeczny, ale pieniędzy zupełnie nie wystarcza. Do-
datkowym problemem staje się wykrycie przez córkę Esmy jej osobistej 
tragedii z czasów wojny. Ojcem dziewczynki jest nie zabity przez wroga 
muzułmański bohater wojenny, jak utrzymywała matka, ale jej gwałciciel – 
Serb pracujący w żeńskim obozie jenieckim. Film pokazuje tragedię tysięcy 
bośniackich (w większości) kobiet i dziewczynek, gwałconych systematycz-
nie w ramach programu etnicznej czystki. 

Masowe gwałty, niestety, zawsze były składowym elementem wojny. Jed-
nak w czasach omawianych konfliktów były one niemal osobnym narzę-
dziem osiągania celu już wspomnianej etnicznej czystki, organizowanej na 
wysoką skalę przez Serbów. Kobiety trzymano w specjalnych obozach, sys-
tematycznie gwałcono, natomiast wypuszczano z obozów, kiedy usunięcie 
ciąży było już niemożliwe, uważając, że w taki sposób można osiągnąć et-
niczną czystość. W tym wypadku gwałt w swojej naturze jest skuteczną me-
todą upokorzenia, poniżenia, zastraszenia ofiary. Większość ofiar stanowiły 
muzułmanki, pochodzące z dość konserwatywnego środowiska. Skala oraz 
skutki takiej traumy, oprócz fizycznego kalectwa, są ogromne. Rodziny nie-
raz nie chciały utrzymywać kontaktu z osobą, która w taki sposób okryła ich 
hańbą. Dla mężów, braci, ojców, taka kobieta stawała się żywym przypo-
mnieniem ich niezdolności ochrony własnej rodziny. Warto przypomnieć, 
że gwałt często odbywał się na ich oczach, gdy oni nie mogli temu zaradzić. 
Ofiary z poczuciem wstydu pozostawiały swoje ojczyste wioski i miasteczka, 
nieraz popełniały samobójstwa. Do chwili obecnej kobiety nie przyznają się 
do tego, co przeżyły w tamtych czasach. Skalę ofiar szacuje się nawet do 50 
tysięcy osób. 

Jasmila Žbanić kontynuuje ten temat parę lat później w filmie Dla tych, co 
nie mogą mówić (Za one koji ne mogu da govore) (2013). Film opowiada o australij-
skiej artystce, zainspirowanej słynną opowieścią Ivo Andrića Most na Drinie, 
która przyjeżdża zwiedzić opisane w książce miasto Wyszegrad. Zgodnie 
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z poleceniem przewodnika nocuje w jednym z hoteli, jednak cały czas towa-
rzyszy jej poczucie niepokoju. Po powrocie do domu bohaterka dociera do 
informacji, że w hotelu, gdzie mieszkała podczas wojny, więziono i gwałcono 
200 kobiet. Bohaterka, przerażona tym faktem, postanawia wrócić i szczegó-
łowo zbadać tę tragedię. Zainteresowanie cudzoziemki wydarzeniami z cza-
sów wojny budzi niezadowolenie mieszkańców miasta. Warto zwrócić uwa-
gę na ostatnią scenę, gdy bohaterka pozostawia na łóżku w hotelu kwiaty, 
których liczba równa się liczbie ofiar. 

Film klarownie pokazuje, jak to społeczeństwo wciąż nie może się rozli-
czyć z wydarzeniami z czasów wojny i że ofiara w dalszym ciągu może 
mieszkać blisko tego, kto był jej oprawcą, a mimo to nadal przemilcza się jej 
tragedię. Film również w pewny sposób opowiada o ludzkiej solidarności 
wobec, wydawałoby się, obcej tragedii. 

Kolejnym koniecznym pryzmatem, przez jaki trzeba spojrzeć na badany 
temat, jest relacja my vs. Zachód. W trakcie omawianych konfliktów na 
terytorium Bośni i Hercegowiny oraz Chorwacji stacjonowały misje poko-
jowe NATO, powołane do utrzymania pokoju między stronami walczącymi, 
ochrony konwojów z pomocą humanitarną oraz do reintegracji ziem. Naj-
gorszą sławą cieszy się misja UNPROFOR (United Nations Protection For-
ce – Siły Ochronne Organizacji Narodów Zjednoczonych, 1993), w trakcie 
działania której odbyło się ludobójstwo około 8 tys. muzułmańskich męż-
czyzn w Srebrenicy (Bośnia i Hercegowina) w 1995 roku. 

Trafnie o emocjach wobec Zachodu w jednym z swoich dzieł mówi Igor 
Štiks, pisarz, badacz: „Wszystko teraz ściągnęło do Sarajewa i wykonuje 
swoje role w cyrku, gdzie zabawa jest wynaturzona, a poczucie humoru cho-
robliwie wypaczone, lecz tego spektaklu nie można zdjąć z europejskiego 
repertuaru wskutek nieproporcjonalnie żywej reakcji publiczności” (Štiks 
2009, 95). 

Relacje z Zachodem w tym konflikcie świetnie prezentuje film Ziemia niczy-
ja (2001) Danisa Tanovića, reżysera, który prywatnie doświadczył opisywa-
nej wojny – podczas konfliktu w Bośni i Hercegowinie kręcił materiały do-
kumentalne na linii frontu. Film został wysoko doceniony na najbardziej 
prestiżowych festiwalach filmowych: dostał Oscara dla najlepszego filmu 
nieanglojęzycznego, Złoty Glob dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego 
oraz nagrodę za scenariusz na Festiwalu Filmowym w Cannes. 

Termin „ziemia niczyja” oznacza teren niekontrolowany przez żadną ze 
stron konfliktu. Film opowiada o patowej sytuacji, kiedy do okopu na pasie 
ziemi niczyjej trafiają przedstawiciele wrogich armii: Bośniak Čiki i Serb 
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Nino. Sytuację komplikuje to, że obok nich na minie leży jeszcze jeden ran-
ny bośniacki żołnierz. Jednocześnie ziemia niczyja jest ostrzeliwana przez 
Serbów i Bośniaków. Čiki i Nino są skazani jeden na drugiego, więc wspól-
nie próbują znaleźć wyjście z sytuacji. Od czasu do czasu przypominają so-
bie nawzajem rzeczy, jakie łączyły ich przed wojną jako mieszkańców jednej 
miejscowości, jednej ziemi. Czasem dialogi mogą wydać się rozmową sta-
rych przyjaciół. Jednocześnie bohaterowie pozostają dla siebie wrogami, 
prześcigają się w oskarżeniach, który naród wywołał wojnę. 

Stronę Zachodu w filmie przedstawiają przybyłe siły ONZ oraz dzienni-
karze, którzy próbują stworzyć z powstałej sytuacji międzynarodową sensa-
cję medialną. Klarownie jest pokazane obojętne zachowanie wojskowych 
wyższego stopnia pokojowych sił międzynarodowych wobec tej sytuacji. 
Čiki i Nino zostają zabici w tragicznym zbiegu okoliczności, który to mo-
ment dziennikarze pokazują na żywo. W ostatnim momencie przed śmiercią 
Čiki oskarża przedstawicieli sił pokojowych oraz dziennikarzy o wzbogaca-
nie się na ich cierpieniach. Żołnierz faktycznie był pozostawiony na minie, 
lecz w oficjalnej wersji dla widzów obecnej na miejscu telewizji – zostaje 
uratowany. Film pokazuje, w jaki sposób konflikt był często traktowany 
przez różnych przedstawicieli tak zwanego „Zachodu”. Warto zaznaczyć 
też, że liczne sceny filmu pełne są satyry oraz autoironii. 

Mówiąc o filmach ukazujących bezpośrednio pole walki, chciałabym 
zwrócić uwagę na film Żywe i Martwe (Živi i mrtvi) z 2007 roku chorwackiego 
reżysera Kristijana Milića, w którym możemy zobaczyć przenikanie się mo-
tywów różnych wojennych wydarzeń z 1943 oraz 1993 roku na terytorium 
jednej miejscowości w zachodniej Bośni. Dzięki reżyserskim umiejętno-
ściom, „grze” kamery oraz efektom specjalnym możemy zaobserwować, jak 
wydarzenia z tych dwóch epok przenikają się i dopełniają. Wydarzenia 
z 1943 roku pokazują zadanie przygotowane przez ustaszy dla domobrań-
ców, które polega na wykryciu oraz zniszczeniu jugosłowiańskich partyzan-
tów. Wydarzenia z 1993 roku pokazują walki sił wojskowych Chorwackiej 
Republiki Herceg-Bośni (nieuznane państwo istniejące podczas wojny w Bo-
śni i Hercegowinie w latach 1991–1995) z serbskimi siłami o jedną z pozycji. 
Jednocześnie w pobliżu ma miejsce podobny chorwacko-muzułmański kon-
flikt. Jeden z członków grupy z 1993 roku jest wnukiem członka grupy 
z 1943 roku. 

Otrzymujemy jasny przekaz, że historia ma tendencję do powtarzania się. 
Emocje oraz lęki towarzyszące wojnie zawsze są podobne i nie ma różnicy, 
ile lat upłynęło między poszczególnymi wydarzeniami. Na wojnie to, co 
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żywe i to, co martwe zawsze idą obok siebie. Film zaczyna się od słów słyn-
nego pisarza, noblisty Ivo Andrića: „Svi smo mi mrtvi, samo se redom sah-
ranjujemo”, czyli: „Wszyscy jesteśmy martwi, tylko pogrzebani będziemy 
w innej kolejności”. Ciekawostką filmu też jest to, że obecni są w nim wy-
łącznie aktorzy płci męskiej. 

Wojna w Chorwacji oraz w Bośni i Hercegowinie skończyła się wiele lat 
temu, a jednak nadal jej cień (zwłaszcza w BiH), na większą lub mniejszą 
skalę, nieprzerwanie sygnalizuje swoją obecność w codziennym życiu oby-
wateli. Od spraw globalnych do zwykle trywialnych: specyficzny i niewydaj-
ny ustrój kraju; system szkolnictwa; międzynarodowy nadzór; do dziś trwa-
jące kontrowersyjne rozprawy w Międzynarodowym Trybunale Karnym dla 
byłej Jugosławii w Hadze; sarajewskie róże; liczne cmentarze lat wojennych, 
które szeroko ogarniają miasta; zaminowane tereny; zdewastowana gospo-
darka; zniszczona architektura miast; częste wiadomości o znalezieniu no-
wych grobów z czasów niedawnej wojny i trudne stereotypowe skojarzenie 
regionu z wojną, których im dalej na Zachód, tym więcej. 

Potężne lustro, w którym znajdziemy odzwierciedlenie powyższego, 
w tym głównie prywatnej ludzkiej tragedii, stanowi współczesna sztuka, 
a zwłaszcza kinematografia, która niezwykle trafnie pokazuje stan rzeczy. 
Wojna jest nadal niezwykle aktualna, a to znaczy, że trauma społeczeństwa 
nie jest przepracowana, nadal pozostaje wiele do odkrycia, do przyznania się, 
oskarżenia, przeproszenia czy po prostu przemyślenia. 
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Cinema Art as a Visual Medium of War Memory:  
Croatia, Bosnia and Herzegovina (1991–1995) 

The aim of this article is to discuss the constant presence of memory about the war of 1991–
1995 in the everyday awareness of the population in Croatia and Bosnia and Herzegovina. To 
present the above phenomena the author of the article has chosen the cinematography of the 
region. War conflicts 1991–1995 of the early stages of the breakup of Yugoslavia, and their 
overtones have become a popular theme for cinematographic creations of the region. They 
can form the main element of the movie plot, they can also appear in the background or play 
an episodic role. The challenge for the people was not only to survive during the war, but 
also to adapt to new, post-war reality. The author of the article suggests some possible inter-
pretations, deciphering the symbolism of images and metaphors that appear in the films. The 
author also emphasizes the emotional codes from events that arise in the texts of culture and 
take the form of certain places, events or characters. She analyzes the trends and dynamics of 
the development of film art, which relates to problems of the war. 

Keywords: cinema art, Croatia, Bosnia and Herzegovina, breakup of Yugoslavia, war, 
memory 
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KAROLINA POSPISZIL 
U n i w e r s y t e t  Ś l ą s k i  

Mały naród, małe dziedzictwo?  
Česká otázka  

w eseistyce XX i XXI wieku  
(wybrane przykłady) 

1. 

Wydawać by się mogło, że zagadnienia związane z tożsamością narodu 
czeskiego, posiadającego przecież własne państwo uznane na arenie mię-
dzynarodowej, pytania o jego dziedzictwo kulturowe czy nawet o „misję 
dziejową” straciły na aktualności, stały się wręcz anachroniczne, „nienowo-
czesne”, tymczasem jednak są to kwestie wciąż aktualne, ważne, może nawet 
palące – o czym świadczą nie tylko liczne przedruki czy opracowania daw-
nych wypowiedzi1, ale także teksty wciąż powstające. Chciałabym tutaj zary-
sować rozwój dyskusji wokół „kwestii czeskiej” (české otázky)2 i „czeskiego 
losu” (českého údělu), skupiając się przede wszystkim na problematyce oczywi-
stości/nieoczywistości narodu, aby na końcu przejść do problemów ogól-
niejszych, bowiem te przemyślenia i spory mówią wiele nie tylko o samych 
Czechach i ich miejscu w Europie (nie tylko Środkowej), ale również o kwe-
stiach, z którymi borykają się inne małe wspólnoty kulturowe, etniczne czy 
                                                           

1 Np. na łamach miesięcznika „Literárni noviny” w 2008 roku ukazały się przedruki dysku-
sji dot. czeskiego losu (český úděl) z okresu praskiej wiosny, jak i z czasów późniejszych, ze-
brane pod tytułem Český úděl 1968–2008. Zob. też Červinka, Mervart 2014.  

2 Szeroko na ten temat pisał już W. Nawrocki (2000), dlatego też staram się nie powielać 
jego ustaleń, a jedynie wskazać najważniejsze punkty opisywanego przez niego okresu, by 
zarysować tło dla dalszych rozważań. 
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narodowe (podobne pytania zadają sobie Kaszubi, Łużyczanie, Wilamowia-
nie czy Górnoślązacy3). 

2. 

Dyskusję o „kwestii czeskiej” można podzielić na kilka etapów – przy 
czym każdy z nich dotyczy zagadnień nieco odmiennych, wszystkie są jed-
nak związane z problemem czeskiej tożsamości i wartości czeskiego dzie-
dzictwa kulturowego. Już w latach 40. XIX w. wielki czeski myśliciel, Fran-
tišek Palacký, zadał pytanie o sens istnienia narodu czeskiego, choć czynił to 
w szerszym kontekście, poruszając kwestie dotyczące także innych małych 
narodów (Palacký 1930–1931; tenże 1977; zob. też: Zouhar 2011, 159; 
Činátl 2008). Wskazał też, że sens istnienia małego narodu może leżeć 
w wartościach kulturowych i duchowych. Palacký inspirował się częściowo 
myślą Bernarda Bolzano4, o czym zresztą wspomina także Jan Patočka 
w eseju Kim są Czesi? (Patočka 1997, 19–20). 

Patočka wskazuje właśnie na Palackiego jako na ważne ogniwo dyskusji 
o czeskiej kwestii/czeskiej tożsamości, bo to do autora Dziejów narodu czeskie-
go w Czechach i na Morawach (Palacký 1930–1931) odwołują się inni – czy to 
zgadzając się z nim, czy też polemizując. Jednak najważniejsze etapy tej dys-
kusji datuje się na czas późniejszy. Mam tu na myśli słynny spór o sens cze-
skich dziejów (spor o smysl českých dějin), który z mniejszą lub większą inten-
sywnością trwał prawie 40 lat (1886–1938) i któremu wiele uwagi we wspo-
minanym już eseju poświęca Patočka. Wspomnijmy więc tylko najważniejsze 
                                                           

3 Zob. np. Bilczewski 2014; Michna 2014; Wicherkiewicz 2011; Łukaszyk 2013; Dołowy-
-Rybińska 2011. Por. też np. poetyckie pytania Petra Bezruča o prawo Ślązaków do istnienia 
m.in. w wierszu 70.000: „když nás zbylo sedmdesát,/jenom tisíc sedmdesát:/smíme žít?” 
(„skoro zostało nas siedemdziesiąt,/tysięcy tylko siedemdziesiąt/wolno nam żyć?”) (Bezruč 
1967, 108–109). Wszystkie przekłady z j. czeskiego, jeśli nie zaznaczono inaczej, są mojego 
autorstwa. 

4 Bolzano (1781–1848) był czeskim (niemieckojęzycznym) matematykiem, filozofem 
i księdzem. W swoim dziele O najlepszym państwie (O nejlepším státě) podkreślał m.in., że ojczy-
zna nie musi być ziemią, na której się urodziła dana jednostka, choć zwykle tak jest. Także 
narodowość i język rodziców nie muszą być zobowiązujące. Człowiek powinien uważać za 
swoją ojczyznę ten kraj, od którego dostał najwięcej dóbr materialnych i duchowych oraz 
któremu sam z siebie dał najwięcej. Najistotniejsze jest to, gdzie dana jednostka żyje, rozwija 
się i skąd czerpie korzyści, jakiemu krajowi chce spłacić „moralny dług”. Można powiedzieć, 
że to społeczeństwo wraz ze wszystkimi swoimi dokonaniami i właściwościami, wybrane 
przez konkretną jednostkę, staje się ojczyzną (Bolzano 1981). 
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punkty tej dyskusji5. W sporze o sens czeskich dziejów wzięły udział naj-
większe osobistości tamtego czasu, m.in. Tomáš Garrigue Masaryk, Emanu-
el Rádl, Josef Pekař, Zdeněk Nejedlý, Jan Slavík, Josef Kaizl. Najważniejszą 
oś tego sporu tworzyła polemika Pekařa z Masarykiem. Do sporu dotyczą-
cego tych wizji nie doszło jednak od razu po wydaniu słynnej Czeskiej kwestii 
(Česká otázka) Masaryka w 1895 roku (choć sama publikacja spotkała się 
z polemiką, m.in. Josefa Kaizla), ale najważniejszą część sporu datuje się na 
lata 20. i 30. XX wieku, kiedy to za sprawą Jindřicha Vančury intensywniej 
sięgano po to dzieło Masaryka. 

Jednak warto, zanim przejdziemy do wyżej wspominanego sporu, spró-
bować poszukać jego źródeł czy punktów zapalnych, które do niego prowa-
dziły, a takich wymienić można kilka. Dużym wstrząsem dla czeskiej inteli-
gencji, prowadzącym do prób demitologizacji świeżo (od)budowanych wy-
obrażeń o historii Czech i znaczeniu ich kultury/dziedzictwa kulturowego, 
było ujawnienie fałszerstwa rękopisów pochodzących rzekomo z: przełomu 
IX i X wieku (zielonogórski – rukopis zelenohorský) i z wieku XIII (królowo-
dworski – rukopis královédvorský), a dotyczących najstarszych dziejów Czech. 
Rękopisy te przyczyniły się do budzenia świadomości narodowej Czechów, 
zwłaszcza tuż po ich „odkryciu” (1817 i 1818), były one jednak mistyfikacją 
ich „odkrywców” – Václava Hanki i Josefa Lindy. Co ważne, jak zaznacza 
m.in. Jerzy Strzelczyk (1988, 73–90; por. Świerczyńska 1991), rękopisy te 
były dość szybko przekładane na inne języki słowiańskie, a nawet wykorzy-
stywane przez historyków do rekonstrukcji najstarszych dziejów Czech. 
Zderzenie z tym odkryciem musiało być więc bolesne6. Drugim ważnym 
punktem – związanym z pierwszym – była reakcja na dyskurs odrodzenia 
narodowego oraz na polityczne spory wśród czeskich działaczy. Najwyraź-
niejszym przejawem tej reakcji był artykuł Huberta Gordona Schauera Nasze 
dwie kwestie (Naše dvě otázky) opublikowany w pierwszym numerze czasopi-
sma „Čas”7 (20.12.1886). 

Co jest zadaniem naszego narodu? (…) Czy jest on powołany do tego, 
żeby sam z siebie stworzył własną, nową kulturę, zupełnie nowe źródło 

                                                           
5 Dyskusje te streszczam za dostępnymi źródłami (zob. Bibliografia) oraz za oprac. nau-

kowymi: Svoboda 2001; Nawrocki 2000; Střítecký 1995; Musil 1995; Slavík 1929. 
6 Nawiasem mówiąc, sama „tradycja mistyfikacji” jest dłuższa, weźmy np. Jana z Pomuku, 

który został świętym Janem Nepomucenem, co J. Patocka skwitował tak: „Tak oto fałszywy 
święty stoi na mostach” (Patočka 1997, 60). O znaczeniu mistyfikacji w tworzeniu się i umac-
nianiu czeskiej tożsamości narodowej zob. np. Hrdina, Piorecká 2014. 

7 Artykuł był podpisany tylko inicjałami H.G. 
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ciepła i światła? Czy dysponujemy wystarczającymi środkami? Czy to 
pragnienie jest zgodne z naszą przeszłością? Czyż nie byliśmy w całych 
naszych dziejach w ścisłym, nierozłącznym związku z Zachodem, a gdy-
byśmy chcieli ująć to lekceważąco – [czyż nie byliśmy] odnogą Niemiec? 
(…) Wyobraźmy sobie nierówną walkę Czechów z Germanami, walkę na 
noże! Zachowanie samej, czystej narodowości wymagałoby co najmniej 
ogromnego wysiłku i wyrzeczeń najwspanialszej inteligencji krajowej, 
ofiarności, która mogłaby czasem ją nadwyrężać. Nastałby dzień, w któ-
rym ktoś – powiedzmy, że jakiś słabeusz – zapytałby się: Czy ta w swojej 
istocie wątpliwa narodowość naprawdę jest warta tego, byśmy wszystkie 
siły swojego ducha, które moglibyśmy skierować na pozytywną pracę, na 
rozwój wiedzy itd., byśmy te siły marnowali na starania całkiem nega-
tywne? (…) Czy ten nasz narodowy skarbiec jest wystarczający, by za-
pewnić bojownikom w tym skrajnym przypadku dostatecznie dużo mo-
ralnego wsparcia, aby pozostali przekonani, że jeśli pomogą zachować 
ludowi jego własny język, pomogą zachować też własny świat myśli, że 
strata języka jest faktycznie etyczną szkodą? (Schauer 1886, 1–3)8. 

Przyjęta przez Schauera poetyka wydaje się zupełnie czytelna9 – jego arty-
kuł miał wzbudzić dyskusję, autorefleksję, krytykę mitologizującej tendencji 
w dyskusjach o narodzie czeskim. Pytania o to, czy warto się starać o za-
chowanie czeskiego języka i czeskiej kultury, czy nie lepiej by było przyłą-
czyć się do kultury innego narodu, większego, znajdującego się na wyższym 
poziomie rozwoju cywilizacyjnego, były w gruncie rzeczy pytaniami o to, czy 
kultura, nawet najbardziej wartościowa, jest w stanie w jakiś sposób gwaran-
                                                           

8 Oryg.: „Co jest úkolem našeho národa? (…) Či je povolán, aby sám ze sebe vytvořil 
vlastní, novou kulturu, zcela nový zdroj tepla a světla? Vystačí-li všaku naše prostředky? Je 
ponětí to ve shodě s celou naší minulostí? Nebyli jsme snad v celém svém průběhu dějin 
v úzkém, nerozlučitelném styku se Západem, a chceme-li užiti nevážného výrazu, odnoží 
Němectva? (…) Představme si nerovný boj Čechů s Germánstvem, boj na nůž! Při nej-
menším by uchování pouhé, holé národnosti vyžadovalo nesmírně mnoho úsilí a se-
beodříkání nejšlechetněší domácí intelligence, obětovanosti, která by časem ochabovala. 
Nastal by den, kdy by si ten či onen – dejme tomu slaboch – předložil otázku: Jak, stojí tato 
ve své existenci pochybná národnost skutečně za to, abych veškerí síly ducha svého, abych 
tyto síly mařil úsilím prozatím zcela záporným? (…) je náš národní fond takový, aby bojov-
níkům v onom krajném případě poskytoval dostatečně mravní posily, aby jim vnukal úplné 
přesvědčení, že zachovají-li lid vlastnímu jeho jazyku, že jej tím zachovají i vlastnímu světu 
myšlénkovému, že by odcizení jazyku bylo skutečnou ethickou škodou (…)?”. 

9 Choć nie dla wszystkich, Schauer pochodził z grona zw. z Masarykiem, które zresztą po 
tym artykule bywało nazywane „filozofami narodowego samobójstwa i nihilizmu” (filozofové 
národní sebevraždy a nihilismu) (Zouhar 2011, 160). 
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tować przetrwanie danego narodu – zwłaszcza narodu liczebnie małego10, 
nie jest to jednak wezwanie do porzucenia własnej tożsamości narodowej 
czy mowy. Jeden z badaczy tematu, Jan Zouhar (2011), podkreśla zresztą, że 
Schauer w rzeczywistości nie mówi nic innego niż František Palacký czy Jan 
Neruda – jednak używa innego języka, prowokuje do odpowiedzi. 

Jak już była mowa, spór o sens czeskich dziejów był w zasadzie polemiką 
między wizją Masaryka, ujętą m.in. w Kwestii czeskiej, a Pekařa11. Streszczając 
najważniejsze różnice: Masaryk we wspomnianej książce tworzy daleko wyi-
dealizowany obraz czeskiej historii oraz „czeskiego posłannictwa”. Proble-
matykę emancypacji politycznej Czechów wiąże z szerzej pojętym humani-
zmem – wywodzącym się z tradycji czeskiej reformacji (bracia czescy – jed-
nota bracka, wcześniejszy ruch husycki): 

Ideał humanistyczny, głoszony przez Dobrovskiego i Kollára (…) ma 
dla nas, Czechów, głęboki sens narodowy i historyczny – humanizmem, 
prawdziwie pojętym, nawiążemy do najlepszej epoki w naszej przeszło-
ści, humanizmem przezwyciężymy duchowy i moralny sen kilku stuleci, 
dzięki humanizmowi będziemy kroczyć na przedzie marszu ludzkiego 
postępu. Humanizm to dla nas narodowe zadanie do wykonania, wypra-
cowane i przekazane nam przez naszych Braci [chodzi o braci czeskich – 
Jednotę Bracką – K.P.] (…) (Masaryk 2013, 228)12. 

Z kolei Pekař, odpowiadając na teksty Jindřicha Vančury piszącego m.in. 
o zasługach Masaryka dla czeskiej historiografii, podawał w wątpliwość pod-
stawę koncepcji Masaryka, pokazywał niejasność pojęcia „humanizmu” oraz 
wskazywał na narodowościowe, a nie religijne aspekty historycznego rozwo-
ju narodu: 

Apostoł czy (…) prorok (…) wygrywa w Masaryku z obiektywnym nau-
kowcem. (…). Zaiste przybywa historyków, którzy są pozytywnie zwią-
zani z wiarą, i których prace nie odpowiadają dokładnym wymaganiom 

                                                           
10 Podkreślam „liczebnie”, ponieważ dyskusja o czeskiej „wielkości” i „małości”, w której 

udział bierze m.in. Jan Patočka, to temat na odrębne studium. 
11 Warto też wspomnieć, że był to także spór metodologiczny historyków, który, choć 

ważny, wykracza poza interesujący mnie przedmiot. 
12 Oryg.: „Humanitní ideál, hlásaný Dobrovským a Kollárem (…) má pro nás Čechy hlu-

boký smysl národní a historický – humanitou, plně a opravdově pojatou, navážeme na nej-
lepší svou dobu v minulosti, humanitou překleneme duchovní a mravní spánek několika 
století, humanitou kráčeti máme v hlavě lidského pokroku. Humanita znamená nám náš 
národní úkol vypracovaný a odkázaný nám naším Bratrstvím (…)”. 
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badawczym. Rozumiem jednak (…) pragnienie Masaryka, aby zgwałcić 
rzeczywistość rozwoju historycznego swoją aprioryczną doktryną, zmieniać 
przeszłość bez względu na obiektywną prawdę, w posłuszną służebnicę 
jego, choćby i bardzo szlachetnych, tendencji (Pekář 1912b, 201)13. 

Spór trwał dłużej, pojawiały się też kolejne teksty, ale linia podziału była 
wyraźna. Starał się oba poglądy pogodzić Zdeňek Nejedlý, który to, opisując 
dotychczasowy przebieg sporu, wyraził pogląd, że wizja Masaryka jest po-
prawna z punktu widzenia filozofii, zaś Pekařa – czy ściślej mówiąc – szkoły 
Golla (historyka, którego bronił Pekař) – poprawna z punktu widzenia nauki 
(Nejedlý 1913). Potwierdzeniem poglądów Pekařa poniekąd były inne sło-
wiańskie odrodzenia narodowe, w tym narodów południowosłowiańskich, 
które jednak nie mogły mieć swoich źródeł w opisywanym przez Masaryka 
humanizmie i myśli reformatorskiej, a więc związanej z religią. 

Odrodzenie narodowe, walka o prawa narodu czeskiego, tworzenie pań-
stwa czechosłowackiego – to czasy niepewności i realnego zagrożenia bytu 
narodu, także czasy autorefleksji, nieraz krytycznej. Podobnie „predystyno-
wanym” do takich dyskusji czasem był koniec lat 60. XX wieku. I znowu – 
dyskusje wykraczały daleko poza kwestie czeskiej tożsamości i misji dziejo-
wej, te po upadku praskiej wiosny dotyczyły także koncepcji „komunizmu 
z ludzką twarzą” i przyczyn jej niepowodzenia. 

Sięgnijmy jednak do roku poprzedzającego praską wiosnę. Tekstem do 
dziś obecnym w czeskiej eseistyce i dyskursie publicznym jest referat Milana 
Kundery, Nieoczywistość istnienia narodu czeskiego (Nesamozřejmost existence českého 
národa), wygłoszony na IV zjeździe Związku Pisarzy Czechosłowackich 
w czerwcu 1967 roku (Kundera 1968b14). W swoim wystąpieniu Kundera 
stwierdza, że dla większości narodów ich byt jest czymś oczywistym, czymś, 
w co się nie wątpi – bo jest dane bądź przez Boga, bądź przez naturę, ale 
jest czymś stałym i odwiecznym. Jednakże taka pewność nigdy nie była dana 
Czechom, nawet więcej – „niepewność” własnej egzystencji jako narodu jest 
jedną z ich najbardziej wyrazistych cech. Działacze, „budziciele” narodu 
                                                           

13 Oryg.: „apoštol či chcete-li prorok (v tom slovu není žádného tónu příhany) pohlcuje, 
překonává v Masarykovi bezpředsudného vědce. To neznamená, že bych zřídlo jeho omylů 
viděl v jeho názoru světovém. Přibývá zajisté historiků, kteří stojí na půdě pozitivních vy-
znání církevních, a jejich práce snesou přísná měřítka vědecká. Ale rozumím tím nerozpači-
tou snahu Masarykovu znásilnit skutečnost historického vývoje jeho aprioristickou doktrínou, 
proměňovat minulost bez ohledu na objektivní pravdu v povolnou služku jeho, třebas 
ušlechtilé, tendence”. 

14 Streszczam wystąpienie Kundery za tym wydaniem. 
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czasu odrodzenia narodowego sprawili więc, że owa obudzona wspólnota 
musi wciąż usprawiedliwiać swoje istnienie, podczas gdy wielkie narody 
europejskie (za wielkość należy tu rozumieć zarówno liczebność, jak i osią-
gnięcia kulturowe i cywilizacyjne) nie muszą udowadniać swojej przynależ-
ności do Europy, czyli – co wynika z całości tekstu – do Zachodu. Czesi nie 
mogą być pewni ani swojego bytu, ani języka, ani europejskości; drżą o to, 
czy czeski będzie wyłącznie jakimś dialektem, a związana z nim kultura folk-
lorem, do czego niemal doszło przed odrodzeniem narodowym. Małe naro-
dy, jak twierdzi Kundera, muszą wciąż udowadniać swoją wartość, bronić się 
dzięki swojej aktywności, przede wszystkim aktywności kulturowej, która 
miałaby łagodzić w jakiś sposób znikome znaczenie języka mającego tak 
małą liczbę użytkowników. To miałaby być odpowiedź na (nawet niewypo-
wiedziane) pytanie o sens wyboru czeszczyzny – czy też innego małego 
języka, bo Kundera wspomina o spotkaniu z przedstawicielem innego małe-
go i nieoczywistego narodu, Flamandów. Kultura, czy to w przypadku cze-
skim, czy flamandzkim, miałaby być czymś w rodzaju gwaranta istnienia – 
jako nosicielka tradycji, wartości, mentalności. Ale kultura istnieje w języku, 
a mały język, jak np. flamandzki, jest nieustannie zagrożony15, zwłaszcza 
w epoce, wówczas rodzącej się, a dziś powszechnej globalizacji. A globaliza-
cja jest właśnie kolejnym zagrożeniem dla małych narodów – Kundera jesz-
cze tak tego nie nazywa, ale przecież o takim zjawisku mówi. Innym zagro-
żeniem jest ignorancja, zwłaszcza na polu edukacji, bowiem małe narody, 
być może przez skupienie na sobie, tracą kontakt z europejskim i świato-
wym dziedzictwem. 

Przeraża mnie czasem, że dzisiejsze wykształcenie traci ów europejski 
charakter, jaki mieli na sercu czescy humaniści i „budziciele”. Grecko-
rzymski antyk i chrześcijaństwo, te dwa źródła europejskiego ducha (…) 
prawie wypadły ze świadomości młodego czeskiego inteligenta, co jest 
stratą, której nie da się zadośćuczynić. (…) Czytałem niedawno wstrząsa-
jący dokument o wiedzy, jaką będą mieć przyszli nauczyciele języka cze-
skiego o literaturze światowej i nie chciałbym nic wiedzieć o ich znajo-
mości historii światowej. Prowincjonalizm nie jest tylko sprawą orientacji 
literackiej, jest przede wszystkim problemem całego narodu, zwłaszcza 
jego szkolnictwa, dziennikarstwa itd. (Kundera 1968b, 25–26)16. 

                                                           
15 Por. np. Bilczewski 2014; Michna 2014; Wicherkiewicz 2011; Dołowy-Rybińska 2011; 

Łukaszyk, Chruszczewska 2013. 
16 Oryg.: „Děsím se někdy toho, že dnešní naše vzdělanost ztrácí onen evropský charakter, 

jejž měli na srdci čeští humanisté a obrozenci. Řecko-římská antika i křesťanství, oba tyto 
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Uwagę na kontekst europejski, a przede wszystkim środkowoeuropejski, 
zwrócił Karel Kosík w swoim eseju Nasz obecny kryzys (Naše nynější krize), 
opublikowanym wiosną 1968 roku w czasopiśmie „Literární listy” (Kosík 
1968). Pisze on, że Czesi mogą być podmiotem działań w Europie Środko-
wej, czyli między Wschodem a Zachodem, Rzymem a Bizancjum, indywidu-
alizmem a kolektywizmem. Ale samo fizyczne istnienie danego narodu to za 
mało, by stworzyć jakiś program czy by mówić o sensie narodu. Bycie pod-
miotem dziejów jest możliwe dopiero wtedy, gdy naród potrafi z wielu na-
pięć i sporów różnych orientacji ideowych stworzyć pewną syntezę. Kryzys 
zaś bierze się stąd, że nie rozwija się dyskusji o sensie istnienia narodu. 
A przecież samo to istnienie, nawet gdy mówimy tylko o fizycznym trwaniu, 
raz osiągnięte, nie jest na zawsze dane, jest za to, jak pisze Kosík, rodzajem 
programu i zadania – nie chodzi tu bowiem tylko o politykę czy kulturę, ale 
„przede wszystkim (…) o prawdę ludzkiej egzystencji i ludzkiego działania”, 
które jest „przeciwieństwem obojętności, powierzchowności i chwiejności” 
(Kosík 1968, 134)17. Dyskusja, o którą wnosił Kosík, odegrała się niewiele 
później. 

Od grudnia 1968 do wiosny 1969 roku miała miejsce debata o praskiej 
wiośnie, dotycząca też częściowo „czeskiego losu” i „czeskiej kwestii”. 
Chciałabym zwrócić uwagę na wypowiedzi istotne dla rozważań o miejscu 
Czechów w historii Europy, o małym dziedzictwie kulturowym i jego warto-
ści18. I tym razem widać wyraźny podział dyskusji. W kilku czasopismach 
ukazały się eseje: Milana Kundery (Czeski los – Český úděl, Kundera 1968a), 
Václava Havla (Český úděl?, Havel 1969), Karla Kosíka (Waga słów – Váha 
slov, Kosík 1969) i wielu innych intelektualistów (por. Zouhar 2011, 162–
163). Sama dyskusja zapewne trwałaby dłużej, gdyby nie zlikwidowanie 
przez władze czechosłowackie czasopism, w których uczestnicy polemiki 
drukowali swoje teksty. Zasadniczym problemem była, jak już wspomnia-
łam, ocena znaczenia praskiej wiosny – Kundera w kontekście próby wpro-
                                                                                                                                   
základní prameny evropského ducha (…) téměř vypadly z povědomí mladého českého 
vzdělance, což je ztráta, kterou nelze nijak nahradit (…). četl jsem nedávno otřesný doku-
ment o znalostech, jaké mají budoucí učitelé češtiny o světové literatuře, a nechtěl bych se 
dozvědět o jejich znalostech všeobecných světových dějin. Provincionalismus není jen záleži-
tostí literární orientace, ale především problém celonárodního bytí, zejména jeho školství, 
novinářství atd.”. 

17 Oryg.: „jde především o – pravdu – lidské existence a opravdovost všeho konání (…) 
jako protiklad povrchnosti, lhostejnosti a nepevnosti”. 

18 Polemiki grudnia 1968 skupiały się przede wszystkim na ocenie praskiej wiosny i ich 
znaczenia na arenie krajowej i międzynarodowej. 
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wadzenia socjalizmu z ludzką twarzą odwoływał się do czeskiego odrodze-
nia narodowego, „małego dziedzictwa”, widząc jednak w praskiej wiośnie 
„nowe światło” rzucone na czeską historię, ponieważ „nie ma na świecie 
innego takiego narodu, który podczas podobnej próby wytrzymał jak my 
i udowodnił swoją stałość, rozum, jedność”. Praska wiosna byłaby więc 
przejawem jakiejś „wielkości” małego narodu, próbą nadania Czechom 
światowego znaczenia – czyli próbą stworzenia wolnego społeczeństwa 
rozwijającego nowoczesną kulturę. Mimo stłumienia praskiej wiosny, jej 
dziedzictwo, a więc zaangażowanie, nadzieja i krytycyzm będą, jak wierzy 
Kundera, kontynuowane (Kundera 1968a). Inne spojrzenie na praską wio-
snę miał Václav Havel, widząc w tekście Kundery raczej formę „jakiegoś 
starego i bardzo krótkowzrocznego kamuflażu” (Havel 1969, 20–23)19. Nie 
widział też mającej korzenie w husytyzmie „powinności dziejowej” Cze-
chów, a raczej skłaniał się ku poglądowi, że los narodu zależy od narodu, 
a nie jakiejś ślepej opatrzności, widział w działaniach Kundery raczej „zrzu-
canie winy” na czeskie fatum, zamiast skupienia się na realnych przyczynach 
obecnej sytuacji (Havel 1969, 473–474). 

Autor Żartu bronił „czeskiego krytycyzmu, który według niego doprowa-
dził do reform praskiej wiosny, ale ostrzegał też przed przemianą krytycy-
zmu w pesymizm. W tekście Kundery widoczne są starania o „zmotywowa-
nie” narodu, jakąś formę obrony przed letargiem i rezygnacją” (Kundera 
1968a), które – jak się później okazało – przyniosła ze sobą doba normaliza-
cji. Havel nie chwalił działań narodu tak jak Kundera, nie chciał też w pate-
tycznym tonie budzić społeczeństwa, ale wręcz wymagał wzięcia odpowie-
dzialności za konsekwencje nieudanego zrywu praskiej wiosny. Apelował 
o porzucenie samooszukiwania się i niezdrowego przywiązania do przeszło-
ści, aby móc aktywnie tworzyć społeczeństwo (Kundera 1968a). 

O potrzebie podejmowania dyskusji o kwestii czeskiej oraz o czeskim 
dziedzictwie kulturowym i jego miejscu na mapie świata świadczą także 
przedruki esejów z przełomu 1968 i 1969 roku, które ukazały się w „Li-
terárních novinách” w latach 2007–2008 dzięki staraniom ówczesnego re-
daktora naczelnego, Jakuba Patočki. Przedruki miały być powrotem do 
ważnych zagadnień, ale też do wysokiego poziomu debaty publicznej, co 
explicite wyraża redaktor we wprowadzającym artykule Powrót do ważnej debaty 
(Návrat k důležité rozpravě, Patočka 2007/2008). W „LN” ukazało się nie 
tylko podsumowanie dawnej debaty, ale także przedruki najważniejszych jej 

                                                           
19 Oryg.: „[varianta] jakési staré a velmi krátkozraké kamufláže”. 
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tekstów. Udało się też dyskusję na te tematy odnowić, a wzięli w niej udział 
m.in. Alena Wagnerová, Jan Černý czy Petr Jedlička. Skupiła się ona przede 
wszystkim na znaczeniu praskiej wiosny i na konieczności kontynuowania 
ogólnokrajowej debaty o „czeskiej kwestii” i „czeskim losie”, ale w nowej 
(nowoczesnej) odsłonie. 

Kwestia czeska, problem „nieoczywistości” narodu czeskiego najpełniej 
wrócił w eseistyce i wystąpieniach publicznych dwóch ważnych dla czeskiej 
kultury postaci: Jiřího Pehego, politologa i pisarza, oraz Václava Bělohrad-
skiego, filozofa i publicysty. Kierują się oni w stronę pytań bardziej ogólnych 
– wpisując kwestię czeską w dyskusję o potrzebie wspólnoty, o egzystencji 
innych małych narodów, a przede wszystkim narodów środkowoeuropejskich, 
których istnienie – niezależnie od ich liczebności – cały czas jest w jakiś spo-
sób zagrożone, nawet jeśli owo zagrożenie to tylko imaginacja, jest ono wpi-
sane trwale w pamięć kulturową i dziedziczone z pokolenia na pokolenie. 

Pehe, pisząc o historycznych korzeniach i politycznych konsekwencjach 
nieoczywistości narodu czeskiego, stwierdza, że jedyną słuszną diagnozą 
czeskich problemów jest „trauma”. Sięga przy tym po literaturę fachową, 
przywołując zadziwiająco do kondycji czeskiego społeczeństwa pasujące 
definicje i pojęcia. 

Naród czeski pod wieloma względami przypomina typową grupę strau-
matyzowaną. Wiele z patologicznych zjawisk w zachowaniu współcze-
snego czeskiego społeczeństwa, jak brak szacunku do prawa, polityka ro-
zumiana jako permanentny stan wojenny czy niezdolność do prawdziwe-
go rozliczenia się z przeszłością, co jest wspólnym doświadczeniem 
wszystkich młodych demokracji, ale też ze straumatyzowanym stanem 
narodowego umysłu (Pehe 2013)20. 

W odróżnieniu od Kundery, który w „nieoczywistości” widział siłę, 
a przynajmniej coś pozytywnego, motywującego do krytycyzmu i pracy, 
Pehe stwierdza, że życie „ze świadomością nieoczywistości jest bardzo trud-
ne” (Pehe 2013)21, zadaje też istotne pytanie: „Czy świadomość nieoczywi-
stości jest dla narodu przeżyciem raczej traumatyzującym, czy może poten-
                                                           

20 Oryg.: „Český národ se v mnoha ohledech jeví jako typická traumatizovaná skupina. 
Mnohé z patologických jevů v současném chování českého národního společenství, jako jsou 
neúcta k zákonům, politika pojímaná coby permanentní válečný stav či neschopnost vyrovnat 
se pravdivě s minulostí, souvisejí nejen s nedostatkem demokratických zkušeností, což je 
společné všem mladým demokraciím, ale také s traumatizovaným stavem národní mysli”. 

21 Oryg.: „žít s vědomím nesamozřejmosti je velmi obtížné”. 
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cjalnie korzystnym?” (Pehe 2013)22. Skłania się ku tezie, podobnie jak 
Bělohradski (2010), że nieoczywistość jest wciąż żywą traumą narodową. 
Chodzi nie tylko o klęskę czeskiej szlachty protestanckiej na Białej Górze 
w 1620 roku, wieloletnie uzależnienie od dynastii Habsburgów i powolną 
utratę własnego języka (o czym pisał m.in. Jan Patočka), ale też dwa śwież-
sze doświadczenia – traumę układu monachijskiego 1938 roku, nieporad-
ność ówczesnej władzy oraz zdławienie czeskiej wiosny 1968 roku; Pehe 
wskazuje także na traumę rozpadu Czechosłowacji w 1993 roku. 

Ta trauma utraty państwa, które nieoczywisty naród stworzył i potem je 
stracił, powoduje poczucie permanentnego zagrożenia. Jest to mocny cios 
dla tożsamości narodowej – to, że polityka i kultura [tego narodu] rzadko 
kiedy są w stanie naprawdę przepracować tę traumę, to znaczy tak, aby wi-
ny innych narodów, ale także swoje, potrafić ocenić mniej więcej w zgodzie 
z rzeczywistością historyczną. Dlatego też trauma w dyskursie politycznym 
obecna jest tylko w formie zmitologizowanej (Pehe 2013)23. 

A odstępstwa od tej formy, jak ujmuje to Bělohradský, spotykają się 
z sankcjami: 

Bardzo nieoczywiste narody przepisują swoją przeszłość w wiersze z hi-
steryczną wręcz pasją, a potem broni ich gniewnie przeciwko każdemu, 
kto chciałby zajrzeć pod powierzchnię tych wierszy – i odkryć ich celo-
wość i historyczną ograniczoność tych konstrukcji. Kto zerwie z prze-
szłości bardzo nieoczywistego narodu tę lukrowaną powierzchnię wier-
szy, ryzykuje wyłączenie ze wspólnoty narodowej, a często też jest karany 
przez władze państwowe (Bělohradský 2010)24. 

                                                           
22 Oryg.: „Je (…) vědomí nesamozřejmosti pro národ záležitost spíše traumatizující, nebo 

potenciálně spíše přínosná?”. 
23 Oryg.: „Toto trauma ze zániku státu, který si nesamozřejmý národ vytvořil a pak jej opa-

kovaně ztratil, vytváří pocit permanentního ohrožení. Je to pro národní identitu natolik těžký 
zásah, že jeho politika i kultura jen málokdy dokáží pracovat s tímto traumatem pravdivě, 
tedy tak, aby dokázaly najít více méně historické realitě odpovídající míru zavinění jiných 
národů, natož toho vlastního. V politickém diskurzu je proto toto trauma přítomné téměř 
vždy jen v mytologizované podobě”. 

24 Oryg.: „Velmi nesamozřejmé národy přepisují svou minulost do veršů s hysterickou 
vášní a svou zveršovanou podobu pak hájí popuzeně proti každému, kdo by chtěl nahlédnout 
pod »pozlátka veršů« – odhalit účelovost a historickou omezenost té konstrukce. Kdo strhne 
pozlátka veršů z minulosti velmi nesamozřejmého národa, riskuje vyloučení z národní pospo-
litosti a často je i trestán státní mocí”. 
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Zarówno Pehe, jak i Bělohradský zwracają uwagę na to, że w traumie po-
czątek biorą mitologizowanie przeszłości, szukanie winnych, strach i wyra-
stające często z niego niechęć i nienawiść – zwłaszcza gdy traumatyzowana 
mitologia zostaje naruszona. Tak się dzieje także w przypadku innych nieo-
czywistych (czy – jak chce Bělohradský – „bardzo nieoczywistych”) naro-
dów. Pehe przywołuje przykład Polski i debaty wokół Sąsiadów Jana Grossa 
i Pokłosia Władysława Pasikowskiego25. Podobnym tabu dla Czechów mia-
łyby być wysiedlenia, nieraz przecież dzikie, sudeckich Niemców26. Nie cho-
dzi tu jednak, zdaniem eseisty, o sam akt wygnania, ale o to, że było ono 
nakazane przez mocarstwa na konferencji poczdamskiej. Czesi nie byli więc 
podmiotem, ale przedmiotem działania (Pehe 2013). 

Mitologizacja historii jawi się Pehemu (2013) jako niebezpieczny proceder, 
wpadanie w rolę ofiary, często ofiary spisku, powoływanie się na argumenty, 
że naród był ukarany za „wyjście przed szereg”, „wyprzedanie swojej epoki” 
itp., tylko zamazuje obraz i nie pomaga w budowaniu społeczeństwa obywatel-
skiego; wątpliwości budzi też opinia wyrażona przez Kunderę, że nieoczywi-
stość i zagrożenie narodowego bytu rodzi wybitne osiągnięcia intelektualne, 
bo – jak pisze politolog – związany często z nieoczywistością i z zagrożeniem 
prowincjonalizm rodzi przede wszystkim przekonanie o własnej wyjątkowo-
ści czy nawet mesjanizm (wartościowy przez autora negatywnie). A histo-
rycznym faktem jest, że „w ciągu ostatnich 400 lat czeskie ziemie były przez 
350 lat prowincją. Najpierw Wiednia, potem Berlina, w końcu Moskwy” 
(Pehe 2013)27. Z tego prowincjonalizmu ma wynikać ogólnonarodowa nie-
chęć do elit politycznych, brak zaufania do nich, bo przecież nigdy nie były 
do końca „nasze” – co zresztą znajduje odzwierciedlenie w czeskiej historii: 
likwidacja elit, które walczyły przeciw Habsburgom na Białej Górze, zniem-

                                                           
25 Bělohradský także wspomina o Polsce, choć z okresu silnego upolitycznienia nauczania 

historii: „w Polsce na przykład nauczycielom historii groziła kara za zniewagę narodu pol-
skiego, jeśli by nauczali o (tylu) ciemnych aspektach polskiej historii”/oryg.: „v Polsku na-
příklad učitelům dějepisu hrozil trest za urážku polského národa, pokud by přednášeli 
o (tolika) temných stránkách polských dějin. Nejobecnějším znakem velmi nesamozřejmých 
národů je tato hysterická obrana své zveršované verze” (Bělohradský 2010). 

26 Wypędzenie Niemców, rozliczenia powojenne oraz próby poradzenia sobie z traumą hi-
storii opisuje wielu czeskich pisarzy, m.in.: Kateřina Tučková (Vyhnání Gerty Schnirch, 2009), 
Jaroslav Rudiš (Grandhotel, 2006), Radka Denemarková (Peníze od Hitlera, 2006), Josef Urban 
(Habemannův mlyn, 2001); teksty te (i wiele innych) były także przedmiotem refleksji naukowej, 
zob. np. Peroutková 2008; Németh-Vítová 2015. 

27 Oryg.: „Jedním z faktů české národní historie totiž je, že v posledních téměř 400 letech, 
byly české země po zhruba 350 let provincií. Nejprve Vídně, pak Berlína, nakonec Moskvy”. 
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czenie tych, które zostały, do tego często wprowadzona siłą rekatolizacja 
społeczeństwa czeskiego (Pehe 2013). Odczuwana jest więc potrzeba, by 
wymienić całą elitę polityczną, stąd też, co podkreśla Bělohradský, nie ma 
w Czechach prawdziwej opozycji politycznej, ale „opozycja przeciwko poli-
tyce”28. Daje to pole do działania populistom, żywiącym się narodową traumą 
i mitologią: „mówią o potrzebie powrotu do jakichś historycznych wartości 
i tradycji, ale w ogóle nie jest jasne, w której epoce permanentnie zagrożo-
nego narodu miałby się znajdować ów złoty wiek” (Pehe 2013). 

Bělohradský dopowiada, że wspólną cechą nieoczywistych narodów jest 
rodzaj wiecznego lęku przed pokojem, który bierze się ze świadomości, że 
ich państwa są wynikiem powojennego chaosu (zarówno tego po pierwszej, 
jak i po drugiej wojnie światowej), uwewnętrzniły więc sobie mentalność 
wojenną, która żywa jest także w czasie pokoju. Widać to na przykład w kre-
owaniu sztucznych kryzysów, ponieważ pokój jest podejrzany, w czasie bez 
wojen takie bardzo nieoczywiste narody mogą mieć wrażenie, że coś jest nie 
w porządku – jakby czekały na katastrofę. 

(…) Niepodległość bardzo nieoczywistych narodów jest wynikiem woj-
ny, dlatego też także w czasie pokoju pozostaje w nich zachowana wo-
jenna mentalność. Ale to nie wszystko, uważają one pogodzenie się zwy-
cięzców ze zwyciężonymi za groźbę dla swojej pozycji w Europie. Co 
prawda, zwykle są krótko „ulubieńcami zwycięzców”, powoli stając się 
dokuczliwym robactwem pokonanej już przeszłości, więc się je porzuca 
– jak pokazuje przykład Czechosłowacji w 1938 roku czy Jugosławii, 
której Zachód bronił jako ważnego, neutralnego obszaru podczas zimnej 
wojny, ale którą cynicznie porzucił jak tylko ten okres się skończył 
(Bělohradský 2010)29. 

Pehe nie wybiega aż tak daleko, twierdzi raczej, że tę konkretną nieoczywi-
stość, tj. nieoczywistość narodu czeskiego, ten stan zawieszenia można pokonać 
                                                           

28 Oryg.: „opozice proti politice”. Odwołuję się tutaj do znanej i cytowanej wypowiedzi 
V. Bělohradskiego wygłoszonej podczas debaty Proaltu (Proalt to lewicowa incjatywa obywa-
telska, istniejąca od 2010 roku); część debaty można zobaczyć w Internecie: 
https://www.youtube. com/watch?v=esEXYNw5-T4 [dostęp: 20.06.2017]. 

29 Oryg.: „Nezávislost velmi nesamozřejmých národů je výsledkem války, proto v nich 
přežívá válečná mentalita i v době míru. Nejen to, považují dokonce usmíření mezi vítězi 
a poraženými za hrozbu pro své postavení v Evropě. Pravda, obyčejně jsou nakrátko 
»miláčky vítězů«, posléze se ale stávají obtížným hmyzem překonané minulosti a jsou odhoz-
eny, jak ukazuje příklad Československa v roce 1938 či Jugoslávie, kterou Západ chránil jako 
důležitý neutrální prostor během studené války, ale cynicky ji opustil, hned jak skončila”. 
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nie zmianami zasad czy nawet systemów politycznych, ale takim działaniem, 
jakie podejmują osoby przechodzące terapię po traumie. Należy więc, jak 
twierdzi, skonfrontować się ze swoimi demonami, z wypartą lub zmitologi-
zowaną przeszłością. 

Być może na tę tak różnie ocenianą przez czeskich myślicieli, pisarzy i publi-
cystów nieoczywistość można spojrzeć jeszcze inaczej, w niejakim oderwaniu 
od wąsko rozumianej kwestii czeskiej, czyni to Karel Kosík w eseju Czym jest 
Europa Środkowa? (Co je Střední Evropa?, Kosík 1992). Widząc w nieoczywi-
stości, w zadawaniu pytań o siebie, o sens swojego istnienia, wartość swojej 
kultury – coś, co moglibyśmy nazwać „drogą środka”. Istniejemy dzięki 
zwątpieniu i dzięki pytaniu – wyrasta ono z traumy i niepewności jutra, ale 
może ono świadczyć nie o strachu przed obcym, ale o zmierzeniu się z wła-
sną przeszłością po to, by budować przyszłość. Czy właśnie na tym mogła-
by polegać wielkość, o której braku pisał Patočka w Kim są Czesi? – na wąt-
pieniu, świadomości, że nasza egzystencja tutaj – i w ogóle – jest zagrożona? 
Takie wątpliwości jednak, takie pytania można zadać dopiero po przepraco-
waniu traumy, gdy wraz z nim pojawia się nie lęk i zrodzona z niego niechęć, 
ale krytyczne nastawienie do wszelkich zawłaszczających i ujednolicających 
narracji. 
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Minor Nation, Minor Heritage? T 
he Czech question (Česká otázka) in 20th- and 21st-century Essay 

Czechs questioning their self-identity, a nation with its own state, would seem anachronistic 
nowadays. Yet questions about Czechs’ identity and their cultural heritage, or even their 
historical mission, are still important for Czech society. A number of 19th- and 20th -century 
texts, important to the Czech Question have been republished in journals, newspapers and 
books since 1989. In the times of uncertainty and renewed rise of nationalism and populism 
in Central Europe, thinking about small/minor nations and the role they play in Europe is 
both a pressing issue and an ethical one. 

The author of the article presents the discussion about the Czech Question (česká otázka) and the 
Czech Fate (český úděl) from its beginning to its present form. She focuses on 20th -and 21st 
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-century essays written by T.G. Masaryk, J. Patočka, M. Kundera, V. Bělohradský, J. Pehe, 
K. Kosík. The problem of being an uncertain nation in an unstable European region seems 
to be a major and an extremely important issue for all of the above mentioned philosophers 
and essayists. The uncertainty they write about has its roots not in the number of citizens or 
in the state territory, but in some kind of ‘smallness’ of the Czech mentality. The author of 
the article considers the importance of that discussion for other small/minor nations or even 
cultural and ethnic communities (e.g. Kashubians, Sorbs, Vilamovians/Wilamowiceans, 
Upper Silesians), because they are asking similar questions. 

Keywords: Czech question, Czech culture, minor cultures, minor nation, heritage 
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