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BOGUSŁAWA BODZIOCH-BRYŁA

Akademia Ignatianum w Krakowie

Gry w literaturę.
Literackie paralele audiowizualne
jako wynik konwergencji literatury i nowych mediów
Przeobrażające się i konwergujące nowe media stworzyły humanistyce takie możliwości wyrazu artystycznego, których próżno szukać w historii kultury. Możliwości te są przez twórców w coraz większym zakresie eksploatowane. Konwergencja nowych mediów i literatury1, czyli proces, w efekcie
którego dochodzi do powstawania nowych, dotychczas nieistniejących jakości i zjawisk, zaowocował możliwością kreowania dzieł niejednorodnych,
umiejscawiających się np. pomiędzy literaturą a grą komputerową czy też
literaturą a net artem (sztuką sieci)2.
Znaczenie gry w kulturze humanistycznej
Gry, znane kulturze od zamierzchłych czasów, mimo niespotykanej różnorodności i bogactwa form przedmiotem badań naukowych stały się dopiero w XX wieku, kiedy to w roku 1938 pojawiło się ważne dzieło Johana
Huizingi Homo ludens. Autor, uznając zabawę za pierwotny i wszechobecny
Temat kulturowych aspektów konwergencji należy do bardzo ostatnio popularnych w refleksji naukowej. Problemy literatury i konwergencji poruszane były m.in. w „Zagadnieniach
Rodzajów Literackich”. Zob. „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2012, t. LV, z. 2 (110).
2 W związku z powyższym, za istotne dla omawianych w niniejszym szkicu quasi-literackich egzemplifikacji należy uznać pojęcia: nowe media, gra, interaktywność, konwergencja mediów i literatury, i w kontekście tych właśnie kategorii należy je postrzegać i interpretować.
1
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element kulturowego pejzażu, zdefiniował grę jako „walkę o coś lub przedstawianie czegoś”3.
Clifford Geertz, zwracając uwagę na coraz większą na gruncie współczesnych teorii społecznych popularność analogii do gry, a zarazem coraz większą potrzebę jej krytycznego rozbioru, wśród najważniejszych źródeł tego
zjawiska wymienia Wittgensteinowską koncepcję form życia jako gier językowych, ludyczną wizję kultury Huizingi oraz nową teorię strategii zawartą
w Theory of Games and Economic Behavior von Neumanna i Morgensterna4.
Kategoria gry od lat 80. XX wieku traktowana jest jako użyteczna metafora współczesnej kultury. Tadeusz Miczka powszechne pożądanie gry uznaje
za jej siłę napędową:
Świat kultury audiowizualnej, oprócz gier kwestionujących tradycję, wykorzystuje fabuły, formy i informacje – chciałoby się powiedzieć – z »systemu
kosmicznego« […], czyli z obszaru, gdzie wszystkie znane już reguły myślenia i działania nie mają znaczenia, zużyły się, a nowe jeszcze nie powstały […]. W kinie zachodnim już dawno pojawiły się prefiguracje techniki
inscenizacyjnej Virtual Reality […]. Nie chodzi jednak tylko o ekspansję
techniki (o elektronicznie generowany świat przedstawiany na ekranach),
ale przede wszystkim […] [o] podporządkowywanie X muzy, w szybkim
tempie, innym mediom, konwencjom i tematom rodem z reklam, wideoklipów, gier komputerowych, telewizji, a tych mediów […] nieskończonej, jak się obecnie wydaje, technice i wyobraźni audiowizualnej5.
3 Zob. J. Huizinga, Homo ludens: zabawa jako źródło kultury, przeł. M. Kurecka, W. Wirpsza,
Wyd. Czytelnik, Warszawa 1967 (i następne wydania).
4 „Od Wittgensteina pochodzi pojęcie działania intencjonalnego jako »zgodnego z regułą«,
od Huizingi – zabawa jako paradygmatyczna forma życia zbiorowego, od von Neumanna i Morgensterna – zachowania społeczne jako wielostronne manewry nastawione na podział dochodu końcowego. W sumie koncepcje te wprowadzają do nauk społecznych nerwowy i irytujący
styl interpretacji. Styl ten łączy mocne poczucie formalnego porządku rzeczy z równie silnym
poczuciem zupełnej dowolności owego porządku. Jest to konieczność jak w szachach, równie
dobrze mogłaby mieć całkiem inny charakter”. Antropolog nie pomija też znaczenia i sławy,
jakich w społeczeństwie masowym zażywają widowiska sportowe. C. Geertz, O gatunkach
zmąconych. (Nowe konfiguracje myśli społecznej), przeł. Z. Łapiński, w: R. Nycz, red., Postmodernizm.
Antologia przekładów, Wyd. Baran i Suszczyński, Kraków 1997, s. 221.
5 T. Miczka, Postmodernistyczne gry w kino, gry w kinie i gry o kino, w: H. Janaszek-Ivaničková,
D. Fokkema, red., Postmodernizm w literaturze i kulturze krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Uniwersytet Śląski, Ustroń, 15–19 listopada 1993,
Wyd. Naukowe „Śląsk”, Katowice 1995, s. 263.
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Analizując problem tendencji postmodernistycznych we współczesnym
kinie, wśród różnorodnych typów gier, jakie stosuje szeroko pojmowana
kultura współczesna, badacz wymienia gry językowe (m.in. intertekstualną
swobodną grę aluzji, cytatów, pastiszu, parodii, kolażu, tzw. cytatów z rzeczywistości – czyli wiadomości prasowych), grę konwencji gatunkowych, grę
w style, grę poetyk, metafor, cytatów, ekranowe gry intertekstualne, gry wątków tematycznych i motywów stylistycznych, realizowane za pomocą techniki wideo połączonej z komputerem i systemem telewizji High Definition
gry z materią, z czasem, przestrzenią, grę kliszami ze świata kultury, sztuki,
polityki itp.6
Próby lingwistycznej definicji pojęcia „gra” podjęła się z kolei Anna
Wierzbicka, według której jest ono równoznaczne z tym, „co robią ludzie
przez jakiś czas, dla przyjemności, wyobrażając sobie, że są w jakimś świecie,
w którym wiedzą, co mogą i czego nie mogą robić, i chcą spowodować pewien stan rzeczy, i nikt nie wie do końca, jaki będzie ten stan rzeczy”7. Powyższą eksplikację próbuje uściślić Maciej Grochowski, do najistotniejszych
wyznaczników „gry” zaliczając: interpersonalność (gra jest skończonym
ciągiem powtarzających się czynności, wykonywanych przez co najmniej
dwie osoby); znajomość lub możliwość odkrycia reguł (czynności te podlegają swoistym regułom, które są znane uczestnikom gry); instrumentalność
(w grze można się posługiwać w pewien sposób pewnego rodzaju przedmiotami, narzędziami, środkami, sposobami gry); celowość (gra jest działaniem celowym, nastawionym na rezultat); wartościowanie (celem jest osiągnięcie przez każdego z grających stanu „lepszego”, korzystnego w jakimś
sensie dla siebie, czego określeniu służą kategorie: zysk, strata, funkcjonalność gry); fortunność/niefortunność gry (ostateczny rezultat nie jest do
końca znany, nie jest w pełni przewidywalny)8. Najszerszą definicję proponuje Mieczysław Porębski, określając mianem gry sztukę, która wymyka się
ograniczeniom, zmienia kody, której strategią jest maksymalne ryzyko i brak
Tamże, s. 253–266.
A. Wierzbicka, „Prototypes Save”: On the Uses and Abuses of the Concept ‘Prototype’ in Current
Linguistics, Philosophy and Psychology, w: S.L. Tzohatzidis, red., Belief Systems in Language: Studies in
Linguistics Prototypes, Routhledge, London 1989. Cytuję swobodny przekład polski za tekstem
E. Jędrzejko, U. Żydek-Bednarczuk, O pojęciu gra i jego leksykalnych wykładnikach w aspekcie
składni semantycznej, w: E. Jędrzejko, U. Żydek-Bednarczuk, red., Gry w języku, literaturze
i kulturze, Wyd. Energeia, Warszawa 1997, s. 122.
8 M. Grochowski, Konwencje semantyczne a definiowanie wyrażeń językowych, Polskie Towarzystwo Semiotyczne, Warszawa 1993, s. 98. Cyt. za: E. Jędrzejko, U. Żydek-Bednarczuk,
O pojęciu gra i jego leksykalnych wykładnikach…, s. 122–123.
6
7
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jakiejkolwiek pewności9. Roger Caillois wyróżnia z kolei cztery rodzaje gier:
agonistyczne, aleatoryczne, mimetyczne i illinktyczne10.
O istotności kategorii gry wspomina też Halina Janaszek-Ivaničkowá –
nawiązując do głośnej pracy Jeana-François Lyotarda z 1979 roku La condition postmoderne, zwracając uwagę na zaistnienie w naszej postindustrialnej
i informatycznej erze zasadniczej zmiany, którą najogólniej określić można
mianem zmiany reguł gry społecznej, jaka nastąpiła w momencie, kiedy
ogromna liczba maszyn komputerowych zbudowanych zgodnie z teoriami
gier językowych, lecz kierujących się swymi prawami, przyczyniła się do
zmultiplikowania kanałów informacyjnych. Pluralizm oraz heterogeniczność
gier językowych uprawianych w społeczeństwie (wielość różnych dyskursów, z których każdy przekazuje inną informację, wyraża inną potrzebę),
wraz z ich często antagonistycznym charakterem „rozbijają niepożądaną,
totalizującą, a więc […] niebezpieczną” spójność11.
Pomiędzy literaturą a grą
Od dawna znane jest też zjawisko wzajemnego wpływu, jaki wywierają na
siebie literatura i gry komputerowe. Znamy przykłady gier komputerowych
powstałych z inspiracji dziełem literackim, a wymienić wśród nich można
m.in.: grę Avon12, Wielki Gatsby13, Yet One World14. Wśród gier opartych na
9 M. Porębski, Wstęp do metakrytyki, w: tegoż, Pożegnanie z krytyką, Wyd. Literackie, Kraków
1966, s. 205.
10 Gry agonistyczne zmierzają do porównania sił walczących przeciwników, w których
każdy ruch i decyzja jest informacją, jaką się przekazuje, i czeka odpowiedzi; gry aleatoryczne
to takie, w których wyzywa się los i doświadcza jego władzy, które z każdym ruchem zaczyna
się od początku, wciąż ponawiając ryzyko; w grach mimetycznych zmienia się na jakiś czas
własną osobowość, przybiera maskę, by zdobywać i przekazywać dalej niedostępne na co
dzień wtajemniczenia; w grach illinktycznych poprzez oszołomienie wirowaniem, pędem,
narkotykiem, dostępuje się emocjonalnych informacji o charakterze wybitnie „ponadkodowym”. M. Porębski, Wstęp do metakrytyki…, s. 205.
11 H. Janaszek-Ivaničkowá, Nowa twarz postmodernizmu, Wyd. UŚ, Katowice 2002, s. 184–185.
12 Koncentrującą się na eksploracji świata zamieszkiwanego przez bohaterów sztuk Szekspira.
13 Zderzenie powieści z grą platformową.
14 Gra, w której gracz wrzucony zostaje w sam środek moralnego konfliktu zaczerpniętego
z dramatu Sofoklesa, ma za zadanie udzielać odpowiedzi na pojawiające się w trakcie rozgrywki poważne i intymne pytania.
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fabułach literackich wskazać można również: Dante’s Inferno15, Dracula 3: The
Path of The Dragon; Dracula: Początek16; Sherlock Holmes kontra Kuba Rozpruwacz;
Podróż do wnętrza ziemi; 80 dni17; Metro 203318 i inne.
Jesienią 2012 roku (od 7 września do 8 października) miała miejsce poświęcona temu właśnie zjawisku wystawa zatytułowana Games by the Book,
otwarta w bibliotece humanistycznej w Massachusetts Institute of Technology przez Clarę Fernández-Varę oraz Nicka Montforta. Jak podkreślają
redaktorzy wortalu Techsty – Literatura i Nowe Media, „olbrzymim plusem
wystawy był jej otwarty, globalny aspekt i całkowita dostępność »eksponatów« wraz z ich literackimi oryginałami. Choć w przestrzeni fizycznej ograniczona do skromnej przestrzeni bibliotecznej, dzięki linkom do sieciowych
wersji gier oraz temu, że wszystkie pierwowzory znajdowały się w domenie
publicznej, Games by the Book mogła być odwiedzana i doświadczana przez
każdego zainteresowanego o każdej porze dnia i nocy, w każdym miejscu na
Ziemi”19. Twórcy wspomnianego wortalu, który w orbicie swoich zainteresowań lokuje m.in. zjawisko gier komputerowych, piszą:
Dla twórców gier, znany powszechnie temat i znana historia (jak Iliada,
Gwiezdne Wojny czy Władca Pierścieni) to częsty i zalecany punkt wyjścia do
stworzenia udanej gry. Istnieje wiele przykładów głębokich zapożyczeń,
jakie gry komputerowe czerpią z kanonu literackiego […] (Hobbit […])
[…]. Wnioski z tego wzajemnego przenikania się form proceduralno-symulacyjnych (gry) i form narracyjnych ([…] książki) są bardzo pouczające. Otóż najbardziej zasadnicze, rdzenne dla każdego z tych obu form
elementy – granie (gameplay) i opowiadanie nie dają się łatwo mieszać, zachowują się niczym woda i olej i są nieprzetłumaczalne. Według Jespera
Julla i Espena Aarsetha: Nieprzetłumaczalna jest „leżąca u podstaw forma” obu gatunków (struktura opowiadania, zasady gry), przetłumaczalne
są za to „kulturowe konwencje”, rozumiane tu jako opis, umiejscowienie
w czasie i przestrzeni, bohaterowie. Przekładalne są zatem nie-ludyczne
i nie-fabularne elementy, natomiast kluczowe zasady obu gatunków:
opowiadanie i granie nie są20.

Produkcja czerpiąca z Boskiej komedii Dantego.
Gry oparte na XIX-wiecznej powieści gotyckiej Brama Stokera Drakula.
17 Gry oparte na motywach powieści Juliusza Verne’a.
18 Gra oparta na podstawie powieści Dmitrija Głuchowskiego.
19 Zob. http://techsty.art.pl/aktualnosci/2012/games_by_the_book.html [dostęp: 10.01.2015].
20 Tamże.
15
16
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Powstała również osobna gałąź nauki – ludologia, w polu zainteresowań
której znajduje się właśnie badanie gier21.
Gry w literaturę: Złe słowa, Bałwochwał
Istnieje już spora i wciąż powiększająca się grupa dzieł umiejscawiających
się pomiędzy literaturą a nowymi mediami, dla opisu których stosować
można określenie „literackich paraleli audiowizualnych”. Nazwę tę zapożyczam od Maryli Hopfinger, która w książce Literatura i media. Po 1989 roku
określiła tak film autorski, seriale telewizyjne i gry komputerowe, czyli zjawiska rozwijające się równolegle do literatury, ale w ścisłym z nią związku22.
21 Ludologia stanowi nową gałąź nauk humanistycznych, której celem jest wypracowanie
języka badań gier, w tym w szczególności – gier komputerowych. „Fundatorzy ludologii –
Espen Aarseth, Markku Eskellinen w swoich pierwszych wystąpieniach skupiali się przede
wszystkim na teoretycznym »oczyszczaniu przedpola« tej dziedziny. Język opisu gier komputerowych skutecznie bowiem zanieczyszczony został przez metodologie właściwe innym
dziedzinom: literaturoznawstwu, filmoznawstwu, czy kulturoznawstwu. Pierwszym celem
ludologów stało się zatem wyodrębnienie badań nad grami komputerowymi od innych refleksji estetycznych i wypracowanie własnych narzędzi badawczych. […] W Polsce badania ludologiczne znajdują się we wczesnym, lecz dynamicznym rozkwicie. W 2005 roku w Poznaniu
fundatorzy polskiej ludologii zorganizowali pierwszą międzynarodową konferencję poświęconą badaniu gier. Rok później obyła się kolejna konferencja. Polskich ludologów zrzesza
Polskie Towarzystwo Badania Gier. Wydaje się, że polskie rozumienie ludologii jest znacznie
szersze niż w kręgu zachodnich (skandynawskich, niemieckich czy amerykańskich) badaczy,
którzy skupiają się przede wszystkim na grach komputerowych. W Polsce ludologia jest
rozumiana bardziej jako badanie gier w ogóle. Podstawowym założeniem ludologii jest traktowanie gier komputerowych przede wszystkim jako gier, jako fenomenu nie powiązanego
bezpośrednio z wypowiedzią narracyjną. Jako takie gry muszą być traktowane podług swoich
własnych reguł, własnego interfejsu, i własnych koncepcji gry. Pół żartem i pół serio podejście ludologii do swego przedmiotu badań ujął Markku Ekselinen: »Poza kręgami akademickimi ludzie zazwyczaj wyśmienicie rozumieją różnice pomiędzy opowiadaniem, dramatem
a grą. Jeśli rzucę w ciebie piłką to nie oczekuję, że ją odrzucisz i zaczekasz, aż zacznie nam
ona opowiadać historię. Z drugiej strony jeśli i kiedy gry, a zwłaszcza gry komputerowe stają
się przedmiotem badań są niemal bez wyjątku kolonizowane ze strony literackich, teatralnych
i filmowych obszarów badawczych«. […] Aby grę badać jako grę, ludologia musiała skupić się
na zjawiskach dla tego fenomenu wyjątkowych, których nie można odnaleźć gdzie indziej.
Stąd centralna pozycja fenomenu symulacji i sprawczości”. Za: Ludologia; Założenia ludologii;
Pułapki ludologii, http://techsty.art.pl/gry.html [dostęp: 10.01.2015].
22 M. Hopfinger, Literatura i media. Po 1989 roku, Oficyna Naukowa, Warszawa 2010,
s. 189–193.
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Do najnowszych projektów literacko-nowomedialnych, które traktować
należy bardziej w kategoriach literackiej zabawy, gry czy też paraliteratury,
zaliczyć można niektóre z prac prezentowanych podczas kolejnych edycji
festiwalu Ha!wangarda23, np. projekt Piotra Puldziana Płucienniczaka pt. Złe
słowa24. Autor w swoim pomyśle wykorzystał schemat popularnej ostatnio
gry Angry Birds25. W projekcie literackim zachował kształty tytułowych Angry
Birds, jednak najważniejsze ikony, przedstawiające tytułowe ptaki, zastąpił
„figurą” Angry Words, które stanowią trzy wulgarne słowa. W miejsce świń,
które w pierwowzorze gracz ma za zadanie zestrzeliwać, umieścił natomiast
Puldzian Płucienniczak struktury skonstruowane ze słów zaczerpniętych
23 Festiwal odbywał się w Krakowie 6–7 września 2012 r. Ha!wangarda to pierwszy w Polsce
festiwal w całości skoncentrowany na zagadnieniu polskiej literatury cyfrowej. Pierwsza edycja
festiwalu miała miejsce w roku 2010, jako „letni, niskobudżetowy festiwal mający podsumować
10 lat działalności krakowskiego czasopisma »Ha!art« i Wydawnictwa Korporacja Ha!art”. Dwie
kolejne edycje festiwalu odbyły się w roku 2012 i 2013; jak informowali na stronach WWW
poświęconych festiwalowi organizatorzy pierwszej jego edycji, przedsięwzięcie „ustawia się pod
prąd napompowanym budżetowo i medialnie festiwalom Krakowa. Tematem festiwalu są
aktualne zjawiska awangardowe, które Ha!art programowo wprowadzał i promował w trakcie
ostatniej dekady”. Podczas obraz wszystkich edycji miały miejsce prezentacje projektów, które
„konsekwentnie zmieniają obraz najnowszej literatury: liberatura, hiperteksty, cyberpoezja, story
art, poezjografia, remiksy literackie”. Zob. http://www.ha.art. pl/wiadomosci/992-festiwal-literacki-hawangarda-25-29-czerwca-2010-krakow-krzeszowice. html [dostęp: 10.01.2015].
24 Projekt został zgłoszony i zaprezentowany podczas odbywającego się w ramach festiwalu
Ha!wangarda 2012 konkursu pt. Wakacje z nowymi mediami na najciekawszy utwór literacki (poezja, proza, dramat) oraz jego cyfrową realizację (np. hipertekst, interaktywna aplikacja, animacja).
Konkurs miał charakter warsztatowy. Zespół składający się z teoretyków nowych mediów,
twórców cyfrowych, programistów i kuratorów wyłonił najciekawszą propozycję, która w nagrodę miała zostać zrealizowana w wersji cyfrowej. Zob. http://ha.art.pl/wiadomosci/2497konkurs-wakacje-z-nowymi-mediami.html [dostęp: 10.01.2015].
Projekt ten opisywałam również w książce Literatura – nowe media. Homo irretitus w kulturze
literackiej XX i XXI wieku. Zob. B. Bodzioch-Bryła, Ars poetica czy @-poetica? O poezji sięgającej
po nowe nośniki, w: B. Bodzioch-Bryła, G. Pietruszewska-Kobiela, A. Regiewicz, Literatura –
nowe media. Homo irretitus w kulturze literackiej XX i XXI wieku, Wyd. Akademii Jana Długosza,
Częstochowa 2014, s. 276–280.
25 Gra komputerowa Angry Birds została stworzona w grudniu 2009. Jej autorem jest Rovio
Mobile. Gracze mają tu za zadanie przejść przez kolejne poziomy, a by móc je ukończyć,
używają procy, z której wystrzeliwują kolorowe ptaki, mające za zadanie zniszczyć świnie
ulokowane na rozmaitych budowlach – strukturach. Warunkiem ukończenia danego poziomu
gry jest zniszczenie wszystkich świń. Nieskomplikowana fabuła, takaż grafika w połączeniu
z niską ceną zadecydowały o wielkim sukcesie produkcji. Olbrzymia popularność gry sprawiła, że ofertę rozszerzono również na inne platformy (konsole wideo, telefony komórkowe,
smartfony, a nawet film animowany).
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z klasyki literatury. Jak możemy przeczytać w relacji z festiwalu sporządzonej przez jedną z jego uczestniczek, a zarazem członkiń Jury konkursu pt.
Wakacje z nowymi mediami:
Projekt […] znokautował pozostałe nadesłane prace. […] Długo dyskutowaliśmy […] nad tym, czy po zburzeniu literowej architektury ma nastąpić odbudowa czy wyłonienie nowych słów; czy skupić się wyłącznie
na niszczeniu, czy także na stwarzaniu? Wydaje się jednak, że Puldzianowi chodziło o zrzucenie z piedestału wielkich klasyków i dekonstrukcję
tradycyjnych tekstów. Budowanie jest procesem otwartym, który powinien nastąpić wyłącznie w umyśle odbiorcy lub także w postaci wykreowania własnych tekstów. Gra Puldziana świetnie nadawałaby się na iPady
i smartfony, nawiasem mówiąc wyobrażam już sobie uczniów na języku
polskim, którzy pod ławką grają w Złe słowa i niszczą Dziady Mickiewicza
lub Potop Sienkiewicza26.

Sam natomiast autor w pierwotnej wersji projektu gry pisze:
Czytelnik „wyrzuca” złe słowa, te rozbijają utwory, tworząc utwory pochodne, których „wartość” literacka jest wyższa od oryginalnej – założeniem jest
bowiem, że literatura zyskuje na brutalnym kontakcie z rzeczywistością.
Kluczowym elementem lektury jest koniec gry, czyli sprowadzenie zaproponowanych dzieł do stosu liter, do ich podstawowego budulca. […]
Gra nie zawiera żadnego systemu nagradzania czytelnika, żadnych punktów czy listy najlepszych graczy. Nagrodą jest możliwość obcowania
z tzw. klasyczną literaturą na własnych warunkach, bezpośredniego
sprawdzenia, które słowa są dobre, a które złe27.

Oficjalna premiera gry odbyła się 3 października 2013 roku. Jak możemy
przeczytać w informacji prezentującej ten quasi-literacki projekt: „Gra stanowi propozycję innej metodologii lektury: czytania jako niszczenia. Przy
pomocy garści poręcznych wulgaryzmów czytelnik postawiony jest przed
radosną koniecznością rozmontowywania monumentalnych tekstów kultury.
Przeniesienie mechaniki Angry Birds do sfery tekstu jest drogą do nirwany”28.
26 Zob. U. Pawlicka, Relacja z Ha!wangardy 2012, http://ha.art.pl/felietony/2580-urszula-pawlicka-relacja-z-hawangardy-2012.html [dostęp: 10.01.2015].
27 Zob. całość pierwotnej wersji projektu: http://issuu.com/korporacja_haart/docs/
piotr_puldzian_plucienniczak_-_zle_slowa#embed [dostęp: 10.01.2015].
28 Piotr Puldzian Płucienniczak, Złe słowa – Angry Words, http://w.ha.art.pl/wydawnictwo/
zapowiedzi/3041-piotr-puldzian-plucienniczak-zle-sowa--angry-words.html [dostęp: 10.01.2015].
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Ów artystyczny zamiar chyba jednak przerósł możliwości samej literackiej
zabawy, bowiem trudno tu mówić o jakichkolwiek „utworach pochodnych”
(które sugeruje Puldzian Płucienniczak w opisie projektu), widoczną natomiast konsekwencją jest uzyskanie stosu rozsypanych wyrazów, rosnącego
wraz z każdym kolejnym celnym strzałem gracza.

Fot. 1. P. Puldzian Płucienniczak, Angry Words (projekt)

Fot. 2, 3. P. Puldzian Płucienniczak, Angry Words29

Można by rzec, że adaptacja to nietypowa, bo polegająca na przetransponowaniu gry (komputerowej i przeznaczonej na smartfony) na formę gry
pokrewnej, zawierającej rozbudowany element tekstowy. Na stronach
WWW Korporacji Ha!art, pod nagłówkiem „Redakcja – wakacje z nowymi
mediami – wyniki” przeczytać można następującą informację: „Po zapoznaniu się czternastoma nadesłanymi propozycjami, Jury w składzie: Piotr Marecki, Mariusz Pisarski, Urszula Pawlicka i Łukasz Podgórni postanowiło
przyznać nagrodę główną Piotrowi Puldzianowi Płucienniczakowi – za projekt literackiej gry pt. „Złe słowa”. […] Gratulujemy!”30.
http://ha.art.pl/zleslowa/ [dostęp: 10.01.2015].
http://ha.art.pl/wiadomosci/2568-wakacje-z-nowymi-mediami-wyniki.html [dostęp:
10.01.2015].
29
30
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Przywołuję ów fragment ze względu na zawarte w nim sformułowanie:
„literacka gra”, zwracające uwagę na fakt, iż projekt ten wkomponowuje się
w dwie sfery współczesnej kultury: literacką i nowomedialną. Co więcej,
zwycięski projekt został zgłoszony i zaprezentowany podczas odbywającego
się w ramach festiwalu Ha!wangarda 2012 konkursu pt. Wakacje z nowymi
mediami na najciekawszy utwór literacki (poezja, proza, dramat) oraz jego
cyfrową realizację.

Fot. 4. Ogłoszenie wyników konkursu Wakacje z nowymi mediami

Drugą egzemplifikacją omawianego tu zjawiska generowania przez współczesną kulturę utworów lokujących się pomiędzy literaturą a grą, w tym
wypadku będących też przykładem adaptacji dzieła literackiego na grę komputerową, jest oparty na prozie Brunona Schulza projekt pt. Bałwochwał31.
Jak pisze jeden z autorów gry, Mariusz Pisarski:
Jako adaptację do innego medium Bałwochowała można usytuować obok adaptacji filmowej (Sanatorium pod klepsydrą Wojciecha Jerzego Hasa
z 1973 roku) czy animacji (Ulica Krokodyli braci Quay z 1986). Szybko
jednak zacznie on wystawać z tego szeregu jako adaptacja szczególna,
gdyż w sposób uprzywilejowany bliska oryginałowi. Z komputera jako
„metamedium” Bałwochwał wybiera przede wszystkim aspekt tekstowy
31 „Tytułowy Bałwochwał to pół postać i pół alegoria, rodzaj chochoła, który pojawia się
nad drohobyckim rynkiem pod koniec rozgrywki. To ucieleśnienie entropii i zapowiedź złego
zakończenia, które przypominać ma o tym, że w kontekście biografii i twórczości Schulza
typowy dla prostych gier paragrafowych happy end byłby tworem sztucznym. Nie każdy
czytelnik dociera do końca, tytuł zagadka ma ku temu motywować”. M. Pisarski, Schulz na
cyfrowo. Sieciowa gra paragrafowa Bałwochwał, „Czas Kultury” 2014, nr 1 (178), s. 70–75.
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i operuje w kodzie językowym: tym samym, w którym napisany jest oryginał. Wiele ustępów tekstowej gry, zwłaszcza w sferze niespersonalizowanych opisów, jest żywcem wyjętych z Schulza. Jednak do semiotycznego utożsamienia tekstu adaptowanego i wtórnego nigdy nie dochodzi.
Wprowadzenie alternatywnego aparatu nawigacyjnego, zastosowanie mechanizmów losowego generowania treści dzięki multilinkom, po których
uaktywnieniu gracz przechodzi do jednego z kilku możliwych ciągów
dalszych32, losowanie wyniku mini rozgrywek za pomocą cyfrowej kostki
do gry, prowadzenie czatu z konduktorem na stacji kolejowej czy
w końcu ścieżka dźwiękowa towarzysząca wielu lokacjom – wszystko
to sprawia, że tekst Bałwochwała jest wyraźnie poszerzony o „przyzwolenia” medium cyfrowego. Ten hybrydyczny twór, będący po trosze literaturą fanowską, po trosze cortazarowską grą w klasy na oryginale, a po trosze tekstowym gamebookiem o własnych regułach, wskazuje na przyprawiający o zawrót głowy potencjał adaptacyjny metamedium. […] Choć nie sposób przewidzieć, jak będą wyglądać adaptacje
Schulza w przyszłości, warto pokrótce, wychodząc od Bałwochwała, naszkicować dwa główne kierunki, którymi działania adaptacyjne mogą podążyć. W pierwszym z nich chodzi o (re)kreowanie języka, w drugim
o budowanie świata. Bałwochwał – choć w skromnym zakresie – posiada
cechy przynależne obu33.

Fot. 5, 6. Bałwochwał – paragrafowa gra sieciowa34
32 Np. wybór „przeglądasz zawartość markownika” w segmencie „Miasto” prowadzi do
trzech różnych ciągów dalszych, zob. M. Pisarski, M. Bylak, oprac., Bałwochwał, http://ha.art.
pl/schulz/miasto_w.html [dostęp: 10.01.2015].
33 M. Pisarski, Schulz na cyfrowo…, s. 70–75.
34 http://ha.art.pl/schulz/start.html [dostęp: 10.01.2015].
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Biorąc pod uwagę fakt, że mamy do czynienia z grą komputerową, przyznać należy, że nie stanowią zasadniczego novum takie udoskonalenia literackiego pierwowzoru jak m.in. wymieniane przez Pisarskiego: multilinki
umożliwiające losowe generowanie treści oraz przechodzenie do jednego
z kilku możliwych ciągów dalszych; możliwość losowania za pomocą cyfrowej kostki do gry; możliwość prowadzenia czatu z niektórymi bohaterami;
udźwiękowienie wybranych lokacji. Właściwości te wynikają bezpośrednio
ze specyfiki interaktywnego medium, stanowiącego podstawowy nośnik, na
którym oparta została gra, są więc dziś – w przypadku użycia medium interaktywnego – niejako oczywiste. Interesująca w tym kontekście wydaje się
natomiast wspomniana przez autora istotność elementu językowego.

Fot. 7, 8. Bałwochwał – paragrafowa gra sieciowa

Warto podkreślić, że zamysł autorski, na którym oparta została ta multimedialna produkcja, jest przykładem zarówno nieprzypadkowych działań
kreacyjnych, jak i głębokiej świadomości autorów co do istoty operacji przeprowadzonych na literackim pierwowzorze:
Już po krótkiej rekonstrukcji źródeł widać, że nie mamy do czynienia ani
z postmodernistycznym przepisywaniem, ani z digitalizacją w jej potocznym rozumieniu. Autorem tekstu wtórnego nie jest ani Pierre Menard
z opowiadania Borgesa, który przepisywał Don Kichota słowo po słowie, ani profesor Marek Adamiec, który od końca lat 90. ubiegłego wieku
tworzy w Internecie wirtualną bibliotekę literatury polskiej. Mam też na-
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dzieję, że nie jest to rodzaj karaoke, o którym w Kulturze karaoke, dramatycznej diatrybie na kulturę współczesną, pisze Dobravka Ugrešić35. Jako
karaoke Bałwochwał musiałby eksponować głos autorów adaptacji kosztem głosu Schulza, który – według kryteriów Ugrešić – zrzucany musiałby być z kanonicznego piedestału, by ustąpić pola anonimowym przedstawicielom globalizującej się kultury „niskiej”. Mimo że bohaterem
Bałwochwała nie jest już Józio, ale „ty”, utwór wciąż wymaga – zarówno
od autora adaptacji, jak i od odbiorcy – tego, co dla Roberta Coovera jest
jednym z ostatnich wyznaczników literatury w dobie postępującej multiplikacji konkurencyjnych form opowiadania: uwagi, skupienia, wyciszenia.
Calm down and read… – zachęca Coover36 i przesłanie Bałwochwała nie
powinno być od tej zachęty dalekie37.

Obserwując zarówno przykład Bałwochwała, jak i wcześniej omawianej gry
Angry Words, zauważalne staje się, jak dalece zmienił się sposób wykorzystania języka w podobnych produkcjach. Dwadzieścia lat temu Gillian Skirrow
w artykule Piekielna wizja: analiza gier wideo pisała o pewnego rodzaju ograniczeniu języka gier komputerowych:
Tytuły gier biorą się z żartobliwego i infantylnego użycia języka. Chociaż
wiele z nich wykorzystuje dźwiękowy efekt słów, w samych grach nie
używa się języka mówionego. […] Tekst komunikowany jest graczowi
tylko w formie pisanej lub przez efekty dźwiękowe, ewentualnie poprzez
ruch obiektów. Komunikowanie odbywa się drogą wypisywania telegraficznych skrótów językowych. Na przykład zdanie złożone: „Wyciągnij
miecz i zabij smoka oraz weź złoto i odejdź” jest szczytem dopuszczalnego skomplikowania. […] wydaje się […] prawdopodobne, że jedną
z atrakcji dzisiejszych gier jest właśnie brak języka i konsekwentne stosowanie innych sposobów ekspresji, w których słowo bardzo często zastąpione zostaje przedmiotem w funkcji komunikacyjnej38.

Jak widać, pojawienie się gier tekstowych oraz będące chyba w pewnej
mierze tego konsekwencją zjawisko wykorzystywania materii literackiej do
D. Ugrešić, Kultura karaoke, przeł. D.J. Ćirlić, Korporacja Ha!art, Kraków 2013.
R. Coover, The End of Literature, niepublikowany manuskrypt z 2012 roku, korespondencja z autorem.
37 M. Pisarski, Schulz na cyfrowo…, s. 70–75.
38 G. Skirrow, Piekielna wizja: analiza gier wideo, przeł. A. Kołodyński, w: A. Gwóźdź, red., Po
kinie?… Audiowizualność w epoce przekaźników elektronicznych, Wyd. Universitas, Kraków 1994,
s. 268.
35
36
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tworzenia takich produkcji zaowocowały pojawieniem się projektów przeznaczonych nie tylko do gry, ale i do uważnej lektury.
Hipertekstowe kolaże i puzzle paraliterackie
Ciekawym zjawiskiem, które pojawiło się we współczesnej kulturze i dynamicznie się rozwija, są hipertekstowe kolaże, z bardziej lub mniej wyeksponowanym elementem literackim. Tak Ewa Michalska, autorka jednego z nich,
charakteryzuje swoje dzieło:
Gubione/znalezione jest hipertekstem poetyckim, bazującym na kolażach,
które tworzyłam metodą tradycyjną przez okres mniej więcej roku. Poszczególne prace nie powstawały pierwotnie jako elementy szerszego
projektu czy większej całości; każdy kolaż rozpatrywany pojedynczo tworzy odrębną, tekstowo-wizualną całość o charakterze nieskonkretyzowanym i otwartym, co podsunęło mi myśl, by owe pierwotne znaczenia
rozbudowywać, modyfikować czy rozbijać poprzez umieszczanie ich
w innych kontekstach, jakie stanowią pozostałe prace.
Hipertekst określiłam jako poetycki z uwagi na to, że warstwa tekstowa każdego kolażu ma mniej lub bardziej poetycki charakter. Poezja, którą piszę, jest specyficzna z tego względu, że odwołuje się do koncepcji
found poetry – chodzi mianowicie o wiersze tworzone z określonego,
ograniczonego zasobu słów, jaki ma się wstępnie do dyspozycji (do tej
koncepcji nawiązuję również w tytule pracy). W moim przypadku jednak,
technikę kolażową, która w codziennej twórczości jest mi najbliższa,
przeniosłam na pole eksperymentów językowych, starając się szukać
źródła inspiracji zarówno we mnie, jak i we wszystkim, co mnie otacza;
dekonstruować rzeczywistość, a następnie przepuszczać ją przez filtr fantasmagorycznych wizji, tworząc nowe sensy, konteksty i perspektywy interpretacyjne. Zatem teksty poetyckie, wśród których będzie można „błądzić”, poruszając się po hipertekście, po części są moimi słowami, a po
części są zaczerpnięte z tekstów gotowych, z którymi obcuję – zarówno
poetyckich, jak i publicystycznych; podobnie animacje, które znajdą się
na poszczególnych leksjach hipertekstu, utworzone są na podstawie kolaży
z gotowych ilustracji niczym filmy w technice found footage39.
39 E. Michalska, Gubione/znalezione, http://w.ha.art.pl/wydawnictwo/nowe-ksiazki/3110gu
bioneznalezione [dostęp: 10.01.2015].
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Fot. 9, 10. Ewa Michalska, Gubione/znalezione (fragment ekranu)40

Charakteryzując swoją pracę, autorka zwraca uwagę na istotność elementu
literackiego, używając m.in. terminów „hipertekst poetycki”, „nawiązanie do
koncepcji found poety”. Do wspomnianych kategorii dodać należałoby również pojęcie adaptacji, bowiem wśród literackich odniesień, wykorzystanych
w obrębie kolażu intertekstów, wskazać można m.in. wiersz konkretny Stanisława Dróżdża pt. Klepsydra (było, jest, będzie) z 1967 roku (Fot. 11)41 czy też krótki fragment wiersza Zbigniewa Herberta pt. Przesłanie Pana Cogito (Fot. 12).

Fot. 11, 12. Ewa Michalska, Gubione/znalezione42

Tym, co autorka chce zaproponować odbiorcy hipertekstu Gubione/znalezione,
jest „oniryczna podróż, w której konkretne sensy są trudne do wychwycenia,
efemeryczne – pojawiają się i znikają, ulegają przekształceniom i reinterpretacjom na gruncie nowych kontekstów, które sugerowane są przez kolejne
Tejże, http://w.ha.art.pl/gubione_znalezione/ [dostęp: 10.01.2015].
Fragment pracy złożonej z pięćdziesięciu czterech plansz.
42 E. Michalska, Gubione/znalezione…
40
41
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pojawiające się obrazy i wiersze. Poszczególne konteksty zależne będą od
drogi, którą wybierze odbiorca”43. Takim sposobem skonstruowania pracy
odnosi się Michalska do:
struktury ludzkiej pamięci i strumienia świadomości, gdzie jedno słowo –
na drodze luźnych, logicznych bądź emocjonalnych skojarzeń – prowokuje do zmiany jego kontekstu lub do przeniesienia myśli na zupełnie inną płaszczyznę i oderwania od pierwotnego tematu. Hipertekst zaprojektowany został dodatkowo w taki sposób, że niemalże każdy wiersz bądź
krótka forma poetycka, która (tworząc całostkę znaczeniową z warstwą
wizualną) pojawia się na ekranie, daje możliwość wyboru dalszej drogi
podróży. Poszczególne drogi przecinają się zaś w wielu punktach, czasami prowadząc do obrazów, które ukazały się już uprzednio, jednak – jako że prowadzi do nich inna niż pierwotnie podjęta droga – sytuuje je
w nowej perspektywie i zwraca uwagę na nowe, być może pominięte
uprzednio aspekty44.

Hipertekstem proponuje zatem Michalska swego rodzaju „zabawę językową zanurzoną w kontekście wizualnym, gdzie – cytując fragment wiersza
Jorie Graham – »język to haczyk, na który / dałeś się złowić, / spróbuj pociągnąć za sznurki, lecz nie. / One są w całym tobie«”45.
Omawiana we wstępie artykułu bliskość literatury i net artu46 widoczna
jest w przypadku jednego z najnowszych utworów Romana Bromboszcza,
pod tajemniczo brzmiącym tytułem K-H-S47, który – jak się okazuje po podjęciu
interakcji z pracą – stanowi rodzaj podpowiedzi czy też anagramu (powstałego
na skutek połączenia nazwisk Sørena Kierkegaarda, Martina Heideggera
Za: tamże.
Tamże.
45 Tamże.
46 Net art – sztuka internetu. Zjawisko oparte na interaktywnej komunikacji, pozbawione
materialności, pozbawione fizycznej lokalizacji, istniejące w formie kodu na dysku komputera. Przejawia się w formie wizualnej, czasem nawet dźwiękowej. Jego istotą jest: proces,
komunikacja, interakcja, niematerialny (najczęściej) charakter, natomiast podstawowym kontekstem – internet, postrzegany jako obszar wolności wypowiedzi i sposób na ominięcie
systemu galerii, muzeów, kuratoriów (choć sztuka ta bywała prezentowana także w galeriach).
To sztuka efemeryczna, o nieostrych granicach (zacieranych przez samych artystów, odrzucających terminy: sztuka, artysta). Zob. m.in. E. Wójtowicz, Net art – interaktywna sztuka w środowisku wirtualnym, w: M. Ostrowicki, red., Estetyka wirtualności, Wyd. Universitas, Kraków 2005.
47 Pierwotny tytuł: Res e gaard. Heide art kirke gger, z którego autor szybko zrezygnował, tworzy
anagram będący sugestią do odgadnięcia tożsamości postaci wykorzystanych w dziele-grze.
43
44
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i Jeana-Paula Sartre’a), będącego istotną wskazówką, wyjaśniającą zawartość
części graficznej.

Fot. 13. R. Bromboszcz, K-H-S48

Praca stanowi rodzaj wizualno-dźwiękowej quasi-mozaiki – puzzli powstałych poprzez nałożenie na siebie znanych portretów trzech wielkich filozofów egzystencjalistów. Klikając na poszczególne jej elementy, uzyskujemy
efekt niesekwencyjnych zmian, które powodują ciągłe przeobrażenia obrazu.
Dziełu towarzyszy notka zawierająca wskazówki interpretacyjne, w obrębie
których uwagę zwracają takie kategorie jak: „ukryte podobieństwo”, „powtórzenie”, „pętla” („repetytywne, pętlo-podobne dociekanie o pojęciach
i obrazie”)49. Dzieło stanowi dowód tego, jakie efekty można uzyskać dzięki
skoligaceniu cybernetyki i humanistyki. Co prawda, ryzykownym byłoby
rozpatrywanie K-H-S w kategoriach dzieła literackiego50, ale już sam tytuł
zawiera w sobie konstrukcję oksymoroniczną i na niej też został zasadniczo
osadzony51.
Źródło grafiki: http://perfokarta.net/k-h-s/in [dostęp: 10.01.2015].
Zob. tamże.
50 Jak już wspominałam, to raczej dzieło bliskie net artowi.
51 Istotę cyberpoezji tworzonej m.in. przez R. Bromboszcza charakteryzuje m.in. Małgorzata Dawidek-Gryglicka. Zob. M. Dawidek-Gryglicka, Historia tekstu wizualnego. Polska po
1967 roku, Korporacja Ha!art oraz Muzeum Współczesne Wrocław, Kraków–Wrocław 2012,
s. 689–690.
O łączeniu cybernetyki z humanistyką badacze pisali już w latach 70. XX w. „Przenikanie
cybernetyki do różnych dziedzin ludzkiego życia uwidacznia się jako przemożna tendencja do
stopniowego zastępowania pracy fizycznej i umysłowej […] pracą »intelektualno-maszynową«
– pracą, która jest jakby syntezą możliwości ludzkiego intelektu i analityczno-informacyjnych
»zdolności« maszyny. Sytuacja ta w coraz większym stopniu będzie […] wpływać na całą
sferę ludzkiej kultury” – pisali już w 1973 roku Boris W. Biriukow i Jefim S. Geller. Zob.
B.W. Biriukow, J.S. Geller, Cybernetyka w naukach humanistycznych, przeł. J. Sarna, Wyd. Ossolineum, Wrocław 1983, s. 323. Badacze podkreślali tym samym wzrastające znaczenie nauk
cybernetycznych w obszarze humanistyki. „Maszynie nie da się niczego przekazać przy po48
49
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Zarówno badacze opisujący poezję cybernetyczną, jak i jej inicjatorzy
zgodnie podkreślają wieloskładnikowość leżącą u podnóża istnienia zjawiska.
Utwór cybernetyczny atakuje dźwiękiem, obrazem i słowem, przypominając
tym samym zjawisko multitaskingu i wytwarzając w efekcie poczucie zagrożenia, halucynacji czy stymulacji52.
Takie cechy jak silna multisensoryczność, synestezyjność, a przede wszystkim wynikająca z nich dynamiczna zmienność wierszy cybernetycznych – są
powodem zauważalnych trudności recepcyjnych, które w konsekwencji doprowadzają do tego, że poezja cybernetyczna rzadko jest czytana, zwykle
natomiast traktowana bywa jako rodzaj eksperymentu artystycznego. Trudności dodatkowo podsyca fakt częstego lokowania się poezji cybernetycznej
blisko net artu – sztuki sieci53.
mocy »aluzji«, półsłówek czy niedopowiedzeń. Maszyna nie znosi sprzeczności, nawet takich,
które nie są widoczne. Nie rozumie ona pojęć mglistych i niewyraźnych. Współpracując
z maszyną, trzeba wszystko przemyśleć do końca, bez błędów i bez pomyłek. Maszyna zmusza człowieka do tego, by był […] prawdomówny, ścisły, precyzyjny i gotowy do przyjęcia
każdej, czasem nieoczekiwanej i gorzkiej prawdy. Stopniowo staje się to szkołą myślenia
i zachowania się. Już dzisiaj, a z pewnością jutro, umiejętność posługiwania się elektroniczną
maszyną cyfrową stanie się elementem kultury wykształconego człowieka. Wymagać się
będzie znajomości sztucznych języków maszyn […] i umiejętności skutecznego posługiwania
się nimi bez odwoływania się do zwrotów eliptycznych, emocjonalnej argumentacji i upiększeń estetycznych. Wymagać się będzie umiejętności przekonywającego myślenia. W istocie
rzeczy będzie to oznaczać zwiększenie roli myślenia matematycznego w porównaniu z myśleniem poetyckim”. I.A. Poletajew, Czełowiek w mirie buduszczego, w: Tocznyje metody w issledowanijach kultury i iskusstwa (Matieriały k simpoziumu), cz. 1, Moskwa 1971. Cyt. za: B.W. Biriukow,
J.S. Geller, Cybernetyka w naukach humanistycznych…, s. 323. Na podstawie obserwacji przejawów współczesnych praktyk literackich (i szerzej – artystycznych) stwierdzić można, że
znacznie przerosły one powyższe prognozy, przywoływani powyżej badacze zajmujący się
cybernetyką nie przewidzieli bowiem, że skoligacenie cybernetyki i literatury pięknej nie tylko
nie doprowadzi do wzmożenia myślenia matematycznego w stosunku do myślenia poetyckiego, ale – przeciwnie – zaowocuje rozkwitem twórczości poetyckiej wprost ze sprzężenia tego
wyrastającej.
Wspomniani badacze wiążą wykorzystanie cybernetyki w naukach humanistycznych głównie z metodami jakościowymi i opisowymi badań nad kulturą. Podkreślają również znaczenie
nauk strukturalno-cybernetycznych dla semiotyki kultury, a także dla nauk społecznych.
Tymczasem spowinowacenie się kultury (literatury) i cybernetyki daje efekt artystyczny/poetycki, generując twórczość literacką czy też quasi-literacką.
52 U. Pawlicka, (Polska) poezja cybernetyczna. Konteksty i charakterystyka, Korporacja Ha!art,
Kraków 2012, s. 53–54.
53 Np. na stronie WWW Romana Bromboszcza z linkiem zatytułowanym „poezja” sąsiaduje
link „net art”. Zob. http://www.roman.bromboszcz.perfokarta.net/ [dostęp: 10.01.2015].
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O uprzestrzennieniu literatury dzięki transferom
Myśląc o przestrzeni tekstu literackiego, zwykle wciąż jeszcze w świadomości mamy standardową kartkę papieru, spełniającą funkcję medium
użytecznego, podporządkowanego i nieniosącego za sobą wielu sensów,
znaczeń. Oczywiście, świadomi odbiorcy kultury literackiej zdają sobie
sprawę, że rzecz się ma nieco inaczej w przypadku literatury awangardowej,
eksperymentalnej, np. poezji konkretnej, liberatury czy też dzieł literackich
zapośredniczonych dzięki nośnikowi interaktywnemu (jak np. e-liberatura,
powieść hipertekstowa itp.), ale nie zmienia to faktu, że w odniesieniu do
tradycyjnej sytuacji literackiej sformułowanie „przestrzeń tekstu” pociąga
za sobą skojarzenia bardzo stereotypowe, a przez to ograniczone. Gdy
zajrzymy do najbardziej klasycznego, istotnego dla polonistów opracowania teoretycznego, czyli do Słownika terminów literackich autorstwa Michała
Głowińskiego, Teresy Kostkiewiczowej, Aleksandry Okopień-Sławińskiej
i Janusza Sławińskiego54, pod hasłem „przestrzeń dzieła literackiego”
przeczytamy: „Jeden z podstawowych elementów strukturalnych dzieła
literackiego, rozmaicie kształtowany w różnych gatunkach i epokach. Każdy
utwór zawiera zawsze jakieś wyobrażenia przestrzenne, gdyż wchodzące
w obręb świata przedstawionego postacie, zdarzenia, sytuacje są w pewien
sposób u m i e j s c o w i o n e 55. Umiejscowienie to jest bądź przedmiotem
osobnego opisu, bądź też czytelnik poznaje je pośrednio. W pewnych segmentach utworów narracyjnych ujęcia przestrzenne zyskują pozycję dominującą, m i a n o w i c i e w t e d y g d y w y b r a n a s c e n a p o k a z y w a n a
jest w dużym zbliżeniu, a więc zatrzymany został
p r z e p ł y w p o w i e ś c i o w e g o c z a s u […], najistotniejsze stają się
układy wewnątrz tej sceny, z reguły wyraziście o s a d z o n e j w określonym
miejscu […]; jest to tzw. spacjalizacja formy w powieści […]”56. Uwagę
zwracają tu wyrażenia, sygnujące bezruch, statyczność („umiejscowione”,
„zatrzymany […] przepływ powieściowego czasu”, „osadzonej”), co zupełnie nie przekłada się na stan faktyczny, np. na ogląd przykładów przywoływanych w niniejszym szkicu.
54 M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów
literackich, Wyd. Ossolineum, Wrocław 1989.
55 Pogrubienia wprowadzone zostały przez autorkę artykułu.
56 M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów…, s. 410–411.
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Sprawa znacząco się skomplikowała w momencie wkroczenia do literatury
nowych mediów, kiedy to przestrzeń dzieła literackiego przeobraziła się
w cyberprzestrzeń, a miejsce tekstu zajął hipertekst oraz cybertekst. W ciągu
ostatnich lat XX i na początku XXI wieku pojawiły się – i automatycznie
dzięki mediom zostały spopularyzowane – utwory na nich osadzone. Okazuje się, że test literacki i generowany przez niego przekaz nie tylko jest
sprzężony z medium, lecz zasadza się na nim i bezwzględnie z niego wynika)57. Specyfika samego medium przenosi się więc na literaturę, literatura
poddawana jest adaptacjom. Poezja i proza wykorzystujące nowe technologie wieloznaczność, którą warunkuje nośnik, wpisują w konsekwencji
w specyfikę samego tekstu literackiego.
W jednej z rozmów redakcyjnych Krystyna Wilkoszewska zwróciła uwagę
na fakt silnego wzrostu znaczenia przestrzeni we współczesnej kulturze.
Podzielam tezę, że jest mniejsze zainteresowanie literaturą w obecnym
świecie. […] Filozofowie i estetycy filozoficzni zawsze sobie wybierają
jakiś rodzaj sztuki, który jest dla nich głównym punktem odniesienia.
W pierwszej połowie XX wieku takim punktem odniesienia bez wątpienia była literatura, dlatego że literatura jest sztuką czasową, a pojęcie czasu interesowało wtedy wszystkich. Tacy filozofowie jak Husserl, Heidegger czy Bergson, reprezentując bardzo różne kręgi myślowe, zajmowali
się kategorią czasu, a pisarze – jak Proust – analizowali tę kategorię. Ingarden tworzył swoją filozofię dzieła najpierw dla dzieła literackiego,
a potem to przenosił na inne gałęzie sztuki. Sytuacja się całkowicie
zmieniła w ostatnich dekadach XX wieku. Nie sztuka słowa, nie literatura jest punktem odniesienia refleksji filozoficznej. Kiedy dzisiaj filozofowie albo estetycy filozoficzni są zapraszani do wygłaszania referatów, to
w ogóle nie przywołują literatury, ale na przykład mówią o architekturze.
Ponieważ to kategoria przestrzeni jest dzisiaj kategorią penetrowaną powszechnie. I media elektroniczne, czyli owe nowe media, one też wprowadziły coś, co jest przestrzenią, i do tego „wypłaszczoną” przestrzenią.
Pojęcie czasu wnosi pojęcie głębi. Tego głębokiego sensu, który interesuje hermeneutykę, dzisiaj nikt nie szuka, dzisiaj mamy wszystko dane na
powierzchni. Powierzchnia jest pojęciem z zakresu przestrzenności, przy
czym to już nie jest powierzchnia bryłowata, ale właśnie powierzchnia
57 Przykładami takich właśnie, osadzonych na interaktywnym nośniku utworów literackich
są m.in. poematy e-liberackie Zenona Fajfera (Ars poetica, Spoglądając przez ozonową dziurę,
Traktat ontologiczny czy wiersze z tomu Powieki), hipertekstowe powieści (powieść K. Polaka
Schemat, Marty Dzido Matrioszka itp.).
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„wypłaszczona”. Mówimy o ekranach – architekci, którzy projektują budowle, przede wszystkim myślą, jak zrobić z fasady ekran. Jak coś rzutować na płaską powierzchnię. Myślę więc, że może istnieją jakieś bardzo
zdecydowane zmiany kulturowe, które mogą wprowadzać osłabienie zainteresowania literaturą58.

Przedstawione w niniejszym szkicu przykłady quasi-literackich paraleli,
utworów umiejscawiających się pomiędzy literaturą a grą, literaturą a net
artem, dowodzą, że we współczesnej kulturze, na drodze transferu, adaptacji, w bardzo wyraźny sposób dochodzi do takiego uprzestrzennienia dzieła
literackiego, w konsekwencji którego odbiór generowanych w wyniku
wspomnianego transferu utworów zaczyna dalece wykraczać zarówno poza
nawyki czytelnicze, jak i poza przyzwyczajenia graczy komputerowych.
W niemal każdym z przywołanych tu przypadków utworów opartych na
kolejnych ekranach, przeznaczonych do niesekwencyjnego (zależnego od
zmieniającej się woli czytelnika) przechodzenia przez kolejne plansze, przestrzeń okazuje się w znaczący sposób wpływać na poziom treściowy dzieła,
m.in. za sprawą uruchamiającego się kontekstu kłącza, dzięki stopniowaniu
głębi czy też po prostu dzięki wzbogaceniu warstwy tekstowej dzieła o poziom graficzno-ilustracyjny. Za sprawą wzbogacenia przestrzenności dzieła
literackiego o obszary tkwiące w nośniku mamy dziś do czynienia z interesującą rekonstrukcją literatury, przekształceniem tradycyjnych kategorii teoretycznoliterackich, takich jak: struktura (znaczące bowiem okazują się już nie
kolejne strofy czy rozdziały, ale wybierane losowo ekrany, poziomy, a także
to, co zachodzi pomiędzy treściami z nich wynikającymi); konstrukcja podmiotu/bohatera literackiego59 (przybierającego postać podmiotu w ruchu,
dynamicznego, in statu nascendi, bytu rozproszonego, zależnego od poczynań
odbiorcy), sytuacja liryczna (która przestaje być spójna za sprawą rozszerzonych możliwości odbiorcy, będącego obecnie kimś więcej niż tylko interpretatorem, bo interaktorem), funkcjonujące w literaturze podziały (dochodzi
kolejny rodzaj/nurt literacki – uwzględniający możliwości tkwiące w nośni58 Literatura a nowe media. Rozmowa redakcyjna z udziałem: Anny Łebkowskiej, Krzysztofa
Uniłowskiego, Krystyny Wilkoszewskiej. Rozmowę prowadziła Anna Pochłódka, „Dekada
Literacka” 2010, nr 1–2, s. 239–240.
59 Jako poziomu odniesień używam pojęć teoretycznoliterackich, gdyż w przypadku każdej
z przywoływanych tu egzemplifikacji autorzy odnoszą się do kontekstu literackiego; również
struktura i poziom treściowy dzieł dowodzą, iż mamy tu do czynienia nie tylko z grami, lecz
raczej z tekstem kultury umiejscawiającym się pomiędzy grą (komputerową lub innego rodzaju) a dziełem literackim.
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ku). Zmienia się również zasadniczo sytuacja odbiorcy przekazu, czytelnik
staje się bowiem po trosze podmiotem czynności twórczych, podmiotem
literackim, od którego poczynań zależny staje się kształt utworu i płynące
z niego sensy. A najistotniejsze jest to, że w wyniku wspomnianej adaptacji,
transferu, powstaje całkiem nowe dzieło60.
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Literary games.
Literary and audiovisual parallels as a consequence of
new media and literature convergence
Transformative and converging new media created in humanities such possibilities of artistic
expression, which in the history of culture did not exist before. These capabilities are increasingly used and heavily exploited by the artists. Convergence of new media and literature, a
process that leads to the emergence of new, previously non-existent quality and phenomena,
resulted in the possibility of creating heterogeneous works, placed between literature and a
computer game or literature and Net art. Among the above-mentioned phenomena one can
point out amongst others, Piotr Puldzian Plucienniczak works (e.g modeled on the popular
computer game Angry Words), Roman Bromboszcz (close to Net art Res e gaard. Heide art kirke
gger), a literary collage by Ewa Michalska, based on the prose of Bruno Schulz project
Bałwochwał by Mariusz Pisarski, Martin Bylak, with music by Artur Sosen Klimaszewski.
All these exemplifications prove that “Darwinian evolution of species is constantly taking
place” (K. Bazarnik) and convergence of literature and new media has created for both customers and theorists – new areas for diagnoses: description, analysis and interpretation.
Keywords: literary game, literary and audiovisual parallels, new media and literature convergence
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Polskie gry planszowe oparte na utworach literackich
– rekonesans
We wstępie do wydanej w roku 2006 Kultury konwergencji Henry Jenkins witał czytelników w świecie, w którym zderzają się ze sobą różne rodzaje mediów i struktur władzy; na przykładzie m.in. takich franczyz (czy też, stosując określenie Michała Zająca, produktów totalnych1) jak Matrix oraz Harry
Potter Jenkins mówił o opowieściach transmedialnych (transmedia storytelling)
jako coraz powszechniejszym sposobie funkcjonowania tekstów. Według
Jenkinsa „rozrywka doby konwergencji mediów – integruje niezliczone teksty kultury, by stworzyć opowieść tak wielką, że nie zmieściłaby się w jednym tylko środku przekazu”2. Jenkins pisze o „grze transmedialnej” (celowym tworzeniu środowiska konwergentnego, aby wykreować atraktora kulturowego, będącego zarazem aktywatorem kulturowym)3 i „opowieści
transmedialnej”, która „rozwija się na różnych platformach medialnych,
a każdy tekst stanowi wyróżniająca się i ważną część całości”4, przy czym
„każda forma dostępu do marki powinna być samowystarczalna”5.
Rozpraszanie i zwielokrotnianie opowieści, zgodnie z myślą Jenkinsa możliwe
dzięki postępowi technologicznemu w zakresie przechowywania, przesyłania
i obróbki danych, wyznacza standardy medialne XXI wieku. Odbiorcy przy1 „Produkt występuje jednocześnie we wszystkich postaciach medialnych (film kinowy, kaseta wideo, książka, gra komputerowa, komiks etc.)”. M. Zając, Promocja książki dziecięcej.
Podręcznik akademicki, Wyd. Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Warszawa 2000, s. 164.
2 H. Jenkins, Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007, s. 95.
3 Tamże.
4 Tamże.
5 Tamże.
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zwyczaili się już, że mogą wybierać, czy interesującą ich historię poznają
opowiedzianą w filmie (obejrzanym w kinie, na domowym telewizorze lub
na telefonie komórkowym), w komiksie (utrzymanym w stylistyce zachodniej lub à la manga, na blogu (niejednokrotnie tak jak w grach ARG6 podszywającego się pod niefikcyjną rzeczywistość), poprzez grę komputerową
(na konsolę lub PC) lub za pomocą wszelkiego typu zabawek (np. lalek).
Tego typu rozpraszanie połączone z jednoczesnym integrowaniem treści
uważa się za innowacyjne, przełamujące stare schematy. Interesujące wydaje
się w tym kontekście spostrzeżenie, iż już ponad osiemdziesiąt lat temu podejmowano z powodzeniem podobne działania. W roku 1930 amerykański
biznesmen Stephen Slesinger kupił od Alana Milne’a, autora literackiej postaci Kubusia Puchatka (w ówczesnej oryginalnej pisowni Winnie-the-Pooh)7. Slesinger rozpoczął wydawanie opartych na koncepcji Puchatka
towarów, od płyt gramofonowych z słuchowiskami, przez slajdy do wyświetlania w specjalnych przeglądarkach, po zabawki, śliniaczki i termometry8.
Wizerunek misia w czerwonym kubraczku, współcześnie nieodwołalnie
kojarzony z Kubusiem Puchatkiem, pochodzi nie z opisu w tekście literackim czy nawet rysunku w książce, ale z ilustracji na płycie z muzyką9. Jednym z produktów Slesingera była gra planszowa.
Slesinger osiągnął niesamowity sukces, podbijając amerykański rynek
i wpływając na wizerunek Kubusia (łączona obecnie z Puchatkiem korporacja Disney przejęła prawa do tej postaci dopiero w latach 60.). Pamiętać
należy również, że już publikacja pierwszej historii o Kubusiu Puchatku
miała – jak byśmy to powiedzieli współcześnie – charakter transmedialny:
opowiadanie ukazało się 24 grudnia 1925 roku w piśmie „London Evening
News”; następnego dnia odbiorcy mogli poszerzyć swoje doświadczenie,
słuchając historii o misiu w radiu BBC10.
„Adaptacje wszystkiego i w każdą stronę; opowieści zawarte w wierszach,
powieściach, sztukach, operach, obrazach, pieśniach, tańcach oraz tableaux
6 A. Mochocka, Alternate Reality Games – gry rzeczywistości alternatywnej – zjawisko graniczne,
„Homo Ludens” 2011, nr 1 (3), s. 117–138.
7 Stephen Slesinger, Inc. v. Disney Enters., Inc., http://fairuse.stanford.edu/case/stephen-slesi
nger-inc-v-disney-enters-inc [dostęp: 10.01.2015].
8 S.C. McKelway, The Literary Character in Business and Commerce, „The New Yorker” z dn.
26.10.1935, https://www.youtube.com/watch?v=TxaknkCP4BA [dostęp: 10.01.2015].
9 Okładka płyty, zdjęcie: http://en.wikipedia.org/wiki/Winnie-the-Pooh#mediaviewer/
File:PoohRCARecord1932.jpg [dostęp: 10.01.2015].
10 Real Winnie the Pooh owner’s footsteps retraced by great-granddaughter, http://www.bbc.com/
news/uk-england-29847104 [dostęp: 10.01.2015].

ALEKSANDRA MOCHOCKA: Polskie gry planszowe oparte na utworach literackich…

37

vivants poddawane były nieustannym adaptacjom z medium do medium i z powrotem”11, pisze Linda Hutcheon. Warto zauważyć, że zacytowana uwaga
dotyczy epoki wiktoriańskiej. Również w dobie całkowicie niecyfrowej multiplikowano treści w wielu mediach. W czasach współczesnych przykładem
takiego przepływania treści między mediami niecyfrowymi będą stanowiące
przedmiot tego artykułu gry planszowe, które tak jak gra Slesingera o Kubusiu wykorzystują postacie, fabuły, motywy czy światy wykreowane uprzednio
w tekstach literackich.
Pojawiające się na rynku polskim w ostatnich latach gry planszowe na podstawie tekstów literackich można podzielić na kilka kategorii. Pierwszą z nich
będą pozycje takie jak Mały Książę. Stwórz mi planetę!12, gra oparta na książce Antoine’a de Saint-Exupéry’ego Mały Książę, czy Świat Dysku – Wiedźmy13, wykorzystująca twórczość Terry’ego Pratchetta, lub też osadzona w świecie J.R.R. Tolkiena gra Władca pierścieni14, stanowiące polski przekład (lokalizację) gry stworzonej za granicą i odnoszącej się do obcojęzycznego tekstu literackiego jako
swojego pierwowzoru. Podobną kategorią byłyby gry nielokalizowane, dostępne
w wersji oryginalnej (jak np. Gormenhgast: The Board Game15, planszówka wykorzystująca trylogię Gormenghast autorstwa Mervyna Peake’a). Jako trzecią kategorię można wyróżnić gry planszowe oparte luźno na koncepcji zaczerpniętej
z tekstu literackiego, jednakże bez bezpośrednich odwołań (bazujące na powszechnie funkcjonujących w obiegu kulturowym skojarzeniach); do tej kategorii zalicza się Robinson Crusoe16. Ostatnią i coraz liczniejszą kategorią, której rozwój podpowiada, iż dokonuje się w tym zakresie pewien zwrot, byłyby polskie
gry planszowe ściśle powiązane z polskimi tekstami literackimi: gra Erynie17
powiązana z noirową powieścią kryminalną Marka Krajewskego Erynie18; Gamedec19 i cykl science fiction Marcina Przybyłka pod tym samym tytułem20; Enclave.
11 L. Hutcheon, A Theory of Adaptation, Routledge, New York, London 2006, s. XI. Cytat
w tłum. A. Mochockiej.
12 Projektanci: Antoine Bauza, Bruno Cathala, REBEL.pl 2013.
13 Projektant: Martin Wallace, gra wydana przez Phalanx Games w 2013.
14 Projektant: Reiner Knizia, Bard Centrum Gier 2012.
15 Projektant: Philip Cooke, grafika Philip Cooke i John Howe, wydawca Sophisticated
Games 2013.
16 Projektant: Ignacy Trzewiczek, Portal Games 2012.
17 Projektanci: Michał Stachyra, Maciej Zasowski, Kuźnia Gier/Znak 2010.
18 M. Krajewski, Wyd. Znak, Warszawa 2010.
19 Projektanci: Martin Ann, Jan Madejski, CDP.pl 2013.
20 M. Przybyłek, Granica rzeczywistości, Wyd. superNowa, Warszawa 2004; Sprzedawcy lokomotyw, Wyd. superNowa, Warszawa 2006; Zabaweczki. Błyski, Wyd. superNowa, Warszawa 2008;
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Zakon Krańca Świata21 oraz dwutomowa powieść Zakon Krańca Świata Mai
Lidii Kossakowskiej22; gra Pan Lodowego Ogrodu23 oparta na motywach zaczerpniętych z tak zatytułowanego cyklu Jarosława Grzędowicza24; oraz
Wiedźmin: Gra przygodowa25 odnosząca się do tzw. sagi o wiedźminie autorstwa Andrzeja Sapkowskiego26.
Wśród wymienionych wyżej polskich tzw. planszówek na postawie rodzimych tekstów literackich wyróżnić można dwie podgrupy: 1. gry projektowane i wydawane równolegle z książką oraz 2. gry projektowane na podstawie tekstu, który został wydany i odniósł uprzednio sukces. Do pierwszej
z nich zaliczyć należy Erynie. Gra ta stanowi przykład szczególny, jako że
opublikowano ją w formie zawierającego książkę Krajewskiego zestawu
pudełkowego (zestaw składa się z zapakowanych w pudełko: książki w oprawie miękkiej, identycznej jak sprzedawana luzem; broszury promocyjnej,
przedstawiającej pokrótce powieść i autora, stylizowanej na starą gazetę,
oraz planszy do gry, kartonowych żetonów i pionków razem z nadrukowaną
na pojedynczej kartce-ulotce instrukcją). Pozostałe tytuły powstały w pewnym, czasami znacznym (jak w przypadku Wiedźmina) odstępie czasowym od
pojawienia się tytułu literackiego na rynku („Pierwszy pomysł pojawił się
podczas czytania powieści, bo jakieś trzy lata temu. Jednak dopiero z początkiem ubiegłego wieku postanowiłem pozyskać licencję od autorki powieści”27).
Kolejna klasyfikacja mogłaby dotyczyć udziału autora tekstu literackiego
w procesie projektowania gry planszowej. Marcin Przybyłek aktywnie angażował się w prace nad grą. W wywiadzie udzielonym serwisowi Znad Planszy Przybyłek odpowiada na pytanie, jaki był jego wpływ na kształt gry:
Zabaweczki. Sztorm, Wyd. superNowa, Warszawa 2010; Czas silnych istot, ks. 1, Wyd. Fabryka
Słów, Lublin 2012; Czas silnych istot, ks. 2, Wyd. Fabryka Słów, Lublin 2012.
21 Projektant: Krzysztof Wolicki, G3, RedImp Publishing, ST Games 2013.
22 M.L. Kossakowska, Zakon Krańca Świata, Wyd. Fabryka Słów, tom I i II, Lublin
2005–2006.
23 Projektant: Krzysztof Wolicki, RedImp Publishing 2014.
24 Wyd. Fabryka Słów, od 2005.
25 Projektant: Ignacy Trzewiczek, Arclight, CD Projekt RED, Edge Entertainment, Fantasy
Flight Games 2014.
26 A. Sapkowski, Krew elfów, Wyd. superNowa, Warszawa 1994; Czas pogardy, Wys. superNowa, Warszawa 1995; Chrzest ognia, Wyd. superNowa, Warszawa 1996; Wieża Jaskółki, Wyd.
superNowa, Warszawa 1997; Pani Jeziora, Wyd. superNowa, Warszawa 1999.
27 Krzysztof Wolicki, wywiad z Krzysztofem Wolickim, „Gra. Biuletyn. Gry Planszowe i Łamigłówki” 2013, nr 1 (17), s. 5.
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Na wygląd – bardzo duży. Oczywiście pomysł kolistych pól i rozłożonych po bokach korporacji był jaśkowy [Jana Madejskiego], oczywiście
resztą zajął się Tomek Maroński i Łukasz Matuszek, niemniej tym, kto
zatwierdzał, prosił o modyfikacje, sugerował, stymulował i pilnował, byłem ja. Zarówno jeśli chodzi o kreację światów sensorycznych, planszy,
jak i postaci tudzież ekwipunku, nawet gdy chodziło o kolory, we
wszystkim maczałem palce. […] Co do mechaniki, także się udzielałem,
ale tutaj tylko na zasadzie sugestii […]28.

Na drugim biegunie znajdują się Andrzej Sapkowski czy Marek Krajewski;
ten ostatni zdystansował się od projektu, zatwierdził grę, nie znając jej ani
nie testując29.
Pojawia się tu zresztą jeszcze jedno rozróżnienie: gra planszowa Wiedźmin
odnosi się bardziej do świata gier cyfrowych CDP.pl niż bezpośrednio do
prozy Sapkowskiego i stanowi część rozbudowywanego już uprzednio produktu totalnego (razem z filmami, figurkami, grą karcianą, puzzlami i swoją
własną wersją cyfrową), podczas gdy pozostałe gry są pierwszą próbą rozszerzenia opowieści na inne niż tekst literacki media.
Nowoczesne gry planszowe są skomplikowanymi systemami, które
z jednej strony stanowią mechanizm umożliwiający rozgrywkę, z drugiej
zaś są pewnym zespołem znaków, które tworzą komunikat nawet wtedy,
gdy nie zostaje uruchomiony tzw. gameplay30. Można się tu odnieść do utrakwistycznej teorii dramatu, która jako równoprawne postrzega zarówno
odbiór przedstawienia teatralnego w realizacji scenicznej, jak i indywidualną lekturę tekstu werbalnego, czytanego jak inne teksty literackie31. Kwestią otwartą jest, na ile gra planszowa (jako pewien obiekt) pełni funkcję
hybrydalną, tak jak czyni to tekst dramatyczny, czy nie dominuje w niej
porządek ludyczny. W tym drugim ujęciu znaki zawarte w grze są istotne
wyłącznie (lub przede wszystkim) jako elementy umożliwiające rozgrywkę,
28 Gamedec – wywiad z autorem, wywiad z Marcinem Przybyłkiem (Martin Ann) przepr. Mirosław „Tycjan” Gucwa, http://miroslawgucwa.znadplanszy.pl/2013/09/01/gamedec-wywiad-z-autorem [dostęp: 10.01.2014].
29 J. Antczak, „Erynie” – gra planszowa oparta na książce Krajewskiego, „Gazeta Wrocławska”
z dn. 4.11.2010, http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/328629,erynie-gra-planszowaopartana-ksiazce-krajewskiego,id,t.html [dostęp: 10.11.2010].
30 K. Salen, E. Zimmerman, The Rules of Play, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts
2004, s. 171.
31 A. Zgorzelski, System i funkcja. Ustalenie metodologiczne i propozycje teoretycznoliterackie, Wyd.
Gdańskie, Gdańsk 1999, s. 60.
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i jako takie powinny być rozpatrywane, również w kontekście innych gier
i ich mechaniki.
Pozajęzykowymi i językowymi elementami gry planszowej są: warstwa fizyczna, szata graficzna i ilustracje oraz przekaz werbalny. Elementem ludycznym (umożliwiającym rozgrywkę) będą natomiast zasady gry. Na styku
wszystkich tych wymienionych elementów powstaje – na skutek interakcji
graczy z systemem gry – wspomniany wyżej gameplay, niematerialny komponent gry (cytując za Katie Salen i Erikiem Zimmermanem: „Gameplay to
sformalizowana interakcja występująca, gdy gracze przestrzegają zasad danej
gry i grając, doświadczają działania jej systemu”32). Frans Mäyrä nazywa gry
interaktywnymi systemami kulturowymi (interactive cultural systems), które
umożliwiają tak zwaną ludozę (ludosis), czyli tworzenie znaczeń poprzez
działanie zabawowe. Badacz kontrastuje ludozę z semiozą, rozumianą jako
tworzenie znaczeń poprzez dekodowanie przekazów lub reprezentacji medialnej33. Opierając się na spostrzeżeniach Salen i Zimmermana, Mäyrä zauważa, iż
granie w grę wymaga opanowania nie tylko „pisanych”, eksplicytnych zasad
gry, ale również implikowanych zasad i norm zachowań; w perspektywie
kulturowej oznacza to, iż te implicytne zasady dostarczają informacji, pozwalających zrozumieć, czym jest gra w specyficznym kontekście socjokulturowym. Inaczej mówiąc, niepisane, ale ogólnie akceptowane zasady mówią
o pozycji i znaczeniu danej gry w społeczności, mogą też wyjaśniać wiele
zachodzących w tej społeczności procesów.
Adaptując do opisu gier planszowych wprowadzoną przez Andrzeja
Dróżdża klasyfikację przestrzeni książki34, można wskazać, iż zewnętrzna
przestrzeń gry (potraktowanej jako artefakt o swoistych cechach dystynktywnych) jest trójwymiarowa (gra planszowa jako obiekt fizyczny, posiadający ciężar, wielkość itd.), jak również dwuwymiarowa (elementy typograficzne, ilustracje), natomiast jej wewnętrzna przestrzeń to potencjalny aktywowany gameplay, utrwalony za pomocą zasad gry, które z kolei zapisane są
(najczęściej) jako przekaz werbalny.
Zewnętrzna przestrzeń gry w aspekcie przestrzennym obejmuje przede
wszystkim wspomniany wyżej ciężar i wielkość pudełka z planszą, instrukcją,
żetonami, kartami i kośćmi do gry:
K. Salen, E. Zimmerman, The Rules of Play…, s. 171.
F. Mäyrä, An Introduction to Game Studies. Games in Culture, Sage Publication, Los Angeles
2008, s. 19.
34 A. Dróżdż, Od liber mundi do hipertekstu. Książka w świecie utopii, Biblioteka Analiz, Warszawa 2009, s. 19–24.
32
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W pudełku z grą „Gamedec” znajdziecie:
– 10 postaci – każdą opisywaną przez Kartę Gamedeca i reprezentowaną przez pionek oraz serię żetonów,
– 100 kart Zadań napędzających fabułę gry,
– olbrzymią planszę prezentującą sieciowy świat przyszłości,
– 24 karty Ekwipunku,
– 16 kart Zleceń Korporacyjnych,
– mnóstwo żetonów obrazujących: Kredyty, Umiejętności, Reputację,
Rany i Lagi,
– instrukcję, kości i kilka pomocnych znaczników,
– dwa dodatki, pozwalające modyfikować rozgrywkę35.

W powszechnym obiegu funkcjonuje przekonanie, że dobra gra planszowa wykonana jest solidnie (nie powinna łatwo ulegać zniszczeniu), a co za
tym idzie, musi mieć odczuwalny ciężar. Odbiorcy zwracają baczną uwagę –
co odzwierciedlone jest m.in. w licznych recenzjach czy też zamieszczanych
w serwisie YouTube filmach prezentujących tzw. unboxing, czyli rozpakowywanie zafoliowanej, nowo zakupionej gry – na jakość wykonania produktu
(czystość cięcia kartonu, wytrzymałość, staranne ilustracje, nasycenie kolorów), planszy i innych, ruchomych elementów gry (dla przykładu, gra Gamedec rozczarowuje nieadekwatną, niską jakością dołączonych kości, o wiele
brzydszych niż pozostałe, starannie wykonane części zestawu). Fizyczne
elementy składowe gry mają swój zapach i teksturę; plansza do gry może
zajmować sporą powierzchnię albo składać się z ruchomych kafli. Do tego
typu elementów fizycznych zaliczają się także figurki (modele) i kostki do
gry (sześcio- lub wielościenne).
Dwuwymiarową warstwę fizyczną gry planszowej tworzą ilustracje,
umieszczone na zewnątrz, jak i wewnątrz pudełka, na planszy, kartce czy
książeczce z zasadami, na tzw. kartach postaci itd. Wspomagają budowanie
świata przedstawionego, jak również charakteryzację postaci występujących
w grze; dzięki ilustracjom świat osadzony jest w pewnej przestrzeni i czasie
oraz powiązany z wybraną estetyką. I tak np. ilustracje z gry Gamedec są kolorowe, jaskrawe, dopracowane, hiperrealistyczne; ilustracje do Enclave są natomiast celowo rozmyte, o stłumionych barwach. Gamedec pokazuje wysoko
zaawansowaną cywilizacyjnie przyszłość pięknych, silnych ludzi; Enclave
mieści się w nurcie postapokaliptycznym.
35 Opis gry, w: Gamedec. Gra neoplanszowa, http://gamedec.cdp.pl/opis-gry/mechanika [dostęp: 10.01.2015].
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Wewnętrzna przestrzeń gry to odczytane z tekstów werbalnych i ikonicznych operacyjne zasady gry36 oraz nadbudowane na nich (z wykorzystaniem
niewidocznych zasad konstytutywnych oraz domyślnych37) doświadczenie
grania, czyli gameplay. Zasady operacyjne wyjaśnione są w instruktażu do gry,
to polecenia dotyczące organizacji rozgrywki, które zgodnie z zasadami domyślnymi – czyli funkcjonującymi w rzeczywistości społecznej powszechnie
uznawanymi regułami dobrego zachowania podczas gry – pozwalają graczom
grać. Zasady konstytutywne, czyli algorytmy wbudowane w system gry, są
niewidoczne dla graczy, ale mogą być (i są) poddawane analizie i krytyce
przez graczy zaangażowanych (np. na potrzeby recenzji). Zasady konstytutywne
mogą być sprowadzone do pewnej puli wzorców projektowych38, opisywanych tak przez akademickich badaczy gier, jak i publikujących fanów.
Zasady konstytutywne i operacyjne można łącznie określić jako mechanikę
gry. W opisie i analizie gier termin ten oznacza zespół zasad operacyjnych
nadbudowanych na zasadach konstytutywnych, regulujący działanie systemu
gry i możliwe działania graczy. Według przyjętego wśród badaczy gier modelu MDA (mechanics–dynamics–aesthetics) mechanika jest abstrakcyjnym konstruktem odnoszącym się do algorytmów i ich przedstawienia w postaci
danych liczbowych39; należy ją odróżnić od tzw. dynamiki gry, czyli efektów
uruchamiania przez graczy zasad w trakcie gry40. Przywołując analogię dzieła
literackiego, można powiedzieć, że relacja mechaniki (systemu) do dynamiki
(procesu działania tegoż systemu doświadczanego przez użytkownika) ma
się tak jak tekstu pojmowanego jako konstrukt znakowy (system) do procesu
odbioru i interpretacji przez czytelnika.
Badania nad relacjami gier planszowych i literatury są zjawiskiem stosunkowo nowym, wymagającym zbudowania odrębnego aparatu pojęciowego
i metodologii. Jeśli gry planszowe są obiektami o charakterze znakowym,
których znaki funkcjonują i mogą być odczytywane w odniesieniu do różnych systemów41 (choć nadrzędne będzie tu ukierunkowanie na ludozę
K. Salen, E. Zimmerman, The Rules of Play…, s. 130–136.
Tamże, s. 130–136.
38 Tamże.
39 R. Hunicke, M. LeBlanc, R. Zubek, MDA: A Formal Approach to Game Design and Game
Research, w: Proceedings of the AAAI Workshop on Challenges in Game AI, AAAI Press, San Jose
CA 2004, s. 2, http://www.cs.northwestern.edu/~hunicke/MDA.pdf [dostęp: 09.03.2015].
40 Tamże.
41 Por. B. Hojka, Język i pismo w kontekście powiązań interdyscyplinych nauki o książce, w: M. Kocójowa, red., Seria III: ePublikacje Instytutu INiB UJ, nr 7: Biblioteki, informacja, książka: interdyscyplinarne badania i praktyka w XXI wieku, 2010, s. 166–172.
36
37
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i gameplay), to relacje gier i powiązanych z nimi tekstów literackich należałoby, tak jak inne „nowe polisemiotyczne zjawiska komunikacyjne najlepiej
opisywać językiem już istniejącym, przy otwartości na jego dostosowywanie
do nowych potrzeb, reinterpretację i zmiany zakresu stosowania pewnych
pojęć”42. W odniesieniu do relacji między grami planszowymi a tekstami
literackimi wykorzystać można wspomnianą wyżej koncepcję Jenkinsa;
w tym ujęciu podstawowym zagadnieniem mogłaby stać się refleksja nad
udziałem gry planszowej w procesie tworzenia rozproszonej opowieści
transmedialnej. W kontekście badania gier planszowych, które odnoszą się
bezpośrednio do tekstów literackich, potencjalnie użytecznych koncepcji
dostarczyć mogą: teoria paratekstualności w ujęciu Gerarda Genette’a43,
teoria ilustracji, teorie adaptacji filmowej (ekranizacji tekstów literackich)
oraz przekładu intersemiotycznego, jak również teoria adaptacji jako produktu i procesu (kreacji, recepcji) według Lindy Hutcheon.
Paratekstualność (także palimpsestowość) relacji między grami planszowymi a literaturą wiąże się z zagadnieniem świadomości odbiorcy, który
z jednej strony buduje pewien horyzont oczekiwań na podstawie z jednej
strony już posiadanego bagażu interpretacyjnego, z drugiej strony pod
wpływem obcowania ze znakami, zawartymi w peritekstach. Do tego bagażu
przynależy zarówno wiedza o wyjściowym tekście literackim, jak i np. renomie projektanta gry (np. oczekiwanie, że gra światowej sławy projektanta
Reinera Knizi powinna być rewelacyjna itp.). Relacje między grą planszową
a literaturą, do której się dana gra odnosi, będą miały siłą rzeczy charakter
intertekstualny, ale mogą wystąpić także dodatkowe intertekstualne powiązania – np. między grą planszową a innymi grami, w tym planszowymi, czy
między grą a np. filmem. Dotyczyć one mogą wszystkich wyżej przywołanych elementów. Jeśli znamy mechanikę gry Horror w Arkham (notabene
także powiązaną z literaturą, konkretnie z prozą H.P. Lovecrafta), możemy
rozpoznać, że mechanika gry Gamedec jest podobna. Ilustracje do Władcy
pierścieni projektu Johna Howe’a nie powielają wizerunków postaci znanych
z filmów Petera Jacksona – graczom, którzy dobrze znają film (a właściwie
produkt totalny, jakim jest Władca pierścieni wytwórni Warner Bros.), może
wydać się to zaskakujące (Frodo Baggins nie przypomina Elijaha Wooda).
Gra planszowa mogłaby być także potraktowana jako rodzaj ilustracji do
tekstu literackiego – przedmiotem analizy byłaby relacja, w jakiej gra pozoE. Szczęsna, za: tamże, s. 170.
G. Genette, Palimpsesty. Literatura drugiego stopnia, w: H. Markiewicz, red., Współczesna teoria
badań literackich za granicą, t. IV, cz. 2, Wyd. Literackie, Kraków 1992.
42
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stawałaby w stosunku do tekstu przekazanego werbalnie; podstawowymi
układami są tu: symetria, wzmocnienie i sprzeczność44; symetria ma miejsce
wtedy, gdy ilustracja odzwierciedla przekaz werbalny, wzmocnienie, gdy
dostarcza informacji zasadniczych dla konstruowania znaczenia, sprzeczność
– gdy dochodzi do niezgodności przekazu werbalnego i ilustracji. Wymienione
wyżej gry wydają się dążyć do relacji symetrii z wzorem literackim („Starałem
się wiernie przelać świat z książki na planszę”, mówi Wolicki45), wymaga to
jednak dalszych pogłębionych badań, uwzględniających szereg innych teorii
ilustracji. Teoria ilustracji przydatna jest też oczywiście do analizy ilustracji
(rysunków) zamieszczonych na planszy, pudle, kartach itd. jako takich.
W przypadku adaptacji filmowej tekstu literackiego do czynienia mamy
z wieloma, rozmaicie klasyfikowanymi, wariantami. Według Magdaleny
Choczaj46 wyróżnić tu można relacje funkcjonujące jako: transpozycja,
„krzyżowanie”, adaptacja wierna, swobodna lub twórcza, tekst literacki jako
„zabezpieczenie filmu” lub źródło „przekładu” (dokładne przeniesienie);
komentarz, „zapożyczanie” (modyfikacja materiału); analogia (całkowite odejście od pierwowzoru); dekonstrukcja, interpretacja lub wykorzystanie tekstu
jako inspiracji/punktu wyjścia dla dzieła autonomicznego, inspiracja tematem;
„transformacja” (zachowana wymowa tekstu i dostosowanie do wymogów
medium). Tak jak w przypadku traktowania gry planszowej jako ilustracji,
wymienione zagadnienia mogą stanowić punkt wyjścia do dalszych badań.
Kolejną wartą uwagi w tym kontekście koncepcją jest przekład intersemiotyczny w ujęciu Maryli Hopfinger, czyli
przełożenie znaczeń komunikatu sformułowanego w jednym systemie
semiotycznym w taki sposób, by dzięki wyborowi najodpowiedniejszych
znaków z innego systemu znakowego i najodpowiedniejszej ich kombinacji otrzymać komunikat, którego znaczenia będą zbieżne ze znaczeniami komunikatu przekładanego47.

Procesy przekładu intersemiotycznego zakładają konieczność osiągnięcia
pewnej przystawalności systemów na poziomie znaczeniowo-kulturowym,
M. Nikolajeva, C. Scott, The Dynamics of Picturebook Communication, „Children’s Literature
in Education” 2000, vol. 31, nr 4, s. 225–226.
45 Krzysztof Wolicki…, s. 5.
46 M. Choczaj, O adaptacji, ekranizacji, przekładzie intersemiotycznym i innych zmartwieniach teorii
literatury, filmu i mediów, „Przestrzenie Teorii” 2011, nr 16, s. 11–39.
47 M. Hopfinger, Adaptacje filmowe utworów literackich. Problemy teorii i interpretacji, Wyd. Ossolineum, Wrocław 1974, s. 21.
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znaczeniowo-budulcowym i budulcowym48. Ten ostatni, jako specyficzny
dla danego medium, jest całkowicie nieprzekładalny; jedynie poziom znaczeniowo-kulturowy poddaje się przekładowi bez ograniczeń49. Podobnie
wypowiada się kanadyjska badaczka Linda Hutcheon, wymieniając elementy,
które poddają się adaptacji: będzie to opowieść, w tym motywy, postacie
oraz jednostki narracji50, zauważając, iż telling, showing oraz (enabling) interaction
(opowiadanie, pokazywanie oraz umożliwianie zanurzenia się w pewnym
środowisku, tak jak – odpowiednio – w literaturze, filmie i grach wideo czy
parkach rozrywki) wymagają innego rodzaju zaangażowania, tak ze strony odbiorcy, jak i ze strony twórcy adaptacji51. Adaptacja powinna być zresztą według
tej autorki rozważana nie tylko w postaci statycznej, jako gotowy produkt,
ale także jako proces (zarówno produkcji, podczas której dokonują się zabiegi skracania, eliminowania, przyspieszania, selekcji itd., jak i odbioru)52.
W odniesieniu do analizy bagażu interpretacyjnego gracza-czytelnika przydatna może być teoria zaprezentowana przez Alicję Helman53; nie każdy
grający w grę musi znać tekst literacki, do którego gra się odwołuje, ale jeśli
tak jest, to być może rozumie grę planszową inaczej (i zgodnie z założeniami
Helman – pełniej), bo „uzupełnia” ją na podstawie lektury. Joanna Kuźnicka
zauważa natomiast, że „rozważania te sprawdzają się, wówczas kiedy patrzymy na świat, posługując się przyczynowo-skutkowym paradygmatem
myślenia, linearnym sposobem postrzegania, który – jak wynika ze współczesnych obserwacji kultury – zanika na rzecz przypadkowości, relatywizmu,
mozaikowatości […]”54. W pratekstach omawiany tu gier planszowych, takich jak wywiady z twórcami, recenzje, opisy na stronach sklepów internetowych czy filmy instruktażowe, pojawia się jednak zagadnienie świadomości
odbiorcy:
Od razu warto zaznaczyć, że jest to autonomiczny produkt, z którego
można czerpać przyjemność bez znajomości literackiego pierwowzoru
[sic]. W ten rozbudowany świat gładko wprowadzi pięknie zilustrowana
instrukcja dodatkowo zawierająca biogramy bohaterów, ogólny opis uniTamże, s. 83.
Tamże.
50 L. Hutcheon, A Theory of Adaptation…, s. 11–13.
51 Tamże, s. 12–13.
52 Tamże, s. 18–22.
53 A. Helman, Twórcza zdrada. Filmowe adaptacje literatury, Wyd. Ars Nova, Poznań 1998, s. 18.
54 J. Kuźnicka, Gry adaptacyjne we współczesnym kinie, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie
przy Filii Akademii Świętokrzyskiej, Piotrków Trybunalski 2003, s. 53.
48
49
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wersum, światów sensorycznych i korporacji. Jednakże zaznajomienie się
z książkami na pewno dostarczy znacznie większej przyjemności i zdecydowanie ułatwi rozgrywkę początkującym55. [recenzent o grze Gamedec]
Śmiało można usiąść przy planszy, wysłuchać krótkiego wprowadzenia
do świata i profesji pozyskiwaczy, będące [sic] nawiązaniem do książki,
a następnie rozpocząć grę56. [projektant o grze Enclave]

Przedstawione wyżej aspekty teoretyczne nie wyczerpują oczywiście problematyki badań nad relacjami tekstów literackich i nawiązujących do nich
gier planszowych. To zarys rekonesansu na polu, które domaga się pogłębionych dociekań i analiz, także z wykorzystaniem kolejnych, nieomówionych w tym artykule narzędzi, jak chociażby narratologia transmedialna
(transmedial narratology) w ujęciu Marie-Laurie Ryan57. Wykorzystanie zaproponowanych rozwiązań oraz zwrócenie uwagi na specyfikę gier planszowych
(składowe ich warstwy zewnętrznej i wewnętrznej) może jednak otworzyć
drogę ku wyjaśnieniu mechanizmów regulujących ten specyficzny typ relacji.
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created on the basis of literary texts, with the focus on how the specific features and qualities
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Amerykańskie Nowe Dziennikarstwo po polsku?
Transfer poetyk, problemy adaptacyjne
Widoczne we współczesnym polskim reportażu literackim tendencje eksperymentalne ewokują pytanie o potencjalny transfer wzorców zewnętrznych wobec rodzimej tradycji gatunku. Ich adaptację – pełną lub częściową
– można by wówczas traktować jako czynnik pośrednio tłumaczący przykłady przełamywania konwencji. Zabiegiem ryzykownym, lecz znajdującym
odzwierciedlenie w niektórych wypowiedziach badawczych, jest próba powiązania twórczości polskich reportażystów z amerykańskim Nowym
Dziennikarstwem (The New Journalism). Ten zainicjowany w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX w. nurt quasi-reportażowej prozy nobilitował
bowiem sporną kategorię literackości, która także w Polsce wyznaczyła zasadniczy kierunek gatunkowej hybrydyzacji reportażu.
Początki Nowego Dziennikarstwa w Stanach Zjednoczonych łączą się
z szerszym zjawiskiem rewolucji postmodernistycznej, tłumaczonej wzrostem zapotrzebowania na nowatorskie trendy w sztuce1. W sferze amerykańskiej literatury przejawem zachodzących zmian był zwrot w stronę kreacji
światów wyobrażonych, przy równoczesnym odrzuceniu tradycji realizmu.
Zaowocowało to tematyczną niszą, wyzyskaną przez grono nielicznych pisarzy, a przede wszystkim reporterów publikujących na łamach popularnych
magazynów, m.in. Toma Wolfe’a, Trumana Capote’a, Normana Mailera czy
Gaya Talese’a. Jak tłumaczy Durczak: „[…] jedynie twórcy związani z Nowym Dziennikarstwem odpowiadali na zapotrzebowanie społeczne i dostarczali
Amerykanom analiz i komentarzy na temat skomplikowanej amerykańskiej
1 Zob. J. Durczak, 1960–1980: nurt realistyczny, w: A. Salska, red., Historia literatury amerykańskiej XX wieku, t. 2, Wyd. Universitas, Kraków 2003, s. 308–309.
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rzeczywistości społecznej”2. Łącząc literackie techniki z komentowaniem
bieżących, kontrkulturowych przeobrażeń Ameryki, stworzyli nieformalną
i wewnętrznie zróżnicowaną formację pisarską. Ich teksty, zebrane w 1973 r.
w antologii głównego teoretyka grupy, Wolfe’a3, wywołały sprzeciw literatów i konserwatywnych środowisk dziennikarskich. Ostrze krytyki wymierzono w kluczowe cechy nurtu: korzystanie ze środków obrazowania artystycznego oraz włączanie w narrację elementów fikcji.
Oba te aspekty zaistniały także w polskiej powojennej debacie na temat
twórczości reportażowej, znajdując odzwierciedlenie m.in. w postulatach
Melchiora Wańkowicza. Jego koncepcja reportażu jako mozaiki, powstałej
z plastycznego scalenia faktów za pomocą narzędzi właściwych literaturze,
eksponowała poruszoną przez autorów z kręgu Nowego Dziennikarstwa
kwestię estetyzacji przekazu dziennikarskiego. Dla tego problemu znacząca
jest opublikowana pod koniec lat sześćdziesiątych rozprawa O poszerzenie
konwencji reportażu, w której Wańkowicz postulował usankcjonowanie pierwiastka fikcyjnego w tekstach reportażystów4. W omawianym okresie twórczość autora Szczenięcych lat – beletryzowana, upodmiotowiona i barwna pod
względem językowym – zdawała się spełniać wymogi nowatorstwa, jakie
Wolfe stawiał Nowemu Dziennikarstwu. Związek między obiema poetykami należy jednak uznać tyleż za możliwy, ile powierzchowny. Nie bez znaczenia jest bowiem fakt powielania przez Nowych Dziennikarzy wzorców
uniwersalnych, zanurzonych chociażby w tradycji anglosaskiego mimetyzmu
literackiego i XIX-wiecznego dziennikarstwa śledczego5. Podobne wątpliwości budzi dorobek Ryszarda Kapuścińskiego, bodaj najczęściej kojarzonego
z charakteryzowanym nurtem amerykańskim. Jak konstatuje Nowacka:
J. Durczak, Nowe Dziennikarstwo, w: A. Salska, red., Historia literatury amerykańskiej…, s. 329.
Zob. T. Wolfe, E.W. Johnson, red., The New Journalism, Harper & Row, New York 1973.
Korzystam z trzeciego, brytyjskiego wydania publikacji (Picador, London 1980).
4 Zob. M. Wańkowicz, O poszerzenie konwencji reportażu, w: tegoż, Od Stołpców po Kair, PIW,
Warszawa 1969.
5 Strategię warsztatową Nowych Dziennikarzy Durczak łączy m.in. z twórczością Defoe,
Dickensa, Twaina czy Orwella, natomiast Bauer zwraca uwagę na związek z dorobkiem tzw.
muckrakerów, tj. dziennikarzy śledczych z końca XIX w. Zob. J. Durczak, Nowe Dziennikarstwo…, s. 331; Z. Bauer, Dziennikarstwo „gonzo”: epizod czy trwały trend w dziennikarstwie?, w: K. Wolny-Zmorzyński, W. Furman, J. Snopek, red., Dziennikarstwo a literatura w XX i XXI wieku, Wyd.
Poltext, Warszawa 2011, s. 92. Do wymienionych tradycji wyraźnie nawiązuje współczesna
hybryda Nowego Dziennikarstwa, określana jako The New New Journalism. Zob. R.S. Boynton,
red., The New New Journalism. Conversations with America's Best Nonfiction Writers on Their Craft,
Vintage Books, New York 2005.
2
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Można powiedzieć, że cechą łączącą te dwa typy dziennikarstwa jest ich
ciążenie ku literaturze. Na tym jednak to podobieństwo się kończy, bo
każdy inaczej tę literackość postrzega. Literackość forsowana przez The
New Journalism ma raczej charakter zewnętrzny. Sprowadza się do stosowania technik literackich […]. Literackość utworów Kapuścińskiego ma
zupełnie inny wymiar: określony przez bogactwo kontekstów, uniwersalne przesłanie, ponadczasowość i wielość interpretacji6.

Wymienione przez Nowacką cechy paradoksalnie stanowią jednak argument, za pomocą którego sam Kapuściński definiował istotę Nowego
Dziennikarstwa. W wykładzie mu poświęconym dowodził, że czynnikiem
prawdziwie nowatorskim jest włączenie do opisu dziennikarskiego elementów eseju:
[…] Nowe Dziennikarstwo reprezentuje nowe wartości i posiada szczególną wagę, gdyż jest to gatunek, który informuje, ale też objaśnia, komentuje, zmusza do zastanowienia. […] Eseistyczne rygory krytycznego
myślenia i formułowania opinii wkładają na barki dziennikarzy uprawiających Nowe Dziennikarstwo nowe obowiązki7.

Omawiając nurt literatury reportażowej, skłaniającej do głębszej refleksji
i wzbogacającej pod względem poznawczym, Kapuściński dokonał zatem
pośredniej adaptacji wyznaczników Nowego Dziennikarstwa dla zilustrowania własnych preferencji warsztatowych.
Powiązanie autora Hebanu z postawą amerykańskich dziennikarzy, posądzanych o „nieobiektywność, stronniczość oraz skłonność do konfabulacji”8,
odsyła do uprzednio omówionej koncepcji Wańkowicza. Rodzi bowiem
pytanie o dopuszczalne granice fikcji w reportażu, ponawiane w głośnym
sporze wokół Kapuściński non-fiction Domosławskiego9. Problem ten pozwala
poszerzyć skalę domniemanego transferu poetyki Nowego Dziennikarstwa.
6 B. Nowacka, Magiczne dziennikarstwo. Ryszard Kapuściński w oczach krytyków, Wyd. UŚ, Katowice 2004, s. 22.
7 R. Kapuściński, Nowe Dziennikarstwo, „Akcent” 2012, nr 3, s. 8.
8 J. Durczak, Nowe Dziennikarstwo…, s. 331.
9 Znacząca w kontekście stawianych Kapuścińskiemu zarzutów o konfabulacje wydaje się
uwaga Bauera: „[…] autor Cesarza czuł się emocjonalnie związany z jednej strony z polską
tradycją reportażu, symbolizowaną przez dorobek Melchiora Wańkowicza […] i Ksawerego
Pruszyńskiego – z drugiej wyraźnie podkreślał związki z tzw. Nowym Dziennikarstwem
amerykańskim, a także z niektórymi pisarzami latynoamerykańskimi, kojarzonymi z »realizmem magicznym« […]”. Z. Bauer, Dziennikarstwo „gonzo”…, s. 86.
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Łączenie faktów z fikcyjnością jest bowiem dostrzegalne także w wybranych
utworach polskich reportażystów tworzących po 1989 r.10. W tekście Wściekły pies Wojciech Tochman przybliża losy homoseksualnego księdza zarażonego wirusem HIV, kreując fikcyjną sytuację wygłaszania kazania do zgromadzonych w kościele wiernych:
Wszystko, co tu powiedziałem, jest prawdą: mam trzydzieści trzy lata,
mieszkam w Polsce, jestem księdzem, jestem homoseksualistą, jestem
zakażony. Powinienem rzucić sutannę i odejść. Ale nigdy nie odejdę.
I tej homilii nigdy nie wygłoszę, choć myślę o niej
c o d z i e n n i e [podkr. – K.F.]11.

Inny wymiar ufikcyjnienia prezentują Nocni wędrowcy Wojciecha Jagielskiego,
skądinąd znanego z ortodoksyjnych poglądów na temat faktografii. W przywołanym utworze autor opisuje ugandyjskiego chłopca z ośrodka resocjalizacyjnego dla dzieci siłą wcielonych do partyzantki antyrządowej. Reporter
informuje we wstępie, że bohater – podobnie jak dwie inne postaci – jest
fikcyjną kompilacją kilku realnych osób12. Gatunkowy status książki Jagielski
podsumował dobitnie: „Uważam, że Nocni wędrowcy nie są reportażem, bo
występują w nich postaci fikcyjne. Stworzone z prawdziwych cech, ale wymyślone. A reportaż jest kanonem dziennikarskim, czyli nie może kłamać. Bartosz Marzec napisał, że to jest powieść dokumentalna, i to mi odpowiada”13.
Kategoria powieści dokumentalnej nasuwa skojarzenie z utworem Z zimną
krwią (In Cold Blood) Trumana Capote’a, opublikowanym w 1966 r. i promowanym przez samego autora jako odrębny gatunek prozy dziennikarskiej:
tzw. nonfiction novel. Tę beletryzowaną opowieść o autentycznym zabójstwie
farmerskiej rodziny z Holcomb w stanie Kansas Wolfe uznał za przełomową dla rozwoju Nowego Dziennikarstwa14. Poszukiwanie analogii między
dorobkami Capote’a i Jagielskiego budzi oczywiste wątpliwości w związku
ze znikomym udziałem fikcji w reportażach autora Modlitwy o deszcz. Pewne
podobieństwa można jednak dostrzec w literackich metodach stopniowania
napięcia akcji. Z zimną krwią otwiera fabularna rekonstrukcja ostatniego dnia
To zagadnienie szerzej rozwija M. Zimnoch. Zob. tegoż, Fikcja jako prawda. Referencyjność
reportażu ponowoczesnego, „Naukowy Przegląd Dziennikarski” 2012, nr 1.
11 W. Tochman, Wściekły pies, w: tegoż, Wściekły pies, Wyd. Znak, Kraków 2007, s. 138.
12 Zob. W. Jagielski, Nocni wędrowcy, Wyd. W.A.B., Warszawa 2009, s. 6.
13 W. Jagielski, Piszę dla żony, rozm. przepr. A. Wójcińska, w: tejże, Reporterzy bez fikcji. Rozmowy z polskimi reporterami, Wyd. Czarne, Wołowiec 2011, s. 78–79.
14 Zob. T. Wolfe, E.W. Johnson, red., The New Journalism…, s. 40–41.
10
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życia zamordowanej rodziny Clutterów, przeplatana opisami małomiasteczkowej scenerii i równoległych poczynań przyszłych zabójców. Podobny
zabieg stosuje Jagielski we wstępie książki Wypalanie traw, opisując okoliczności zabójstwa afrykanerskiego polityka i zwolennika apartheidu – Eugène’a
Terre'Blanche’a15. Zbliżone wydają się także strategie narracyjne obu autorów, związane z umiejętną dynamizacją opisu. Opowieść Capote’a obfituje
we fragmenty celowo udramatyzowane, zakłócające jednostajny tok narracji:
we wczesnych godzinach tamtego listopadowego poranka, poranka niedzielnego, p e w n e o b c e d ź w i ę k i w d a r ł y s i ę [podkr. – K.F.] w zwykłe
nocne odgłosy Holcomb – jękliwą histerię kojotów, suchy szelest niesionych wiatrem chwastów, oddalający się szybko świst lokomotywy. W owej
chwili nikt w uśpionym Holcomb nie dosłyszał t e g o – czterech strzałów
z dubeltówki, które w sumie położyły kres życiu sześciorga ludzi16.

Analogiczny chwyt pojawia się w wielu reportażach Jagielskiego, m.in.
w książce Wieże z kamienia. Zawartą w niej opowieść o wojnie rosyjsko-czeczeńskiej otwiera następujący opis:
Zimna, gęsta mgła leżała jeszcze nisko nad zieloną kotliną, a blade słońce dopiero podnosiło się powoli nad górami, budząc do życia wioskę
Szodroda, ukrytą między zboczami Kaukazu.
[…] Zwyczajną senność poranka p r z e r w a ł o n a g ł e p o j a w i e n i e
s i ę p a s t e r z y [podkr. – K.F.], którzy zdyszani zbiegli z górskiej łąki
i przekrzykując się nawzajem, opowiadali o partyzantach maszerujących
przez przełęcz w kierunku wioski17.

Omówione zabiegi można bez wątpienia uznać za przypadkowe zbieżności, świadczące nie o realnym transferze wzorców Nowego Dziennikarstwa,
lecz postępującym uznaniu – jak chciał Wańkowicz – estetycznego wymiaru
reportażu. Nie da się jednak ukryć, że polscy reportażyści często korzystają
15 Zob. W. Jagielski, Wypalanie traw, Wyd. Znak, Kraków 2012, s. 7–27. Literacki charakter
tego rozdziału wynika także z metaforycznej konstrukcji czasoprzestrzeni. Ostatnie chwile
życia Terre'Blanche’a – zabitego przez dwójkę murzyńskich robotników w Wielką Sobotę
poprzedzającą dzień Zmartwychwstania Pańskiego – zostają ukazane w scenerii chylącego się
ku zachodowi dnia i wydłużania zalegających na stepie „cieni”, a także gęstnienia dymu
z wypalanych traw. Jagielski tworzy tym samym quasi-biblijną wizję zemsty, jaką czarnoskórzy
mieszkańcy miasteczka Ventersdorp wymierzają białym farmerom.
16 T. Capote, Z zimną krwią. Prawdziwa relacja o zbiorowym morderstwie i jego następstwach, przeł.
B. Zieliński, Wyd. Czytelnik, Warszawa 1990, s. 14.
17 W. Jagielski, Wieże z kamienia, Wyd. W.A.B., Warszawa 2008, s. 9.
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ze środków obrazowania, o których pisał Wolfe w swym kanonicznym szkicu programowym. Wyróżnił w nim cztery wyznaczniki warsztatu Nowych
Dziennikarzy: budowanie opowieści scena po scenie, zapis pełnych dialogów, stosowanie trzecioosobowego punktu widzenia, wreszcie – utrwalanie
detali obrazujących życiowy status bohaterów18. Już pobieżny rzut oka na
wybrane reportaże krajowe pozwala dostrzec zabiegi zbliżone do cech wymienionych przez Wolfe’a.
Bodaj najbardziej oczywiste, bo wpisane w konwencję gatunku, jest eksponowanie szczegółów, które Mariusz Szczygieł – parafrazując słowa Małgorzaty Szejnert – określa mianem „rusztowania dla pamięci”19. Autor Gottlandu
wykazuje sporą inwencję także w zakresie fabularyzacji tekstu, odsyłającej do
kolejnego wyznacznika Nowego Dziennikarstwa: opisu scen w trakcie ich
trwania. Chwyt ten Szczygieł stosuje m.in. w reportażu Film się musi kręcić.
Zasadniczą fabułę utworu – przeplataną segmentami dotyczącymi biografii
czeskiej lekarki Jaroslavy Moserovej – stanowi rekonstrukcja ostatnich godzin życia nastolatka, który wzorem Jana Palacha dokonał aktu samospalenia na praskim placu Wacława:
03
Pani Adamcová dzwoni do Zdenka na komórkę. Dzwoniła już raz i nie
odebrał. – Gdzie jesteś, synku? – pyta. – A gdzie mam być!? – odpowiada Zdeněk i rozłącza się.
77
Václav Havel dla Jaroslavy Moserovej jest małym chłopcem, który na fotografii stoi w krótkich spodniach obok niej i Boženy […].
03
Zdeněk Adamec ma już wypełniony kanister.
87
O lekarce Jaroslavie Moserovej mówi się, że leczyła pacjenta, któremu
wybuch gazu nie poparzył tylko tego, co miał pod grubymi szortami
[…].
03
Zdeněk Adamec wchodzi na szerokie schody muzeum. Jest ósma rano,
zimno, początek marca20.
Zob. T. Wolfe, E.W. Johnson, red., The New Journalism…, s. 46–48.
Zob. M. Szczygieł, Jak okradałem Małgorzatę Szejnert, w: M. Szejnert, My, właściciele Teksasu. Reportaże z PRL-u, Wyd. Znak, Kraków 2013, s. 10.
20 M. Szczygieł, Film się musi kręcić, w: tegoż, Gottland, Wyd. Czarne, Wołowiec 2006,
s. 219–221. Kolejne segmenty reportażu sygnowane są cyframi oznaczającymi rok, w którym
miały miejsce opisywane zdarzenia.
18
19
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Czytelnik śledzi krok po kroku kolejne poczynania chłopca, przy okazji
wnikając w jego wewnętrzny – siłą rzeczy: intuicyjnie wykreowany przez
reportera – świat przeżyć:
Zdeněk wie, że Pochodnia numer jeden kupił gdzieś w centrum Pragi
białe plastikowe wiadro, a potem na stacji nalał do niego benzyny. On
nie będzie brał ze sobą żadnego kanistra, bo mama zaraz spyta, po co.
Też sobie kupi jakiś pojemnik w Pradze21.

Z jednej strony Szczygieł stosuje tu chwyt zbliżony do sposobu portretowania uśmierconych bohaterów w książce Z zimną krwią Capote’a, z drugiej
– nawiązuje do wyróżnionej przez Wolfe’a strategii różnicowania punktów
widzenia. Jej konsekwencją był typowy dla Nowych Dziennikarzy zapis
rozbudowanych, niepoddawanych skrótom dialogów, potęgujących efekt autentyzmu w opisie postaci. Tak rozumianą metodę dialogizacji adaptuje w Polsce
zwłaszcza Jacek Hugo-Bader, często łącząc w swoich tekstach pierwszoosobową narrację autorską z obszernymi, bezpośrednio cytowanymi fragmentami rozmów. Dialogiczną formę posiada np. jego opowieść o podróży po
Kołymie22. Zawarte w książce portrety bohaterów bazują niemal w całości
na wywiadach, w których reporter odgrywał rolę aktywnego uczestnika.
Zmiany perspektyw narracyjnych są coraz częstszym zabiegiem w polskich
reportażach i utworach quasi-reportażowych. Ceniona przez Nowych
Dziennikarzy poetyka strumienia świadomości pojawia się we wspomnianym Wściekłym psie Tochmana, który wykreowanej w myślach zakażonego
księdza „homili dla dorosłych” nadaje formę monologu wewnętrznego.
Postać monologu wypowiedzianego przybiera z kolei opowieść ukrywającego własną wiarę policjanta katolika, utrwalonego w jednym z rozdziałów
książki Zrób sobie raj Szczygła. W tym samym zbiorze, w reportażu o zaniku
tradycji pogrzebów w Czechach, autor tworzy narrację scaloną z fragmentów
wypowiedzi anonimowych rozmówców23. Analogiczny zabieg konstytuuje
eksperymentalną formę gatunkową, wypracowaną przez środowisko dziennikarskie skupione wokół warszawskiego Laboratorium Reportażu. Tzw.
polifoniczna powieść reportażowa to wielowątkowy, lecz skupiony wokół
pojedynczego problemu montaż cytatów pochodzących z archiwów, dokuTamże, s. 214.
Zob. J. Hugo-Bader, Dzienniki kołymskie, Wyd. Czarne, Wołowiec 2011.
23 Przytoczone przykłady odnoszą się kolejno do tekstów Łapię powietrze i Tu nikt nie lubi
cierpieć. Zob. M. Szczygieł, Zrób sobie raj, Wyd. Czarne, Wołowiec 2011, s. 181–190; 255–274.
21
22
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mentów źródłowych i wywiadów z naocznymi świadkami zdarzeń. Jej pomysłodawca Marek Miller eksponuje synkretyczny charakter tej konwencji,
integrującej elementy powieści, reportażu, historii, dramatu i filmu24.
Synkretyzm rodzajowy, poprzedzony odkryciem, że „w literaturze niefikcjonalnej, w dziennikarstwie, można wykorzystać każdy środek literacki, […]
a także sięgać równocześnie po wiele różnych gatunków”25, stanowił istotę
eksperymentalizmu Nowych Dziennikarzy. Również w praktyce polskiej
zauważalne staje się krzyżowanie odmiennych wzorców gatunkowych
w obrębie pojedynczego tekstu-hybrydy. Taką postawę zdaje się promować
Szczygieł, który swą najnowszą opowieść o Czechach konstruuje m.in.
z elementów reportażu, felietonu i eseju. Fakt ten tłumaczy przekornie: „Jestem niechlujnym czechofilem, ta książka nie jest kompetentnym przewodnikiem ani po kulturze czeskiej, ani po Czechach. Nie jest obiektywna. Nie
rości sobie pretensji do niczego”26. W zacytowanej wypowiedzi ujawnia się
kolejna znacząca cecha współczesnego reportażu polskiego, którą – ponownie na zasadzie odległego podobieństwa – można powiązać z poetyką Nowego Dziennikarstwa. Chodzi o jawną subiektywizację przekazu, w ujęciu
Wolfe’a oznaczającą rezygnację z powściągliwego, neutralnego języka wypowiedzi27.
W Polsce przoduje w tej kwestii Hugo-Bader, znany z emocjonalnej i silnie skolokwializowanej stylistyki. W swoich utworach autor nie stroni od
wartościujących uwag, nawiązuje aktywny dialog z bohaterami i czytelnikiem,
często wplata w narrację wulgaryzmy. Publicystyczną żarliwość prezentuje
zwłaszcza w prasowych reportażach i artykułach o charakterze wcieleniowym lub interwencyjnym. W głośnym tekście Chłopcy z motylkami, dotyczącym młodzieżowego bandytyzmu, Hugo-Bader wystąpił w charakterze reportera, a zarazem ojca jednej z ofiar. Właściwą treść opowieści poprzedził
agresywnym, pełnym inwektyw zwrotem do wyimaginowanego chuligana:
Gówno mnie obchodzą twoje frustracje, mały żulu, twoje paskudne życie, chlejąca matka, problemy szkolne, brak drugiego śniadania i ojciec
w kryminale. Kiedy o tobie myślę, dresiarzu z bloku, żałuję, że zlikwidowali karę śmierci. Niech cię wszyscy diabli!
24 Zob. M. Miller, Polifoniczna powieść reportażowa, „Studia Medioznawcze” 2011, nr 2 (45),
s. 90–93.
25 Zob. T. Wolfe, E.W. Johnson, red., The New Journalism…, s. 28.
26 M. Szczygieł, Zrób sobie raj…, s. 7.
27 Zob. T. Wolfe, E.W. Johnson, red., The New Journalism…, s. 31.
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Wypowiadam ci wojnę, pieprzony oprychu spod bloku […].
Ten wściekły akapit napisałem 19 marca 2002 roku. Wtedy postanowiłem, że kiedyś powstanie ten artykuł. W tym dniu mojego syna Michała
skroili po raz drugi28.

Trafne wydaje się więc spostrzeżenie Ziemowita Szczerka – autora pierwszego w Polsce utworu typu gonzo29 – który podsumował Hugo-Badera
stwierdzeniem: „Wielu drażni, mnie nie. Jest zresztą trochę gonzoidalny”30.
Przytoczona uwaga pozwala ponownie umieścić polski reportaż w strefie
wpływów Nowego Dziennikarstwa. Szczerek odsyła bowiem do skrajnej
odmiany omawianego nurtu, utożsamianej z deliryczną twórczością Huntera
S. Thompsona.
Kategoria gonzo jest definiowana jako „forma subiektywnego, uczestniczącego literackiego dziennikarstwa, które sytuuje narratora w centrum
opowieści”31. Poetykę tę określa brulionowa konstrukcja i emocjonalne
zaangażowanie autora, kreującego przestrzeń zdeformowaną pod wpływem środków odurzających i prowokacyjnie kontestującego zastaną rzeczywistość społeczną. W utworach Hugo-Badera do cech potencjalnie
„gonzoidalnych” można niewątpliwie zaliczyć subiektywizację i dosadny
język przekazu. Reporter „Gazety Wyborczej” daleki jest jednak od narkotycznych, przytłaczających wizji konsumpcji i rozpadu, w których gustował Thompson. Znajdziemy je za to we wspomnianej publikacji Szczerka
– Przyjdzie Mordor i nas zje, czyli tajna historia Słowian – będącej zbiorem silnie upodmiotowionych opowieści o podróżach po Ukrainie. Bohater
książki – swoiste alter ego autora – podsumowuje dziennikarskie efekty
swych wędrówek następująco:
Wystarczyło, bym napisał kilka tekstów na temat Ukrainy utrzymanych
w tonie gonzo – a już miałem zlecenia. Epatowałem w tych tekstach
ukraińskim rozdupczeniem i rozwłóczeniem. Musiało być brudno, moc28 J. Hugo-Bader, Chłopcy z motylkami, „Duży Format” [magazyn „Gazety Wyborczej”]
z dn. 29.09.2003, nr 40/551, s. 7.
29 Zob. Z. Szczerek, Przyjdzie Mordor i nas zje, czyli tajna historia Słowian, Korporacja Ha!art,
Kraków 2013. Książkę radomskiego dziennikarza i pisarza odczytano jako beletryzowany
reportaż, spełniający wymogi bitnikowskiej powieści drogi. Zob. M. Robert, Ukraina Parano,
„Polityka” z dn. 11.09.2013, nr 37 (2924), s. 70.
30 Z. Szczerek, Granice to tylko layout, rozm. przepr. J. Bińczycki, „Ha!art” 2013, nr 41, s. 77.
31 J. Mosser, What’s Gonzo about Gonzo Journalism?, „Literary Journalism Studies” 2012, nr 4 (1),
s. 88.

58

BIBLIOTEKA POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNEGO, 2015 • 5

no, okrutnie. Taka jest istota gonzo. W gonzo jest gorzała, są szlugi, są
dragi, są panienki. Są wulgaryzmy. Tak pisałem i było dobrze32.

Szczerek w sposób jawny nawiązuje więc do strategii pisarskiej Thompsona. Znikomą wśród innych krajowych reportażystów realizację jego poetyki
eksponują redaktorzy specjalnego numeru magazynu „Ha!art”, poświęconego w całości stylistyce gonzo33. Zwracają przy tym uwagę na ogólny brak
warunków dla rozwoju Nowego Dziennikarstwa w Polsce.
Model reportażu promowany w Stanach Zjednoczonych doby kontrkultury okazał się niemożliwy do zaadaptowania w polskiej przestrzeni lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. Nawiązując do PRL-owskiej cenzury oraz
narzuconych socjalistycznemu społeczeństwu „bigoteryjnych norm moralnych”, Bińczycki zauważa: „[…] ekspresyjny, prowokacyjny styl nie mieścił
się w dopuszczalnych rejestrach reakcji na rzeczywistość”34. Autor odrzuca
także analogie między literackością Nowych Dziennikarzy a tą wypracowaną
przez rodzimych reportażystów. Literackie techniki stosowane w reportażu
małego realizmu uznaje bowiem za przejaw nie eksperymentalizmu, lecz
poetyki kamuflażu, służącej ucieczce od oficjalnej, zideologizowanej retoryki35.
Kolejne rozbieżności dotyczą odmiennej specyfiki literatury polskiej i amerykańskiej. Do rozwoju Nowego Dziennikarstwa w USA przyczyniło się
odrzucenie problematyki społecznej przez pisarzy. W powojennej Polsce
dokumentowanie rzeczywistości pozostało domeną literatury, a ekspansja
form niefikcjonalnych była – jak dowodzi Ziątek – jednym z najistotniejszych doświadczeń XX-wiecznej prozy36. Tak ustalona hierarchia uległa
częściowej zmianie po 1989 r., w związku z domniemanym „przełomem”
w świadomości i praktyce literackiej. Za przejaw transformacji sfery prozatorskiej Czapliński uznał odwrót od autentyzmu i protokolarności stylu oraz
ponowne zwrócenie się w stronę fabulacji. Zwrócił ponadto uwagę na swoisty
Z. Szczerek, Przyjdzie Mordor i nas zje…, s. 99.
W jednym z opublikowanych w magazynie „Ha!art” tekstów Bińczycki odnajduje elementy gonzo raczej w prozie i literaturze podróżniczej: w twórczości Wojciecha Cejrowskiego,
Sławomira Shutego, Jana Sobczaka i Kornela Maliszewskiego. Wśród „gonzoidalnych” przykładów dziennikarskich wymienia reportaż Rok nie wyrok Piotra Milewskiego oraz prasowe
publikacje współpracownika miesięcznika „Lampa” – Kazimierza Malinowskiego. Zob.
J. Bińczycki, Sporysz zamiast pejotlu, „Ha!art” 2013, nr 41, s. 62–65.
34 Tamże, s. 62.
35 Zob. tamże, s. 63.
36 Zob. Z. Ziątek, Wiek dokumentu. Inspiracje dokumentarne w polskiej prozie współczesnej, Wyd.
IBL PAN, Warszawa 1999, s. 5–17.
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renesans kategorii nowatorstwa: „Przełom stał się […] wsparciem legitymizacyjnym ze strony historii, impulsem kulturowym, który uczynił zasadnym
tworzenie nowości, bo oczekiwanie na nowość upowszechnił”37. Związane
z demontażem ustrojowym przeobrażenia pejzażu lat dziewięćdziesiątych
teoretycznie stwarzały więc warunki zbliżone do kontrkulturowej rewolucji
w Ameryce. Mimo to w Polsce nie wykształcił się nurt jednoznacznie powielający wzorce Nowych Dziennikarzy, a większość reportażystów „starała
się pisać w stylu swoich starszych kolegów i mistrzów albo też wypracowywała własny styl w obrębie klasycznego reportażu”38.
Zaistniałą sytuację Stopel tłumaczy postępującym kryzysem polskiej prasy
oraz „odpływem tradycyjnych źródeł jej finansowania, reklamodawców
i ogłoszeniodawców, w stronę Internetu”39. To spostrzeżenie wydaje się
słuszne, jeśli wziąć pod uwagę fakt ewolucji oryginalnego Nowego Dziennikarstwa do postaci zdigitalizowanej, upowszechnionej w połowie lat dziewięćdziesiątych pod nazwą The Way New Journalism40. Ekspansja nowych
mediów podważyła stabilny paradygmat gatunkowości, a tym samym – także
istotę nowatorstwa postulowaną przez Wolfe’a. Mimo pewnego podobieństwa poetyk koncepcja transferu amerykańskich wzorców do polskiej twórczości reportażowej nie znajduje więc głębszego uzasadnienia. Bardziej adekwatna wydaje się teza o adaptacji współczesnego reportażu do eksperymentalnej – bo uformowanej na gruncie cyfryzacji – specyfiki odbioru.
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American New Journalism in Polish?
The transfer of poetics, problems of adaptation
The paper examines the potential influence of the American New Journalism on the contemporary literary reportage in Poland. The authoress discusses the main features of this non-fiction movement of 1960s and 1970s, as well as its radical faction – gonzo journalism. The
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theoretical part is complemented by an overview of different Polish reportage pieces relevant
to the New Journalism style. To the contrary, the authoress exposes factors which contradict
the assumption that the transfer of American patterns into Polish non-fiction writing actually
occurred.
Keywords: Polish literary reportage, non-fiction, New Journalism, gonzo, transfer of poetics
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Lizzie Bennet Diaries – Austen doby konwergencji
Welcome to Pemberley… Digital!
Lizzie Bennet Diaries, odcinek nr 771

W literaturze naukowej odnotowano już zarówno niezwykłą popularność
samych powieści Jane Austen, jak i powieści jako materiału dla adaptacji
filmowej2 czy książkowej3. Co więcej, sama austenmania doczekała się dzieł
kultury masowej o niej traktującej – idealnym przykładem wydaje się tutaj
Kraina Jane Austen4, komedia, która z jednej strony wyśmiewa się z komercjalizacji „universum Jane Austen”, ale z drugiej strony sympatyzuje z „prawdziwymi” fanami Jane Austen5. Mając świadomość powyższego, chciałabym
niniejszy szkic poświęcić adaptacji Dumy i uprzedzenia Jane Austen stworzonej przez Pemberley Digital (sic!) w postaci serialu internetowego – Lizzie
Bennet Diaries zwracają uwagę spośród adaptacji przeniesionych we współczesność swoją wiernością duchowi oryginału, ale nade wszystko swoją
1 Linki do wszystkich przywoływanych plików audiowizualnych, stron internetowych itp.
można znaleźć na oficjalnej stronie Lizzie Bennet Diaries pod adresem http://www.pember
leydigital.com/the-lizzie-bennet-diaries/story-lbd [dostęp: 6.01.2015].
W dalszej części, by zwiększyć czytelność tekstu, podane zostaną po prostu numery przywoływanych odcinków.
2 Wspomnieć tu można choćby: A. Niemczyńska, Kino kobiet? Pomiędzy romantyzmem a feminizmem – adaptacje powieści Jane Austen lat dziewięćdziesiątych, Wyd. Avalon, Kraków 2011.
3 Pisałam o tym wcześniej w szkicu poświęconym jednej z trawestacji Austen – zob. A. Kliszcz,
Wokół „Mr. Darcy, Vampyre” Amandy Grange, „Studia de Cultura” 2013, nr 5, s. 263 i n.
4 J. Hess, reż., Kraina Jane Austen (Austenland), 2013.
5 Warto odnotować w tym miejscu, że argumenty, które w tym filmie padają w obronie zarówno fanów prozy Jane Austen (oczywiście w jej zbanalizowanej formie), jak i austenmanii,
są argumentami tradycyjnie używanymi w obronie romansu popularnego jako literatury eskapistycznej.
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formą i sposobem prowadzenia narracji, które czynią z XVIII-wiecznej powieści prawdziwą opowieść transmedialną godną doby konwergencji.
Zanim omówiona zostanie kwestia narracji oraz konwergencyjności,
wskazać należy na zmiany wprowadzone przez twórców w celu uwiarygodnienia Lizzie Bennet Diaries jako opowieści dziejącej się współcześnie. Oczywiście, omawiana adaptacja nie jest pierwszą uwspółcześnioną adaptacją ani
prozy Austen, ani Dumy i uprzedzenia w szczególności6. Jednak większość
tych ekranizacji pozostaje w relacji z hipertekstem wyłącznie na poziomie
akcji czy dość ogólnego zarysu bohaterów i ich twórcy nawet nie podejmują
próby transformacji czy gry intertekstualnej z opisaną w utworach Austen
rzeczywistością społeczno-kulturową7. Przyczyną tego może być oczywiście
pragnienie zmniejszenia dystansu kulturowego pomiędzy odbiorcą a oryginałem8 oraz uniknięcie problemów wynikających ze zmian społeczno-obyczajowych, które zaszły w ciągu ostatnich dwóch stuleci.
W tym względzie Lizzie Bennet Diaries są wyjątkowe już choćby z racji faktu, że problem statusu społecznego (i powiązane z nim kwestie obyczajowe)
stanowi istotną część fabuły9. Przyznać oczywiście trzeba, że kwestia statusu
społecznego jest ściśle skorelowana ze statusem ekonomicznym, ale jest
właściwością społeczeństwa amerykańskiego (na co wskazywał już David
Riesman w Samotnym tłumie), a nie uproszczeniem ze strony twórców.
Przyjrzyjmy się zatem kilku modyfikacjom twórców Lizzie Bennet Diaries.
Pani Bennet to kobieta obsesyjnie skoncentrowana na zamążpójściu córek
jako jedynym dostępnym dla nich sposobie awansu społecznego, słowem –
6 We wspomnianej wcześniej książce A. Niemczyńskiej dłuższego wywodu – z racji przyjętych założeń – doczekała się adaptacja Emmy w postaci Clueless (A. Niemczyńska, Kino kobiet?
Pomiędzy romantyzmem…, s. 68–74). Autorka odnotowuje także Dumę i uprzedzenie w reżyserii
A. Blacka z 2005 r. oraz Bride and Prejudice, a także dwie ekranizacje bollywoodzkie (tamże,
s. 136 i n.), ale wymienić można jeszcze wiele innych, jak Rozważna i romantyczna (Scents and
Sensiblity), 2011, reż. B. Brough, czy Prada albo nic (From Prada to Nada), 2011, reż. A. Garcia.
7 W gruncie rzeczy jedyną interesującą próbą wydaje się pod tym względem Duma i uprzedzenie Blacka, której akcja rozgrywa się wśród mormonów i w której największą transgresją
jest skłonność do hazardu, która jest szczególnie piętnowana przez Kościół Jezusa Chrystusa
Świętych w Dniach Ostatnich.
8 Warto tutaj zaznaczyć, że chociaż Duma i uprzedzenie (Bride & Prejudice, 2004, reż. G. Chadha)
eksplicytnie koncentruje się na przekraczaniu dystansu międzykulturowego przez Lalitę i Willa
(a do pewnego stopnia nawet przez Jayę i Barlaja), to nie zmienia to faktu, że wizja zarówno
kultury anglosaskiej, jak i hinduskiej jest wizją powierzchowną i dość cukierkową.
9 W odcinku nr 60, który stanowi parafrazę odrzuconych oświadczyn Darcy’ego, słyszymy:
„That was badly put. But that’s the world we live in. You can’t deny it – social class is a real
thing. People who think otherwise live in the fantasy”.
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by użyć słów samej Lizzie Bennet – wzorcowa członkini 2.5 WPF Club10.
Pan Bennet jawi się jako dość ekscentryczny miłośnik modeli pociągów,
niezdolny do zapewnienia stabilnego bytu finansowego swojej rodzinie,
której grozi utrata domu11 – tym samym twórcy byli w stanie postawić
współczesnych Bennetów w sytuacji finansowej podobnej do tej, w której
znaleźli się bohaterowie Austen, przy jednoczesnym wskazaniu na zachowanie ojca odbiegające od normy obyczajowej (podobnie jak ma to miejsce
w powieści). Transgresje Lydii są także porównywalne – jest to przede
wszystkim nadużywanie alkoholu i skłonność do nadmiernego imprezowania, co dobrze podsumowują słowa Lizzie z 23 odcinka: „Lucky me, I get to
keep boy crazy completely irresponsible substance abuser”12.
Poważniejszej modyfikacji ulegają oczywiście kwestie związane z George’em Wickhamem, co wydaje się całkowicie zrozumiałe z racji faktu, że
jego transgresje mają przede wszystkim charakter społeczny. Po pierwsze
zatem, pieniądze, które są przedmiotem sporu między Darcym a George’em,
są pieniędzmi, które miały zostać przeznaczone na studia (odcinki nr 45
i 68). Po drugie, Wickham nie tyle próbuje ożenić się z siostrą Darcy’ego dla
pieniędzy, co uwodzi ją i staje się jej utrzymankiem pod pretekstem bycia jej
trenerem pływackim, z czego rezygnuje w zamian za czek (odcinek nr 82).
Wreszcie skłania on Lydię do nagrania sekstaśmy, która potem zostaje
sprzedana jako film porno. Lydia jest tutaj ofiarą i w jeszcze większym stopniu niż w powieści, ponieważ bohaterka Austen przynajmniej teoretycznie
powinna mieć świadomość przekroczenia normy obyczajowej13, ale nie dostrzega własnej transgresji. Lydia w Lizzie Bennet Diaries nie tylko ma świadomość niewłaściwości upublicznienia wspomnianego nagrania, ale także
czuje się winna z racji powstania nagrania, o którym była przekonana, że
będzie nagraniem prywatnym (odcinki 85–87).
Kolejne zmiany dotyczą potencjalnych mężów Austenowskiej Lizzie, tj.
pułkownika Fitzwilliama i Collinsa. W powieści relacja Lizzie zarówno
z Collinsem, jak i pułkownikiem Fitzwilliamem dotyczy potencjalnego
10 Zob: „So my mom belongs to a class of parents I like to call the 2.5 WPF Club. What is
the 2.5 WPF Club? It stands for a home with 2.5 kids and white picket fence” (odcinek nr 1).
Por. m.in. odcinek nr 19.
11 Zob. m.in.: odcinki nr 19, 38, 60, 71.
12 Zob. także m.in. odcinki nr 20, 73.
13 Wina Lydii zostaje przez Austen złagodzona przez fakt, że jej matka zdaje się nie widzieć
nic złego w ucieczce córki, problematyczna jest dla niej jedynie kwestia, że ucieczka ta nie
zakończyła się małżeństwem – zob. J. Austen, Pride and Prejudice, Great Reads Series, Planet
Three Publishing, London 2003, s. 213 i n.
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małżeństwa. Przypomnijmy, Collins jej się oświadcza, ale zostaje odrzucony i przenosi swoje zainteresowanie na Charlotte Lucas. Lizzie i Fitzwilliam są dla siebie atrakcyjni, ale ich pozycja społeczna czyni ich związek
niemożliwym14.
W Lizzie Bennet Diaries ani Collins, ani Fitz nie są zainteresowani emocjonalnie Lizzie i jasno zostaje to określone w serii. Prawdopodobne wydaje się,
że twórcy chcieli ograniczyć ilość wątków pobocznych, aby zachować czytelność opowiadanej historii15. Jednakże w bardzo interesujący sposób zachowali zarówno osobowość pierwowzorów swoich postaci, jak i – do pewnego
stopnia oczywiście – naturę ich relacji z Lizzie. Fitz zatem zaprzyjaźnia się
z Lizzie i – co więcej – odgrywa rolę swoistego pośrednika (czy raczej tłumacza) dla niej i Darcy’ego16, a kwestia potencjalnego romansu zostaje przekreślona poprzez jasny komunikat o homoseksualnej orientacji Fitza17. Collins
proponuje Lizzie nie małżeństwo, ale stanowisko (objęte później oczywiście
przez Charlotte) (odcinki nr 39, 41). W dalszym ciągu mówi bez przerwy
o Catherine de Bourgh, która tutaj finansuje jego przedsięwzięcie biznesowe.
Ponadto współczesny Collins jest równie pompatyczny co jego książkowy
pierwowzór. Przykładowo, domaga się, by zarówno Charlotte, jak i Lizzie
zwracały się do niego per pan, mimo że są przyjaciółmi z dzieciństwa (odcinek nr 35). Natomiast zamiast pałacu w Rosings pojawia się miejsce zamieszkania narzeczonej Collinsa – Winnipeg, Manitoba (np. odcinek nr 65).
Należy jednak podkreślić, że jedną z najbardziej rzucających się w oczy
różnic pomiędzy bohaterami serii jest zdolność do rozdzielenia tego, co
publiczne, od tego, co prywatne.
W pierwszej kolejności przyjrzyjmy się Lizzie Bennet. Lizzie Bennet Diaries
w znacznej części składają się z filmików stanowiących vloga protagonistki18,
ale odbiorca otrzymuje bardzo jasny sygnał, że obecność Lizzie w internecie
jest ograniczona według przyjętych przez nią zasad. Najważniejszą z nich
J. Austen, Pride and Prejudice…, s. 131–142.
Temu również, jak się wydaje, należy przypisać zamianę Kitty Bennet w rodzinnego kota
(wyposażonego jednak w konto na Twitterze), a Mary w kuzynkę pojawiającą się przede
wszystkim w filmikach Lydii, a nie Lizzie.
16 Fitz bowiem przyznając, że Darcy nie jest duszą towarzystwa („I know that man has
a social skills of agoraphobic lobster” – odcinek nr 56, co w pewien sposób koresponduje
z uwagą Lizzie: „He’s like a robot with bugging programming for social interaction” – odcinek nr 55), jednocześnie próbuje skłonić Lizzie do przychylniejszego spojrzenia na swojego
przyjaciela (zob. odcinki nr 56, 58).
17 Zob: „So don’t get any ideas guys. Keep those ships tied up at the dock” (odcinek nr 55).
18 Kwestia struktury i pozostałych elementów zostanie omówiona w dalszej części szkicu.
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wydaje się to, że vlog opowiada o niej i jej życiu. Inne postaci pojawiają się
na nim, mając świadomość tego, co robią, a czasem nawet chcą to robić19.
Jedyną osobą, w stosunku do której zasada ta zdaje się nie obowiązywać, jest
Bing Lee, który jest bardzo długo przekonany, że filmiki są listami do Charlotte, a nie upublicznionym pamiętnikiem. Jednakże zaznaczyć w tym miejscu należy, że Lizzie nie czuje się komfortowo, okłamując Binga, i wprost
mówi do swoich odbiorców, że postrzega swoje zachowanie jako nieetyczne
(odcinek 29). Ponadto osobą, która zaleca zachowanie przed Bingiem tajemnicy w tej sprawie (nawet jeśli z samolubnych pobudek), jest jego siostra
Caroline. Niezwykle ilustratywny wydaje się pod tym względem jeden z końcowych odcinków, mianowicie 98, w którym dochodzi do pierwszego pocałunku pomiędzy Lizzie i Darcym: kiedy Darcy chce ją pocałować ponownie,
Lizzie mówi: „One sec” i wyłącza kamerę20. Film ten stanowi odwołanie do
jednego z filmów jej siostry Lydii, w którym Lydia zapomina o kamerze, gdy
zostaje pocałowana przez Wickhama, i kamera zostaje włączona (Lydia
Bennet, odcinek nr 24). Tak zaznaczony kontrast pomiędzy siostrami wydaje
się o tyle istotny, że można go odczytać jako uwspółcześnienie kontrastu
istniejącego między siostrami w powieści odnośnie do zdolności opanowania pożądania21.
Podkreślić także należy, że zarówno Lizzie, jak i Charlotte wielokrotnie
zwracają uwagę odbiorców na konieczność uważnej obecności w nowych
mediach, ponieważ „Internet is forever”22.
Warto także przyjrzeć się w tym względzie postaci Darcy’ego – z jednej
strony jest on prezesem Pemberley Digital, posiada konto na Twitterze, ale
z drugiej strony unika prywatnej obecności w internecie i zdecydowanie
preferuje dawniejsze formy komunikacji (list – odcinek nr 61), o vlogu Lizzie
dowiaduje się od niej i wreszcie w odcinku nr 98 w odpowiedzi na uwagę, że
nie musiał przyjeżdżać, odpowiada: „Yes, I did. I needed to see your face
Zob. m.in. odcinki nr 48 i 82.
Por. „I am not having this conversation on the camera” (odcinek nr 36). Warto tu także
wspomnieć, że kiedy dochodzi do pojednania między Jane i Bingiem, scena zostaje nagrana,
ale jest to efekt pomyłki i chęci uszanowania prywatności siostry (Lizzie pośpiesznie wychodzi z pokoju) i wideo kończy się uwagą dobiegającą za zamkniętych drzwi – „I think I left my
camera on” (odcinek nr 92).
21 Kwestię tę omawia szczegółowo Denis W. Allen w szkicu No Love for Lydia: The Fate of Desire
in „Pride and Prejudice”, „Texas Studies in Literature and Language” 1985, vol. 27, nr 4, s. 425–443.
22 Uwaga ta pojawia się kilkakrotnie, np. w odcinku nr 36.
Dość szeroko kwestia ta zostaje omówiona w książce Viktora Mayera-Schönbergera Delete.
The Virtue of Forgetting in the Digital Age, Princeton University Press, Princeton and Oxford 2009.
19
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when I ask you why”, a przecież ma do dyspozycji Domino umożliwiające
wideokonferencję.
Interesujący przypadek stanowi Caroline Lee, która bardzo szybko dowiaduje się o vlogu Lizzie, namawia ją do kontynuowania go, ale jednocześnie
bardzo starannie dba o ty, by ani jej brat, ani Darcy nie dowiedzieli się
o istnieniu filmików, ponieważ utrudniłoby to jej manipulacje (odcinki nr 27
i 32). Co więcej, kiedy rozmawia z Lizzie czy Charlotte przed kamerą, swój
wzrok kieruje nie do swojego rozmówcy, ale do kamery/odbiorców, sprawiając wrażenie, że jest bardziej zainteresowana przedstawieniem się w odpowiednim świetle niż skuteczną komunikacją23.
Widać zatem wyraźnie, że Lizzie Bennet Diaries z jednej strony jasno wskazuje na korzyści płynące z nowych form komunikacji dostępnych dzięki
nowym technologiom24, nawet jeśli czasem bywają zawodne25, to z drugiej
pokazuje, że istnienie dużej liczby kanałów komunikacyjnych nie tylko nie
gwarantuje porozumienia, ale może je utrudniać, dając złudzenie kontaktu26.
W moim przekonaniu problem komunikacji i sposobów komunikowania
się stanowi jeden z centralnych problemów poruszanych w Lizzie Bennet
Diaries, co widoczne jest choćby w samym fakcie, że bohaterka pisze pracę
doktorską z zakresu komunikacji masowej.
Twórcy zadbali bardzo starannie o to, by kwestia ta pojawiała się zarówno
w treści ich adaptacji, jak i w jej stronie formalnej.
W prozie Jane Austen mamy do czynienia z narracją trzecioosobową
i wszechwiedzącym narratorem, ale znamienne jest to, jak często pisarka
oddaje głos swoim bohaterom – czy to za sprawą dialogu, czy za sprawą
listów, tak by czytelnik mógł wyrobić sobie własną opinię, na co zwracał
uwagę między innymi Richard Jenkyns:
The playwright cannot, as the novelist can, explain his characters and
their situation through narrative; everything must emerge through diaZob. m.in. odcinki nr 31, 64.
Lizzie w odcinku nr 54 deklaruje, że przetrwałaby na bezludnej wsypie pod warunkiem,
że miałaby dostęp do internetu, ale z drugiej strony jej przywiązanie do sieci nie jest tak
absolutne, jak jej młodszej siostry, która w jednym z odcinków wykrzykuje zdziwiona, że
Charlotte i Lizzie nie wiedzą o czymś, a przecież: „This has been on Twitter for the last ten
minutes” (odcinek nr 50).
25 Zamiast opóźnionego listu Jane pojawia się zepsuty telefon Lizzie (odcinek nr 84).
26 Pojawia się między innymi kwestia jednostronności komunikacji przy pomocy vloga, co
widoczne jest choćby w powtarzanej uwadze Jane, że nie może zobaczyć oglądających filmy
jej siostry (np. odcinek nr 12).
23
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logue. Jane Austen jettisons the novelist’s advantage, and takes up the
playwright’s technique instead27.

Często relacjonowane wydarzenia stają się w pełni jasne dopiero, gdy zostaną opowiedziane przez kilka postaci, ponieważ – jak zdaje się nam mówić
Austen – perspektywa pojedynczego człowieka – czy to z racji jego zaangażowania, czy charakteru – nie może być obiektywna. Ilustratywny dla postawy Austen wydaje się tu fragment Emmy, w którym eponimiczna bohaterka
zastanawiając się, jaka będzie małżonka pastora, stwierdza: „What she was,
must be uncertain; but who she was, might be found out”28, co jasno daje
do zrozumienia, że tylko własne wrażenia mogą prowadzić do poznania
prawdziwej natury drugiego człowieka. Błędne sądy są konsekwencją przyjętych wcześniej założeń albo nieuważnej obserwacji. Warto w tym miejscu
przypomnieć, że bohaterka Dumy i uprzedzenia po zapoznaniu się z listem
Darcy’ego, który uświadomił jej, jak dalece myliła się w kwestii Wickhama,
dochodzi do wniosku, że powinna była zauważyć niestosowność braku oporu w opowiadaniu obcym o swoich intymnych sprawach29.
Przyjęcie formy vloga przez twórców, która w sposób naturalny narzuca
pierwszoosobową narrację, wydawałoby się wykluczać możliwość bardziej
złożonej struktury prowadzenia narracji, ale czy tak jest rzeczywiście?
„Dramaturg nie może, w przeciwieństwie do pisarza, przedstawić swoich postaci i ich
motywacji za pomocą opisu czy charakterystyki – postacie muszą wyłonić się w dialogu.
Jane Austen szlachetnie rezygnuje z przewagi pisarza i posługuje się w zamian techniką
dramaturgów”. R. Jenkyns, A Fine Brush on Ivory. An Appreciation of Jane Austen, Oxford
University Press, Oxford, New York 2004, s. 2. Zob. także: tamże, s. 73. Szerzej na ten
temat: G. Hough, Narrative and Dialogue in Jane Austen, „Critical Quarterly” 1970, vol. 12,
nr 3, s. 201–229.
28 J. Austen, Emma, Pan Books, London and Sydney 1981, s. 151.
29 Zob.: „She perfectly remembered everything that had passed in conversation between
Wickham and herself, in their first evening at Mr Philips’s. many of his expressions were still
fresh in her memory. She was now struck with the impropriety of such communications to
a stranger, and wondered it had escaped her before. She saw the indelicacy of putting himself
forward as he had done, and the inconsistency of his professions with his conduct”. Jane
Austen, Pride and Prejudice…, s. 156–157.
Podobnie łatwość, z jaką George Wickham w Lizzie Bennet Diaries przystępuje do dzielenia
się nie tylko z niedawno poznaną osobą, ale z całym internetem „hipotetyczną” wersją wydarzeń mimo zapewnień, że jest to coś, o czym nie chce mówić, jest zauważalna (odcinek
nr 45). Co więcej, stawia go to w wyraźnej opozycji do Lizzie, która – o czym była mowa
powyżej – rozdziela sferę publiczną od prywatnej.
27
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Wielokrotnie w nagraniach zarówno sama Lizzie30, jak i inni bohaterowie zaznaczają subiektywność prowadzonej przez nich narracji31. Z drugiej jednak
strony Lizzie nie jest jedynym narratorem w swoich nagraniach32 – inne postaci
pojawiają się albo osobiście, albo w postaci „costume theatre”. Kiedy inni bohaterowie zostają złapani w kadrze kamery vloga, odbiorcy mogą sami ocenić, czy
zostali sportretowani prawdziwie, o czym zresztą jest mowa w jednym z pierwszych odcinków33. Niektórzy bohaterowie osobiście pojawiają się bardzo późno
(np. Darcy, mimo że mowa o nim niemal od początku, osobiście pojawia się
dopiero w zamknięciu odcinka nr 59; pani Bennet pojawia się w zamknięciu
ostatniego odcinka) albo nie pojawiają się nigdy (jak ojciec Lizzie czy Catherine
de Bourgh). Pojawiają się oni jednak w postaci scenek odtwarzanych przez Lizzie, a odbiorca jest przez twórców zapewniany na wiele sposobów, że ich pośrednia obecność odzwierciedla rzeczywistość, nawet jeśli spojrzenie Lizzie na
nich nie jest zbyt przychylne. Najczęściej stosowanym zabiegiem są zapewnienia
innych postaci, że impersonifikacje Lizzie zawierają dość dużą dozę prawdopodobieństwa – przykładowo zarówno Charlotte, jak i kuzynka Mary zaskoczone
są stopniem realności imitacji pani Bennet34. Fitz zaś odgrywając siebie w jednym z odcinków, ze zdumieniem patrzy na swój skrypt i stwierdza: „This is
exactly how I said this. How you get this?” i słyszy odpowiedź Lizzie: „Oh,
I forget nothing” (odcinek nr 56). Jeśli ktokolwiek zgłasza zastrzeżenia, odnoszą
się one nie do relacjonowanych faktów czy wypowiedzi, ale do ich interpretacji,
np. Jane zaznacza, że choć Lizzie starannie przedstawia zachowanie ich matki,
ignoruje całkowicie jej motywację, czyli troskę o przyszłość córek35.
Czasem przyjaciele i rodzina Lizzie przestają być gośćmi jej vloga, a stają
się jego gospodarzami. Ilustratywny jest tutaj odcinek nr 15, w którym Charlotte i Jane relacjonują wydarzenie, o którym Lizzie postanowiła nie mówić,
a które Charlotte uważa za istotne z punktu widzenia opowiadanej historii.
Trzecią kwestią, o której należy pamiętać, jest rola, jaką pełni Charlotte
w nadaniu ostatecznej formy nagraniom Lizzie, która eksplicytnie zostaje
określona między innymi w odcinku nr 41:
„Of course, I am biased! It’s mine video blog” (odcinek nr 12).
Znamienna wydaje się tu zwłaszcza uwaga Lydii: „Rule number one about Lizzie diaries
– they are Lizzie diaries: she sees what she wants to see” (odcinek nr 37).
32 Nie mówiąc już o całości Lizzie Bennet Diaries, o czym będzie mowa szerzej poniżej.
33 Zob.: „Charlotte, Lydia and you all have been on video blog so people can come to their
own conclusions” (odcinek nr 12).
34 Zob. m.in. odcinek nr 72.
35 Zob. m.in. odcinek nr 12.
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Collins: Once miss Bennet films her video then what happens?
Charlotte: Well, I edit them. When they’re ready I upload them, tagged
them and promoted them36.

Jednakże już wcześniej odbiorcy mieli szansę zaobserwować aktywność
Charlotte jako narratora: zaznaczała ona swoje stanowisko poprzez komentarz słowny lub graficzny, a także przez interwencję montażową lub – co
znacznie częstsze – jej brak37. Jest ona także współautorką scenariusza ponad jednej trzeciej odcinków oraz udziela Lizzie wielu wskazówek odnośnie
do formy filmików. Jej rola w ich tworzeniu zmniejsza się od odcinka nr 43,
w którym zawiadamia Lizzie, że będzie pracowała dla Collins & Collins.
Interwencje lub ich świadoma negacja zwykle pomagają odbiorcom w budowaniu prawdziwszej wizji świata, proponując im spojrzenie na wydarzenia
i postaci z innej perspektywy niż Lizzie.
Kluczową kwestią, o której jednak należy pamiętać, jest fakt, że vlog Lizzie
nie jest całością Lizzie Bennet Diaries. Na całość obok vloga, który oczywiście
stanowi jego zasadniczą część, składają się filmiki Lydii, filmiki zrobione
przez Gigi w ramach testowania aplikacji Domino, strony bohaterów na
Facebooku, Twitterze czy Pinterest itp. Wszystkie te elementy zostały zgromadzone najpierw na stronie Lizzie Bennet Diaries38, a obecnie na stronie
Pemberly Digital39. Tak naprawdę zatem narratorem opowieści jest odbiorca
Lizzie Bennet Diaries, który decyduje o kolejności, w jakiej zapozna się z poszczególnymi fragmentami opowieści (niczym czytelnik Cortazarowskiej Gry
w klasy), ale także o tym, że zapozna się ze wszystkimi elementami – może
on przecież ignorować stylizacje Jane. Co wydaje się jeszcze istotniejsze,
nawet zapoznanie się ze wszystkimi dostępnymi w wirtualnej rzeczywistości
fragmentami narracji musi pozostawić w odbiorcy wrażenie, że cała narracja
jest dla niego niedostępna. Przykładowo, Charlotte w odcinku nr 61 swój
Zob. także m.in.: „Especially now, because she’s shooting and editing these video diaries, fulfilling her need to have total control over our friendship” (odcinek nr 2).
37 Zob. m.in.: „You need the better sign off, something that sticks with your audience but
isn’t so incredibly lame” (odcinek nr 2); odcinek nr 5, w którym Charlotte nakłada swoją
wypowiedź jako na opowieść Lizzie; napis „lol”, pojawiający się po uwadze „Anyway, Charlotte can edit this part out before she post sit” (odcinek nr 5); „People like DIY look. The
video feels more authentic when it’s not too polished?” (odcinek nr 8); „Too many subjects
in one video and it feels unfocused (odcinek nr 11)”; „How are you doing the reenactment of
something that you didn’t actually witness?” (odcinek nr 23).
38 http://lizziebennetdiaries.tumblr.com [dostęp: 10.01.2015].
39 http://www.pemberleydigital.com [dostęp: 10.01.2015].
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brak zdziwienia na wyznanie Darcy’ego wykrzykuje: „The guy read Tolstoy
for you!” – zatem odbiorca, który w żadnym medium nie spotkał się z żadnymi uwagami na temat dyskusji o literaturze rosyjskiej, otrzymuje jasny
sygnał, że niecała historia została mu przedstawiona, a raczej nie wszystkie
elementy historii zostały mu przedstawione. Ponadto narracja pozostaje
opowieścią otwartą – już choćby z racji faktu, że odbiorcy mogą aktywnie
uczestniczyć w jej tworzeniu – czy to umieszczając swoje wpisy na użytych
przez twórców ogólnodostępnych portalach i serwisach internetowych, czy
skłaniając twórców do kontynuowania narracji poprzez tworzenie nowych
filmików. Tym samym Lizzie Bennet Diaries stanowią kwintesencję tego, co
Henry Jenkins określa mianem opowieści transmedialnej40.
Wspomniano powyżej, że obecnie Lizzie Bennet Diaries dostępne są nie
tylko na swojej pierwszej stronie, ale także na portalu Pemberley Digital
razem z kolejnymi adaptacji prozy Austen, tj. Welcome to Sanditon oraz Emma
Approved. Wprowadzone zresztą zostały modyfikacje, które łączą światy
przedstawione poszczególnych adaptacji – w Welcome to Sanditon pojawia się
Gigi, a w Emma Approved – Caroline Lee, tym samym twórcy Lizzie Bennet
Diaries proponują już nie adaptacje, ale adaptację niczym barthes’owski tekst.
Inaczej rzecz ujmując: światy przedstawione powieści stały się jednym uniwersum, do którego – za sprawą nowych mediów – mają wstęp odbiorcy
i który może być dalej rozwijany. Wrażenie takie zostaje spotęgowane przez
to, że na wspomnianej stronie umieszczone zostały także adaptacje powieści
innych autorów, tj. Frankestein, M.D. (oczywiście Frankenstein Mary Shelley)
oraz The March Family Letters (Małe kobietki Louisy May Alcott).
Z jednej strony podnosi to wiarygodność narracji jako takiej, ale z drugiej
strony niszczy rozgraniczenie między narratorem a autorem – mimo faktu,
że jak wykazano powyżej, Lizzie Bennet Diaries posiadają narratora nadrzędnego wobec narracji pierwszoosobowej Lizzie. Do pewnego stopnia zabieg
ten jest obecny w ekranizacji Mansfield Parku z 1999 r. w reżyserii Patricii
Rozemy, w której Fanny jest zagorzałą abolicjonistką cytującą Clarksona
(niczym autorka książkowego pierwowzoru) oraz pisarką, a jako jej utwory
zostały przedstawione juwenilia Jane Austen, ale ekranizacja ta zachowuje
dystans czasowy między czasem akcji powieści a odbiorcą, podczas gdy
Lizzie Bennet Diaries poprzez uwspółcześnienie akcji dodatkowo potęgują
wrażenie realności fikcyjnych postaci. Zresztą jest to kwestia dyskutowana
40 H. Jenkins, Kultura konwergencji, przeł. M. Bernatowicz, M. Filiciak, Wyd. Akademickie
i Profesjonalne, Warszawa 2007, s. 95–96.
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eksplicytnie w odcinku nr 80 pod znamiennym tytułem Hyper-mediation in new
media, w którym Lizzie prosi Darcy’ego o pomoc w odtworzeniu rozmowy,
którą odbyli, i uzasadniając, dlaczego nie chce po prostu jej zrealizować,
stwierdza: „It is possible for artificiality to both remind the audience that
what they are seeing is a construction while at the same time adding to their
level of immersion”. Uwagę tę zresztą Darcy parafrazuje, by pokazać Lizzie
(i publiczności), że doskonale rozumie i zdanie, i samą bohaterkę.
Należy wyraźnie zaznaczyć, że Lizzie Bennet Diaries pełne są uwag o charakterze autotematycznym i metarefleksyjnym. Poza cytowanymi wcześniej
uwagami Charlotte41 czy wspomnianym wyżej odcinkiem warto w tym miejscu przywołać często ironiczne nawiązania zarówno do oryginału, jak
i „korpusu adaptacyjnego”42. Przykładowo, zarówno Charlotte, jak i Lizzie
omal nie przyszły na świat w czasie spotkania klubu czytelniczego, który
akurat dyskutował o Rozważnej i romantycznej43. Co więcej, Lizzie lubi każdy
film, w którym występuje Colin Firth, co stanowi odwołanie zarówno do
kultowej ekranizacji Dumy i uprzedzenia (czyli serialu BBC z 1995 r.), jak i ekranizacji Bridget Jones Diary44 (odcinek nr 2).
Znacznie bardziej ilustratywne wydaje się jednak użycie cytatów z powieści. Pierwszy odcinek vloga rozpoczyna zdanie, które jest początkiem powieści45, ale pojawia się w formie napisu na koszulce: twórcy zatem dość
jasno dają do zrozumienia, że wszechobecność Austen w popkulturze jest
nie do uniknięcia, jednocześnie stawiając pytanie o miejsce prozy angielskiej
pisarki we współczesnym świecie. W odcinku nr 15, którego narratorem jest
Zob. przypis nr 37.
Mówiąc o korpusie adaptacyjnym, mam tu na myśli nie tylko liczne adaptacje filmowe
czy książkowe prozy Jane Austen (zob. m.in. A. Kliszcz, Wokół…, s. 263 i n.; A. Niemczyńska, Kino kobiet? Pomiędzy romantyzmem…, s. 133), ale także fan fiction (zob. m.in.
http://www.austenunderground.com/Links.php [dostęp: 12.01.2015]; http://www.meryton.
com [dostęp: 12.01.2015].
43 „Charlotte and I have been best friends basically since we were fetuses. Fetii? Fetuses.
Our mothers were bridge partners when they were pregnant with us. And they went into
labor within like ten minutes of each other at the same book club meeting. And what were
they reading? Sense & Sensiblity. So it’s pretty much destiny” (odcinek nr 2).
44 Powieść H. Fielding pełna jest odwołań do powieści Austen (np. postać, w której zakochuje się główna bohaterka i którą w ekranizacji gra C. Firth, nazywa się Mark Darcy – zob.
uwagi na temat A. Niemczyńskiej na temat filmu – A. Niemczyńska, Kino kobiet? Pomiędzy
romantyzmem…, s. 138–139.
45 Chodzi tu o zdanie: „It is a truth universally acknowledge that a single man in possession
of a fortune must be in a want of wife”. Jane Austen, Pride and Prejudice…, s. 9.
41
42
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Charlotte46, przedstawiona zostaje scenka, która pokazuje publiczności, że
Darcy jest zainteresowany Lizzie. W scenariuszu napisanym przez Charlotte
pojawia się bardzo dobrze znany austenmaniakom cytat (tj. „I have been
meditating on the very great pleasure which a pair of fine eyes in the face of
a pretty woman can bestow”47) jako wypowiedź Darcy’ego, a na pytanie
Jane, czy rzeczywiście tak brzmiała uwaga bohatera, Charlotte odpowiada:
„No, we’re dramatizing”. W następnym odcinku Lizzie komentuje cytat –
„Who says that?”. Lizzie Bennet Diaries zdają się zatem sugerować, że podczas
gdy forma prozy Austen może wydawać się przestarzała, to jednak opowiadane przez nią historie mają charakter uniwersalny. Jednakże twórcy mają
świadomość innego charakteru przedstawianego przez nich dzieła i w odcinku nr 65 Lizzie oznajmia: „It is like soap opera here except for adultery
and amnesia. Unless I can’t remember adultery and amnesia”48, wskazując
tym samym na związki prozy Austen z romansem popularnym.
Lizzie Bennet Diaries nie są jednak wyłącznie ani historią miłosną, ani wariacją na temat Bildungsroman, ale są także opowieścią o komunikacji i nowych mediach. Istotne wydaje się, że niemal wszyscy bohaterowie związani
są z nowymi mediami. Przypomnijmy, że Lizzie uczęszcza na studia doktoranckie z zakresu komunikacji masowej, bierze udziału w VidConie49, jej
praca doktorska dotyczy prowadzonego przez nią vloga, a projekty, które
zapewniają jej zdobycie dyplomu, dotyczą firm związanych w nowymi mediami, tj. Collins & Collins oraz Pemberley Digital (np. odcinek nr 52).
Wprowadzając do Lizzie Bennet Diaries vlog Lizzie oraz dwie tak różne
firmy, a także całą serię form uczestnictwa w nowych mediach, twórcy pokazują, że przemysł nowych mediów jest bardzo rozległy i możliwości są
w nim nieograniczone. Po pierwsze, mamy do czynienia z działaniami amatorskimi w postaci vloga Lizzie, które przekształcają się w działania profesjonalne częściowo wskutek rozwoju bohaterki (kwestia staży oraz dyplomu), częściowo w związku z tym, że rozważa ona aspekt finansowy swojej
46 Charlotte wyjaśnia, że postanowiła wykorzystać nieobecność Lizzie, która przygotowuje
się do egzaminów w bibliotece, i – by użyć jej określenia – „hijacked video”.
47 J. Austen, Pride and Prejudice…, s. 26.
48 Warto odnotować także, że Lydia, komentując odcinki relacjonujące sprawę sekstaśmy/ucieczki, stwierdza: „I’m sure your viewers will be glad that your videos can stop being
so ridiculously emo now” (odcinek nr 88).
49 Corocznej konferencji poświęconej nowym mediom, która nawet została wymyślona
przez jednego z twórców Lizzie Bennet Diaries i odbywa się w świecie realnym od 2010 – zob.
http://vidcon.com [dostęp: 14.01.2015].
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działalności (biznesplan, inwestorzy), które są deklarowane jako działania
mające na uwadze przede wszystkim aspekt kulturotwórczy50. Collins & Collins to firma, która przede wszystkim została pomyślana jako przedsięwzięcie finansowe – widać to zarówno w jej produktach (czyli filmikach instruktażowych z serii Better living with Collins & Collins51 czy Game of Gourds), jak
i motywacji Charlotte rezygnującej z doktoratu na rzecz pracy dla Ricky’ego
Collinsa52. Pemberley Digital jest w gruncie rzeczy dużą korporacją, o której
wiemy, że zajmuje się przede wszystkim aplikacjami na urządzenia mobilne,
ale z drugiej strony zarówno opis siedziby (odcinek nr 77), jak i wzmianka
o „napping pods” (odcinek nr 99) przywołuje skojarzenia z Google.
Komentarze fanów pokazują, że Lizzie Bennet Diaries były postrzegane
głównie (jeśli nie jedynie) jako romans. Twórcy skomentowali ten fakt
w dodanych w maju i czerwcu 2014 filmikach (epizod 100 został wyemitowany w marcu 2013 r.), których fabularnym pretekstem jest prośba promotora
Lizzie, dr Gardiner, aby jej uczennica jako doświadczony już przedsiębiorca
przemysłu nowych mediów udzieliła kilku wskazówek seminarzystom. Jednakże najwięcej pytań dotyczy związku Lizzie i Darcy’ego, łącznie z pytaniem
dr Gardiner, co zostaje kąśliwie skomentowane: „I hope that you are learning
something in Dr. Gardiner class and that you learned something from us here
today although I can’t imagine what” (odcinek dodatkowy nr 2). Tym samym
Lizzie Bennet Diaries zdają się dowodzić, że nawet próba wiernego odwołania
do rzeczywistości społeczno-kulturowej (czy jej transformacji) może zakończyć się pewnego rodzaju porażką, jeśli odbiorcy chcą tylko nowego kostiumu
dla historii, którą znają, i to niekoniecznie w wersji oryginalnej czy pełnej.
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Współczesne adaptacje powieści
Jane Austen.
Lizzie Bennet Diaries
jako narracja transmedialna
Walter Scott, pisząc w swoim dzienniku o powieściach Austen, stwierdził,
że pisarka ma talent do opisywania uczuć i przeżyć bohatera w codziennym
życiu i to najwspanialszy dar, z jakim do tej pory się spotkał1. Autorka była
ceniona nie tylko przez wybitnych twórców epoki, przyczyniła się również
istotnie do rozwoju powieści obyczajowej2. Niemniej z dzisiejszego punktu
widzenia najbardziej interesująca wydaje się poczytność dzieł Austen,
ponieważ fascynują one czytelniczki (i czytelników) od ponad dwustu lat,
a ostatnie dwie dekady, podczas których jej utwory przeniknęły do świadomości masowego odbiorcy, można nazwać czasem austenmanii3. Przedmiotem mojej analizy będzie szczególna adaptacja – serial produkcji amerykańskiej: Lizzie Bennet Diaries (adaptacja Dumy i uprzedzenia). Stanowi ona niezwykle cenny przedmiot badań z powodu nowatorstwa i pozwala spojrzeć
na fenomen autorki z innej perspektywy. Jednak przed jej omówieniem warto omówić ekranizacje powieści, żeby umieścić najnowszą produkcję w szerszym kontekście.
1 J. Stillinger, M.H. Abrams, The Romantic Period, w: M.H. Abrams, red., Norton Anthology of
English Literature, vol. 2, W.W. Norton & Company, New York, London 1995, s. 20.
2 Jane Austen jako jedna z pierwszych twórców używała w dziełach mowy pozornie zależnej, zob. tamże.
3 A. Niemczyńska, Kino kobiet? Pomiędzy romantyzmem a feminizmem – adaptacje powieści Jane Austen lat dziewięćdziesiątych, Wyd. Avalon, Kraków 2011, s. 7.
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Austenmania

Adaptacje powieści Jane Austen wpisują się w nurt kulturowego recyklingu klasyki literackiej4 oraz multiadaptacji – wielokrotnej adaptacji jednego
pierwowzoru5. Twórczość autorki ekranizowano już wcześniej, jednak przełom wyznacza 1995 rok – wówczas premierę miał kultowy już serial wytwórni BBC Duma i uprzedzenie (reż. Simon Langton) oraz film Rozważna
i romantyczna (reż. Ang Lee). Za ich sukces odpowiadają walory artystyczne,
potwierdzone licznymi nagrodami6, warto jednak również rozważyć inne
czynniki rozkwitu austenmanii, które zbiegły się z czasem powstania produkcji. Według Madaleine Dobie na popularność filmów kostiumowych
znacząco wpłynęła nowa przyczyna ich powstania – w latach osiemdziesiątych podczas rządów Margaret Thatcher i Ronalda Reagana miały łagodzić
tarcia społeczne przez odniesienie się do tradycji7, zaś w latach dziewięćdziesiątych stały się pretekstem do poruszania kwestii związanych z rasą,
płcią i seksualnością. Ekranizacje powieści Austen stanowiłyby więc w tym
ujęciu manifestację współczesnego feminizmu w kulturze popularnej
w związku z poruszaniem w nich wielu kwestii kobiecych8. Dla bardziej
konserwatywnych teoretyków fenomen owych adaptacji wynika z obecnej
w społeczeństwie tęsknoty za pięknem i porządkiem dawnych czasów. Stąd
też w filmoznawstwie występuje termin heritage film (kino dziedzictwa) na
określenie filmów, w których twórcy odwołują się do brytyjskiej historii,
tradycji i literatury, a ich dodatkową cechą jest prestiż potwierdzony licznymi
nagrodami9. Należy jednak pamiętać, że mimo – jak zaznacza w tytule artykułu Patrycja Włodek – domniemanego konserwatyzmu kino dziedzictwa
często przeczy przypisanym mu zachowawczym wartościom, co można
M. Hendrykowski, Współczesna adaptacja filmowa, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2014, s. 148.
Tamże, s. 131.
6 Duma i uprzedzenie (reż. S. Langton, 1995): jedna BAFTA (pięć nominacji), jedna Emmy
(dwie nominacje), Duma i uprzedzenie (reż. J. Wright, 2005): jedna BAFTA (pięć nominacji)
cztery nominacje do Oscarów, dwie nominacje do Złotych Globów.
7 Brytyjskie The National Heritage Acts zwracały uwagę na konieczność ochrony przez
państwo brytyjskiego dziedzictwa materialnego, zob. P. Włodek, Domniemany konserwatyzm
heritage film, „Ekrany” 2012, nr 5/6, s. 57.
8 A. Niemczyńska, Kino kobiet? Pomiędzy romantyzmem…, s. 129.
9 P. Włodek, Domniemany konserwatyzm…, s. 56. Autorka w artykule obala niektóre stereotypy
dotyczące tej części angielskiej kinematografii, wskazując na większą złożoność oraz liberalizm tych produkcji, które zdają się umykać krytykom oraz akademikom.
4
5
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zaobserwować również w adaptacjach powieści Austen10. Popularność filmów kostiumowych można traktować również szerzej, w kategoriach postmodernistycznej nostalgii, jednak, jak zauważa Frederic Jameson, bardziej
w kategoriach sztafażu środków i nakładaniu masek przez współczesną
kulturę, która kreuje określoną wizję przeszłości11. Monika Olszowska zwraca również uwagę na niezwykle popularny w ostatniej dekadzie XX wieku
schemat komedii romantycznej – od wzajemnej niechęci do zauroczenia
bohaterów, który stanowi przecież podstawę Dumy i uprzedzenia, a niektórzy
uważają nawet, że kinematografia stąd właśnie czerpała inspiracje do tego
modelu romansów12. Na austenmanię oddziaływał również postęp technologiczny – w latach dziewięćdziesiątych znacząco rozwinął się rynek kaset
wideo, znacznie rozszerzając zasięg produkowanych wówczas filmów oraz
seriali, a internet wpłynął na rozwój społeczności fanów13.
Zadziwiać może zarówno duża liczba ekranizacji, ukazujących się od 1995
roku niemal corocznie14, jak i ich różnorodność. Tak naprawdę wynika ona
z tendencji współczesnej kultury, w której szczególnie często wielokrotnym
adaptacjom poddaje się klasykę literatury. By wyjaśnić to zjawisko, Marek
Hendrykowski stosuje metaforę pnia drzewa, jej centrum czyniąc proces
przyrastania słoi – kolejnych adaptacji nakładających się na zbiorową pamięć
pierwowzoru za sprawą jego rekontekstualizacji oraz dekontekstualizacji15.
Kolejne produkcje wyrastają na bazie poprzednich, jednak tak jak słoje różnią się od siebie barwą oraz wielkością, tak ekranizacje fabułą oraz jakością.
W celach systematyzacji obszernego materiału wyróżniłam trzy modele
adaptowania dzieł Austen na podstawie analizy ekranizacji powieści autorki:
1) klasyczne adaptacje telewizyjne i filmowe, 2) adaptacje rozgrywające się
w czasach współczesnych, 3) produkcje nawiązujące do twórczości autorki.
Do pierwszej grupy należą oczywiście seriale wyprodukowane przez stację
BBC, ale i kostiumowe filmy pełnometrażowe, które dość wiernie oddają
fabułę i tło obyczajowe powieści. Również tutaj następują pewne przesunięcia
wobec pierwowzoru, ponieważ protagonistów często modeluje się według
Tamże, s. 58.
M. Olszowska, Duma i uprzedzenie Jane Austen: historia Lizzy, w: A. Helman, B. Kazana,
red., Od Jane Austen do Iana McEwana. Adaptacje literatury brytyjskiej, Fundacja Kino, Warszawa
2011, s. 39.
12 Tamże, s. 44.
13 A. Niemczyńska, Kino kobiet? Pomiędzy romantyzmem…, s. 131.
14 Por. R. Warren, Jane Austen Movies and Television Shows, http://www.janeausten.org/jane-austen-movies.asp [dostęp: 10.01.2015].
15 M. Hendrykowski, Współczesna adaptacja filmowa…, s. 133–134.
10
11
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koncepcji New Man, to znaczy czyni się ich bardziej sfeminizowanymi – są
bardziej wrażliwi i łagodni niż w powieściach16. Na taką percepcję ma dodatkowo wpływ dobór aktorów, a dobrym przykładem jest Rozważna i romantyczna Anga Lee, w której rolę Edwarda Ferrarsa i pułkownika Brandona
odgrywali Hugh Grant i Alan Rickman, popularni brytyjscy aktorzy, uwielbiani przez damską część widowni.
Adaptacje rozgrywające się w czasach współczesnych powstają coraz liczniej; ta moda została zainicjowana przez Clueless (1996, reż. Amy Heckerling), adaptację Emmy toczącej się w Los Angeles lat dziewięćdziesiątych
wśród uczniów tamtejszego liceum. Niezwykle istotnym podtypem są filmy
stworzone przez indyjski przemysł rozrywkowy, w których system społeczny dziewiętnastowiecznej Anglii zastąpiony jest między innymi różnicami
kulturowymi między Hindusami a Amerykanami. W Dumie i uprzedzeniu17
(2004, reż. Gurinder Chadha) pan Darcy jest amerykańskim biznesmenem,
a Lalita (Elisabeth), grana przez gwiazdę kina bollywoodzkiego, Aishwaryę
Rai, to dumna Hinduska, która gardzi Darcym z powodu jego stosunku do
kultury indyjskiej.
Prawdopodobnie najbardziej zróżnicowaną grupą są dzieła inspirowane
Austen, poczynając od niezwykle popularnego Dziennika Bridget Jones, adaptacji powieści o tym samym tytule, która fabułą nawiązuje do Dumy i uprzedzenia. Twórcy takich dzieł składają hołd Austen nie tylko poprzez nawiązanie do fabuły, równie często zajmuje ich fenomen jej twórczości, jak w Rozważnych i romantycznych. Klubie miłośników Jane Austen, Austenland oraz serialu
Lost in Austen.
Austen w dobie konwergencji
Lizzie Bennet Diaries to adaptacja Dumy i uprzedzenia w formie serialu, którego twórcami są Bernie Su i Hank Green. Został zrealizowany w formie wideobloga (vloga), prowadzonego przez tytułową bohaterkę, Lizzie Bennet,
dwudziestoczteroletnią studentkę komunikacji masowej, która realizuje
w ten sposób projekt zaliczeniowy, a następnie pracę dyplomową. Jest ona
A. Niemczyńska, Kino kobiet? Pomiędzy romantyzmem…, s. 118.
Tytuł anglojęzyczny to Bride and Prejudice (Panna młoda i uprzedzenie) – gra słów nawiązująca do oryginalnego tytułu powieści: Pride and Prejudice, jak i głównego celu pani Bennet,
która za wszelką cenę chce wydać córki za mąż.
16
17
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zatem nie tylko główną postacią, ale i narratorką opowieści. Tym, co wyróżnia produkcję na tle innych adaptacji, jest jej silne umocowanie w kulturze
konwergencji. Henry Jenkins, twórca tego paradygmatu, przez konwergencję
rozumie „przepływ treści pomiędzy różnymi platformami medialnymi,
współpracę różnych przemysłów medialnych oraz migracyjne zachowania
odbiorców mediów”18. Niemniej to nie tyle proces technologiczny, co kulturowy, wynikający ze zmiany postawy wobec mediów. Kultura konwergencji
to zarazem kultura uczestnictwa, w której odbiorcy intensyfikują swoją aktywność, dynamicznie włączając się w proces twórczy (mówi się wręcz, że
stają się prosumentami19); tym samym konsumpcja nabiera wymiaru kolektywnego. Lizzie Bennet Diaries można określić mianem narracji transmedialnej
– jest bowiem „historią odsłanianą na różnych platformach medialnych,
przy czym każde medium ma swój oddzielny wkład w nasze rozumienie
fikcyjnego świata”20. Sztandarowym przykładem narracji transmedialnej są
Gwiezdne wojny, ponieważ na uniwersum stworzone przez George’a Lucasa
składa się nie tylko sześć filmów kinowych, ale i komiksy, książki, seriale
oraz wiele innych tekstów kultury, które współtworzą świat przedstawiony.
Fabuła Lizzie Bennet Diaries rozwijana jest głównie na portalu YouTube, ale
i przez portale społecznościowe: Twitter, Facebook, Lookbook.nu, Pinterest
i inne. Można zastanawiać się, czy termin „narracja transmedialna” jest wobec tego adekwatny do opisywania Lizzie Benent Diaries, jako że transmedialność odbywa się tu na zdecydowanie mniejszą skalę niż w wypadku franczyz
filmowych jak Gwiezdne wojny, Matrix, Harry Potter, w dodatku platformami
medialnymi nie są osobne media, ale różne portale internetowe. Niezależnie
od tych różnic w anglojęzycznych publikacjach transmedialność jest powszechnie używaną kategorią do opisania fenomenu adaptacji (posługują się
nim nie tylko twórcy Lizzie Bennet Diaries, ale i liczni komentatorzy), ponadto
Henry Jenkins w jednym z wywiadów przywołuje Lizzie Bennet Diaries jako
przykład narracji transmedialnej nowego typu21. Należy bowiem pamiętać,
18 H. Jenkins, Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, przeł. M. Filiciak, Wyd.
Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007, s. 9.
19 Zob. P. Siuda, Mechanizmy kultury prosumpcji, czyli fani i ich globalne zróżnicowanie, „Studia Socjologiczne” 2012, nr 4, https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/990/Piotr_
Siuda_Mechanizmy_kultury_prosumpcji.pdf?sequence=1 [dostęp: 10.01.2015].
20 H. Jenkins, Kultura konwergencji. Zderzenie starych…, s. 260.
21 Zob. H. Jenkins, Transforming Hollywood: The Future of Television Conference Videos (Part Two),
http://henryjenkins.org/2014/04/transforming-hollywood-the-future-of-television-conferen
ce-videos-part-two.html [dostęp: 10.01.2015], H. Jenkins, Creating Transmedia: An Interview with
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że książka Jenkinsa została wydana w 2007 roku, przed okresem gwałtownego rozwoju mediów społecznościowych, stąd oczywiste staje się, że teoria
wymaga aktualizacji.
By dostosować paradygmat kultury konwergencji do obecnych realiów,
Marloes Hoogendoorn wyróżnia 1) franczyzowe narracje transmedialne oraz
2) zintegrowane narracje transmedialne22. Pierwszy typ reprezentowany jest
przez takie cykle jak Gwiezdne wojny oraz Matrix. Różne media mają dawać
wgląd do różnych obszarów świata przedstawionego danego cyklu, zaś rozwój tych narracji wiąże się z chęcią stworzenia franczyz generujących zyski
przez wielkie wytwórnie filmowe. Inaczej jest w przypadku Lizzie Bennet
Diaries, ponieważ serial zalicza się do zintegrowanych narracji transmedialnych. Ich nadrzędnym celem jest nie stworzenie świata wokół opowieści, ale
opowiedzenie historii przez różne platformy medialne; tym samym dochodzi do rozbicia opowieści na różne kanały23. To ujęcie odzwierciedla nowatorski charakter działań Berniego Su i Hanka Greena, dla których produkcja
była eksperymentem z formą24, a różne platformy od samego początku
współtworzyły narrację – w przeciwieństwie do franczyzowych narracji
transmedialnych, które najczęściej startują z poziomu jednego medium i są
rozszerzane o inne platformy w późniejszym okresie. Lizzie Bennet Diaries to
nie tylko vlog głównej bohaterki. Na opowieść składają się inne serie filmów: Lydia Bennet!, Collins and the Collins, Maria of the Lu. Ponadto bohaterowie są niezwykle aktywni w mediach społecznościowych, szczególnie na
Twitterze, gdzie swoje profile prowadzą wszyscy główni bohaterowie. Dodatkowo Jane Bennet aktywnie udziela się na portalu modowym Lookbook.nu, Tumblr i Pinterest. Obecność bohaterów w przestrzeni internetu
oraz prowadzenie przez nich kont na portalach społecznościowych znacząco wpływa na immersję i stwarza iluzję, że toczące się w serialu wydarzenia
rozgrywają się w czasie rzeczywistym. Platformy uzupełniają się wzajemnie;
oglądanie samego serialu pozwala zrozumieć fabułę, natomiast śledzenie
pozostałych kanałów komunikacji wzbogaca narrację. Należy jednak dodać,
Andrea Phillips (Part Two), http://henryjenkins.org/2012/11/creating-transmedia-an-inter
view-with-andrea-phillips-part-two.html [dostęp: 10.01.2015].
22 M. Hoogendoorn, Mixing media: The Lizzie Bennet Diaries as a postmodern adaptation of
Jane Austen’s Pride and Prejudice, Utrecht 2013, s. 16–17, http://dspace.library.uu.nl/bitstream
/handle/1874/277407/BA%20thesis%20Litwet%20June%202013%20Marloes%20Hoogend
oorn%203483304.pdf?sequence=1 [dostęp: 14.01.2015].
23 Tamże.
24 K. Potapiuk, Literature and Transmedia in Social Network Services – Case Study: The Lizzie
Bennet Diaries, „Social Communication” 2014, nr 1, s. 55.
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że w ostatnim czasie poczyniono pewne kroki, które sprawiają, że Lizzie
Bennet Diaries nabiera cech franczyzowej narracji transmedialnej – w czerwcu
2014 wydano The Secret Diary of Lizzie Bennet – pamiętnik głównej bohaterki,
który stanowi uzupełnienie serialu. W powieści pojawia się więcej postaci,
ponadto unaoczniane są zdarzenia, które w serialu ze względu na format
wideobloga zostały tylko wspomniane. W dodatku na 2015 rok planowana
jest kolejna książka – The Epic Adventures of Lydia Bennet, która ma stanowić
kontynuację wydarzeń z serii. Produkcja udowadnia więc, że niezależne produkcje mogą
również stać się franczyzą.
Pomysł na umieszczanie serialu w internecie może wywoływać zdziwienie,
niemniej taka forma udostępniania jest coraz powszechniejsza. Ponadto
niesie wiele zalet – pozwala na obniżenie kosztu produkcji, umożliwia większą niezależność artystyczną, definiuje grono odbiorców – młodych ludzi,
którzy stanowią największą grupę użytkowników portalu. Seryjność (ekranizacja składa się z ponad stu odcinków) wpływa na zaangażowanie widzów,
między innymi poprzez zastosowanie typowych zabiegów narracyjnych,
takich jak tzw. cliffhangery – czyli zawieszenie akcji pod koniec odcinka
w kluczowym momencie, by zaintrygować widza i pozostawić go w stanie
napięcia. Podobne chwyty były wykorzystywane już w XIX wieku w dobie
powieści w odcinkach, kiedy to w takiej formie publikowano zarówno najpopularniejsze (Trzech muszkieterów, Hrabiego Monte Christo), jak i najwybitniejsze powieści – Annę Kareninę, Braci Karamazow, Panią Bovary czy Lalkę.
W Lizzie Bennet Diaries szczególnie znamienne zawieszenie akcji miało miejsce między sześćdziesiątym a sześćdziesiątym pierwszym odcinkiem. W odcinku
sześćdziesiątym po raz pierwszy pojawił się Darcy – wchodzi do pokoju,
w którym główna bohaterka nagrywa film, jednak widzowie nie mają okazji
zobaczyć jego twarzy – zostaje pokazany od szyi w dół. Dopiero w kolejnym, wyemitowanym kilka dni później, można go zobaczyć w całej okazałości, w dodatku w scenie, która jest odpowiednikiem oświadczyn – dochodzi
w niej bowiem do wyznania miłości.
Strategie adaptacyjne w Lizzie Bennet Diaries
Twórcy, przenosząc akcję Dumy i uprzedzenia do współczesności, dokonali
kilku modyfikacji. Główną jest oczywiście transfer w czasie, ale i transfer
przestrzenny, gdyż akcja rozgrywa się w Stanach Zjednoczonych, na Zachodnim Wybrzeżu. Z tym wiąże się również strategia autorów ekranizacji,
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którzy postanowili zróżnicować pochodzenie etniczne bohaterów, decydując
się na obsadzenie ról niezależnie od koloru skóry aktorów (colour-blind casting25). Dzięki temu rozwiązaniu zamiast Charlotte i Marii Lucas w produkcji pojawiają się Charlotte i Maria Lu, zamiast Caroline i Charlesa Bingleyów
– Caroline i Bing Lee (sic!), a Fitzwilliam Darcy staje się afroamerykaninem
Fitzem Williamsem (w dodatku jest tu przyjacielem, a nie kuzynem Darcy’ego). Inne odstępstwa są związane z formatem serii. Ponieważ podstawą
jest wideoblog Lizzie, nie dość, że śledzimy wydarzenia z jej punktu widzenia, to jeszcze przez większość odcinków nasza perspektywa ogranicza się
do pokoju bohaterki (lub pomieszczenia, w którym aktualnie się znajduje).
Resztę wydarzeń relacjonuje, często urozmaicając narrację scenkami odgrywanymi z innymi bohaterami. Umożliwia to ograniczenie liczby bohaterów
do tych, którzy odwiedzili Lizzie lub natknęli się na to, jak nagrywa filmy;
w ten sposób w serialu nie pojawiają się państwo Bennetowie, Catherine de
Bourgh, państwo Lucasowie oraz poboczne postaci. Ma to również wymiar
pragmatyczny – pozwala ograniczyć budżet tej niezależnej produkcji. Przede
wszystkim jednak format vloga znacznie przyczynia się do immersji – „identyfikacji lub więzi emocjonalnej z fikcyjnym środowiskiem, często opisywanej w kategoriach »eskapizmu« lub poczucia »bycia tam«”26. Vlogi są jednym
z podstawowych rodzajów filmów umieszczonych na serwisie YouTube
i podobnie jak blogi występują w wielu odmianach. Właśnie dzięki wiernemu odwzorowaniu klasycznej realizacji wideobloga – w formie pamiętnika,
dziennika z przemyśleniami autora – wielu odbiorców zostało zwiedzionych;
założyli, że oglądają perypetie realnie istniejącej dziewczyny, a nie adaptację
Dumy i uprzedzenia; z błędu wyprowadzali ich inni internauci27. Przyczyniły
25 http://www.dailydot.com/interviews/lizzie-bennet-diaries-cast-interview; http://popins
omniacs.com/2014/09/old-stories-new-tellers-how-modern-web-series-are-changing-classics
[dostęp: 15.01.2014].
26 H. Jenkins, Kultura konwergencji. Zderzenie starych…, s. 255.
27 Przykładowe komentarze mieszczące się pod pierwszym odcinkiem Lizzie Bennet Diaries:
„I don’t get it. Is this real or a retelling of Pride and Prejudice?” (Nie rozumiem. To prawdziwe
czy reinterpretacja Dumy i uprzedzenia?); „Glad I wandered down to the comments or it probably wouldn’t taken a few episodes to figure out what was going on” (Dobrze, że sprawdziłem komentarze, w przeciwnym razie zajęłoby mi kilka odcinków, zanim domyśliłbym się, co
jest grane); „Funny story, way back when this started I remember watching this and thinking
it was real and that this Lizzie chick was such an idiot because OBVIOUSLY her mom made
her that shirt because it was the opening line of P&P. And then I realized I was the idiot
because this girl’s name was Lizzie Bennet haha” (Zabawne, pamiętam, że kiedy zaczęłam to
oglądać, myślałam, że to prawdziwe i że Lizzie jest idiotką, ponieważ OCZYWIŚCIE mama
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się do tego nie tylko kreacje aktorskie, w szczególności rola Ashley Clements
wcielającej się w główną bohaterkę (za rolę otrzymała nagrodę Streamy28),
ale i doświadczenia producenta, Hanka Greena, który prowadzi własny kanał Vlogbrothers29, dzięki czemu serial niezwykle wiernie imituje format
osobistego vloga.
Marek Hendrykowski, zajmując się problematyką adaptacji, przywołuje
siedem podstawowych operacji semantycznych w ekranizacjach. Są to: substytucja, redukcja, addycja, amplifikacja, inwersja, transakcentacja oraz kompresja30. Zabiegiem definiującym całą serię jest transakcentacja. Przeniesienie
akcentu ważności dokonuje się na poziomie samej koncepcji; Lizzie Bennet
Diaries nie skupia się jak powieść Austen na przedstawieniu obyczajowości
oraz satyrycznym spojrzeniu na społeczeństwo, ponieważ istotniejsze okazują się przemyślenia bohaterów (czasami mające charakter konfesyjny) oraz
rozwój wewnętrzny bohaterów. Lizzie Bennet za sprawą wydarzeń rozgrywających się w ciągu roku staje się inną osobą; podobnie jak pozostali bohaterowie, w szczególności Charlotte Lu, Jane Bennet, William Darcy, Lydia
Bennet oraz Bing Lee. Towarzyszy temu przeniesienie wątku romansowego
na drugi plan; oczywiście rozwój uczucia Darcy’ego i Elizabeth jest istotnym
elementem fabuły, podobnie jak związek Jane i Bingleya, jednak na próżno
szukać tu romantycznych uniesień. Twórcy większą wagę przywiązują do
pogłębiania się relacji bohaterów. Co więcej, William Darcy pojawia się dopiero w drugiej połowie serii, poza tym łącznie występuje w jedenastu ze stu
odcinków, z kolei Lizzie jest obecna w niemal wszystkich. Odmienne proporcje implikuje zresztą sam tytuł – Lizzie Bennet Diaries oraz wypowiedziane
w pierwszym odcinku zdanie: „Nazywam się Lizzie Bennet, a to moje życie”
(My name is Lizzie Bennet and this is my life)31. Trop ten odsyła bezpośrednio do tradycji bildungsroman, czyli powieści o formowaniu się bohatera
do czasu, aż stanie się w pełni skrystalizowaną osobowością32. Serial zwraca
tym samym uwagę na wydźwięk powieści, który został niejako przesłonięty
ekranizacjami. Aleksandra Niemczyńska, komentując fenomen adaptacji
dała jej koszulkę, ponieważ było na niej zdanie rozpoczynające Dumę i uprzedzenie. Później
zdałam sobie sprawę, że ja jestem idiotką, bo imię dziewczyny to Lizzie Bennet, haha).
28 http://www.ashleyclements.net/Ashley_Clements/Home.html [dostęp: 12.01.2015].
29 https://www.youtube.com/user/vlogbrothers [dostęp: 12.01.2015].
30 M. Hendrykowski, Współczesna adaptacja filmowa…, s. 78.
31 https://www.youtube.com/watch?v=KisuGP2lcPs [dostęp: 15.01.2015].
32 M. Głowiński, Entwicklungsroman, w: J. Sławiński, red., Słownik terminów literackich, Wyd.
Ossolineum, Warszawa 1988, s. 120.
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powieści Austen, zwraca bowiem uwagę na spłycenie problematyki podejmowanej przez autorkę z powodu skupiania się na wątkach romansowych,
które w dodatku stają się bardziej sentymentalne niż w powieściach33. Nawet
w Dumie i uprzedzeniu z 1995 roku historia miłości bohaterów została wyeksponowana na kilka sposobów. Przede wszystkim twórcy serialu zainicjowali
tendencję do fetyszyzacji pana Darcy’ego, która dokonuje się za sprawą
kobiecego spojrzenia34. Niezwykle często widzimy Elizabeth przyglądającą
się mężczyźnie oraz spoglądamy na niego z jej punktu widzenia. Poza tym
bohater występuje w serialu znacznie częściej niż w książce za sprawą dodania scen, w których, mimo że przebywa z dala od Elizabeth, obserwujemy
jego poczynania (narracja w powieści prowadzona jest w mowie pozornie
zależnej, a więc ogranicza przeważnie nasz punkt widzenia do obserwacji
bohaterki); szczególnie znamienna jest scena, w której Darcy, powróciwszy
do Pemberley, zażywa kąpieli w okolicznym jeziorze i wkrótce potem zostaje dostrzeżony przez bohaterkę35. Ponadto serial wieńczy rozbudowana
scena ślubu Jane i Bingleya oraz Elizabeth i Darcy’ego, podczas gdy w książce ich ożenek autorka konkluduje tylko zdaniem: „Szczęsny dla macierzyńskiego serca pani Bennet był dzień, w którym pozbyła się dwóch najbardziej
udanych córek”36. Film z 2005 roku z kolei wysuwa na pierwszy plan postać
bohaterki; Joe Wright przyznawał, że dla niego powieść to przede wszystkim
historia Lizzy, dlatego w ekranizacji przedstawia proces dojrzewania dziewczyny oraz budzenia się seksualności, na co wielki wpływ ma spotkanie
z Darcym37. W filmie doszło jednak również do znaczącej redukcji – trzonem opowieści został wątek romansowy, pominięto zaś większość tematyki
społeczno-obyczajowej38. W dodatku romantyczne sceny odgrywane są
często w konwencji sentymentalnej oraz z pewnym odstępstwem od ówczesnej obyczajowości, jak scena oświadczyn, która nie rozgrywa się jak w poA. Niemczyńska, Kino kobiet? Pomiędzy romantyzmem…, s. 162.
M. Olszowska, Duma i uprzedzenie Jane Austen…, s. 39.
35 O potężnym ładunku emocjonalnym sceny i dokonanej dzięki niej fetyszyzacji Darcy’ego
świadczy dodatkowo fakt, że została ona uznana za najbardziej pamiętny moment w historii
brytyjskich seriali, por. A. Williams, Oh, Mr Darcy: Colin Firth’s Pride and Prejudice lake scene
named most memorable moment in British TV drama, http://www.dailymail.co.uk/news/article-2356616/Oh-Mr-Darcy-Colin-Firths-Pride-Pre judic e-lake-scene-named-memorable-moment-British-TV-drama.html [dostęp: 15.01.2015].
36 J. Austen, Duma i uprzedzenie, przeł. A. Przedpelska-Trzeciakowska. Wyd. Prószyński i S-ka,
Warszawa 2008, s. 365.
37 M. Olszowska, Duma i uprzedzenie Jane Austen…, s. 52.
38 Tamże, s. 53.
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wieści i większości adaptacji w salonie u państwa Collinsów, ale w świątyni
dumania podczas ulewy. Już sama sceneria znacząco zmniejsza dystans, a między bohaterami niemalże dochodzi do pocałunku, co implikuje, że w tej
wersji Elizabeth darzyła Darcy’ego uczuciem już w tym momencie.
Redukcja to kolejna istotna operacja adaptatorska wykorzystana w Lizzie
Bennet Diaries. Dokonuje się między innymi za sprawą wspomnianego formatu vloga, ograniczającego akcję do jednego pomieszczenia i jednego ujęcia
na odcinek, co równocześnie skutkuje zmniejszeniem liczby bohaterów.
Między innymi dlatego stałym elementem serialu są sceny, w których postaci
wcielają się w czyjeś role (przy użyciu charakterystycznego stroju lub gadżetu) i odgrywają istotne z ich punktu widzenia wydarzenia. Bardzo często
personifikowana jest pani Bennet, która w tej wersji jest odgrywana przez
Lizzie; w jej interpretacji to tradycyjna kobieta z południa Stanów, co ma
podkreślać strój oraz akcent. Ponadto w pierwszej połowie serialu inne postacie regularnie wcielają się w rolę Darcy’ego, pana Benneta, Binga Lee oraz
Jane. Inicjatorką takiego teatrzyku nie pozostaje sama Lizzie; czasami inne
postacie przejmują vloga, by pokazać prawdziwą ich zdaniem wersję wydarzeń, często wypieraną przez główną bohaterkę (która, jak zauważają siostry
i przyjaciółka, często źle interpretuje zachowanie Darcy’ego). By zmniejszyć
liczbę bohaterów, ale i dostosować model rodziny do realiów XXI wieku,
w serialu zredukowano liczbę sióstr Bennet do trzech: Jane, Elizabeth oraz
Lydii. Mary zostaje zmieniona w kuzynkę, a Kitty staje się kotką (sic!) Lydii.
Ten żartobliwy chwyt nawiązuje nie tylko do imienia Bennetówny, ale i do
jej wiernego podążania za swoją młodszą siostrą.
Innym zabiegiem adaptatorskim, tym razem mającym cechy parodystyczne, jest amplifikacja, która zakłada wydobycie z dzieła na rzecz ekranizacji
cech charakterystycznych39. Jej ofiarą często pada powaga – dzieje się tak
również w Lizzie Bennet Diaries. Twórcy zachowują pewne elementy pierwowzoru, które współcześnie muszą być uznane za anachronizmy. I tak William Darcy po odrzuceniu, podobnie jak u Austen, daje Lizzie list zamiast
wysłać e-mail lub wiadomość tekstową. Co więcej, jest on pisany ręcznie –
kursywą oraz, jak zauważa zdziwiona bohaterka – zapieczętowany woskiem.
Netherfield, posiadłość Binga i Caroline Lee, posiada nie pokoje gościnne,
ale i całe skrzydło – również ku zaskoczeniu Lizzie. Starania pani Bennet, by
wydać córki za mąż, również nie przystają do XXI wieku i dzięki temu wnoszą dodatkowy walor komediowy.
39

M. Hendrykowski, Współczesna adaptacja filmowa…, s. 80.
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Realia współczesności nakładają wręcz na twórców konieczność zastosowania substytucji, czyli zamiany elementu występującego w pierwowzorze na
inny – ekwiwalentny semantycznie. Bennetowie, w oryginale należący do
nieco zubożałego ziemiaństwa angielskiego, w adaptacji przedstawieni są
jako rodzina należąca do klasy średniej, aktualnie będąca w problemach
finansowych z racji kryzysu z 2008 roku oraz konieczności spłacania kredytu
zaciągniętego na dom. Do poprawy sytuacji materialnej nie przyczyniają się
studenckie długi Jane i Lizzie, przez które siostry nadal mieszkają z rodzicami. Ponadto, w przeciwieństwie do sytuacji w powieści, pan Collins nie
oświadcza się Elizabeth, ale proponuje jej dobrze płatną, lecz nudną pracę,
której bohaterka jako idealistka nie chce przyjąć. Ku wielkiemu rozczarowaniu Lizzie stanowisko akceptuje Charlotte, jednak, w przeciwieństwie do
powieści, w serialu bohaterka odnajduje się w sytuacji i nie żałuje podjętej
decyzji, a główna postać nie oddala się od przyjaciółki.
Chyba najbardziej znaczącym z punktu widzenia fabuły odstępstwem jest
wątek Lydii i Wickhama, a ściślej – jego zakończenie. Niechlubną ucieczkę
niezamężnej pary zastąpiono sekstaśmą, do której prawa George Wickham
sprzedał potentatowi rynku erotycznego. Sprawa zostaje ujawniona przez
umieszczenie w cyberprzestrzeni strony z odliczaniem do czasu ukazania się
filmu w internecie. Twórcy adaptacji postanowili odmienić losy Lydii; przede
wszystkim okazuje się, że została zmanipulowana przez Wickhama i namówiona do nakręcenia wideo, które ma zostać upublicznione bez jej zgody.
Co więcej, dzięki działaniom Darcy’ego, który wykupił firmę, do premiery
filmu nie dochodzi, a bohaterka wchodzi w dorosłe życie bez ciążącego na
niej stygmatu. Poza tym, mimo że Lydia, podobnie jak u Austen, przedstawiana jest jako trzpiotka, lubiąca męskie towarzystwo, jej postaci nadana jest
większa głębia. W kręconych przez nią vlogach (ukazujących się na jej kanale: Lydia Bennet, stanowiącym część narracji Lizzie Bennet Diaries) dowiadujemy się, że czuje się mniej kochaną siostrą ze względu na wielką zażyłość
między Jane a Lizzie, a jej nieodpowiedzialne zachowanie wynika z chęci
bycia zauważoną przez rodzeństwo.
Nieco inaczej prezentują się losy Jane i Elizabeth, które na koniec serialu
nie zostają żonami – kolejno – Binga Lee oraz Williama Darcy’ego. Elizabeth
przeprowadza się do San Francisco, gdzie mieszka Darcy, ale nie decyduje
się na zajęcie proponowanego stanowiska w Pemberley Digital, rodzinnym
przedsiębiorstwie Darcych (które zresztą bierze nazwę od ich posiadłości
w powieści) – postanawia założyć własną firmę. Jane i Bing przeprowadzają
się do Nowego Jorku, jednak – w przeciwieństwie do sytuacji z powieści –
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najstarsza siostra Bennet nie przyjmuje go z otwartymi ramionami, ale wyznacza granice, mówiąc wyraźnie, że muszą odbudować swoją relację. Dzięki
tym posunięciom twórcy nie tylko dostosowują narrację do współczesnych
warunków, ale i dają subtelne sygnały, pokazujące, o ile lepszą sytuację
współcześnie mają kobiety.
Serial Lizzie Bennet Diaries często świadomie nawiązuje do kultu, którym otaczane są dzieła pisarki – podkreśleniu tej więzi służą intertekstualne nawiązania.
Lizzie w pierwszym odcinku serialu przyznaje, że uwielbia filmy z Colinem Firthem, a w jednym z kolejnych Lydia przynosi Lizzie do obejrzenia film – Dziennik Bridget Jones, adaptację książki Helen Fielding, nawiązującej do Dumy i uprzedzenia. Nie zapomnijmy, że protagonistą filmu jest Mark Darcy, odgrywany
przez Colina Firtha, który wcielał się w rolę Fitzwilliama Darcy’ego w kultowym
serialu stacji BBC. Z opowieści Charlotte i Lizzie wynika, że ich matki zaczęły
rodzić je podczas spotkania klubu czytelniczego, na którym dyskutowano
o Rozważnej i romantycznej; Lydia posiada fałszywy dowód wyrobiony na nazwisko Mary Crawford, bohaterki innej powieści Jane Austen – Mansfield Park.
Elizabeth wspomina też o apokalipsie zombie, co zapewne stanowi aluzję do
mashupowej powieści Duma i uprzedzenie i zombie (w której Elizabeth i Darcy dodatkowo walczą z nawiedzającą Anglię inwazją potworów)40. Odniesień do
powieści brytyjskiej autorki jest o wiele więcej; są one mrugnięciem oka do obytego widza oraz świadomie wpisują serial w tradycję austenmanii.
Podsumowanie
Marek Hendrykowski, podsumowując dzisiejszą postawę wobec adaptowania, zaznacza, że „kryterium decydującym w ostatecznym rozrachunku
o wartości danej adaptacji nie jest już filmowe faksymile pierwowzoru, lecz
rozległość i głębia zaadaptowanego kontekstu”41. Przykład Lizzie Bennet
Diaries udowadnia, że niezależna produkcja może odnieść wielki sukces,
a zarazem zostać wliczona w poczet najlepszych adaptacji powieści Jane
Austen42. Twórcy produkcji dzięki różnorodnym operacjom adaptatorskim
40 Zob. R. Knapek, Kultura zombie-tekstualna (o „Quirk Books” na przykładzie Dumy i uprzedzenia i zombie), „Świat i Słowo” 2012, nr 1, s. 91–101, http://www.swiatislowo.ath.bielsko.
pl/sis18/08.knapek-kultura_zombie-tekstualna.pdf [dostęp: 15.01.2015].
41 M. Hendrykowski, Współczesna adaptacja filmowa…, s. 213.
42 http://www.theguardian.com/tv-and-radio/tvandradioblog/2013/jan/28/youtube-auste
n-pride-and-prejudice [dostęp: 15.01.2015].
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nie tylko z sukcesem przenieśli akcję powieści do współczesności, ale zachowali jej bogactwo znaczeniowe, wprowadzając wręcz innowacje w stosunku do oryginalnego dzieła – na przykład za sprawą pogłębienia wątku
Lydii czy odniesienia się do współczesnych problemów społecznych, jak
długi studenckie, kryzys z 2008 roku, prywatność w internecie czy dylematy
młodych ludzi odnośnie do przyszłości zawodowej. Serial Lizzie Bennet Diaries dodatkowo zapoczątkował modę na niezależne adaptacje, tworząc nowy
model adaptowania klasyki. Istotnymi różnicami między dotychczasowymi
ekranizacjami a narracjami transmedialnymi nowego typu (zintegrowanymi)
będą między innymi: docelowa grupa odbiorców (produkcje tego typu mają
moc popularyzatorską oraz promują klasykę wśród młodych widzów), inny
poziom zaangażowania emocjonalnego (dzięki użyciu portali społecznościowych i wielości platform medialnych) oraz większa tendencja do nowatorstwa wynikająca z niezależności produkcji, która ułatwia prowadzenie eksperymentów. Lizzie Bennet Diaries nie tylko dowodzi ponadczasowości dzieł
Austen, ale i zachęca do recyklingu klasyki literatury; oprócz Dumy i uprzedzenia w ostatnim czasie powstały m.in. adaptacje: Emmy – Emma Approved,
Frankensteina – Frankenstein MD, Przygód Piotrusia Pana – The New Adventures of
Peter and Wendy oraz Ani z Zielonego Wzgórza – Green Gables Fables.
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Contemporary Jane Austen adaptations.
Lizzie Bennet Diaries as transmedia storytelling
The subject of the article is analysis of one of Jane Austen’s recent screening – Lizzie Bennet Diaries,
an independent adaptation of Pride and Prejudice. The series arose as a result of austenmania, which
began in popular culture at the beginning of the nineties, although it is still an innovative creation
worth further description. In the article I would like to present the phenomenon of Austen’s work
and consider its reasons, describe Lizzie Bennet Diaries as transmedia storytelling and which adapting
operations the creators used while transferring the book to the screen, as well as what are the
differences between the series and hitherto adaptations of Pride and Prejudice.
Keywords: transmedia storytelling, convergence culture, theory of adaptation, Jane Austen,
Pride and Prejudice
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Wiedźmina Geralta podróż z Zachodu:
transfery kulturowe w cyklu wiedźmińskim
Andrzeja Sapkowskiego
i serii gier komputerowych Wiedźmin
Wprowadzenie
Dzięki sukcesowi gry komputerowej Wiedźmin (CD Projekt RED, 2007),
inspirowanej cyklem wiedźmińskim autorstwa Andrzeja Sapkowskiego,
znacznie wzrosło międzynarodowe zainteresowanie historiami o wiedźminie Geralcie. O ile same powieści Sapkowskiego już wcześniej z powodzeniem tłumaczone były na inne języki, to dopiero seria gier komputerowych
zdołała zdobyć większe zainteresowanie na cennych rynkach anglojęzycznych.
Artykuł ma na celu przedstawienie problematyki transferów kulturowych
zachodzących pomiędzy opowieściami o wiedźminie w różnych mediach
a tradycjami anglojęzycznej literatury fantasy oraz schematami komputerowych gier fabularnych o międzynarodowym zasięgu. Pierwsza część artykułu
pokrótce przedstawia problem recepcji literatury fantasy w Polsce i wpływu,
który wywarł na nią mocno osadzony w anglojęzycznej fantasy cykl wiedźmiński. W drugiej części natomiast podjęta zostanie próba określenia, czy
w wypadku serii gier o wiedźminie mówić można o ponownym umiędzynarodowieniu opowiadanej w nich historii. Zaznaczyć należy, iż refleksja ta
będzie dotyczyć przede wszystkim różnic pomiędzy odbiorem gry przez
graczy polsko- i anglojęzycznych – jako że celem artykułu jest określenie
wymiaru wymiany z tym właśnie kręgiem kulturowym.
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Wiedźmin przybył z Zachodu –
wpływ Sapkowskiego na kształt gatunku fantasy w Polsce
Nie ma raczej wątpliwości co do tego, iż współczesna odmiana gatunkowa
fantastyki określana przez nas mianem fantasy przywędrowała do Polski –
podobnie jak pod wieloma względami siostrzana jej wobec niej science fiction – z zagranicy. Literaturoznawcy co prawda próbują czasem poszukiwać
śladów protofantastyki we wcześniejszych tekstach polskich autorów, jednak
to, co dzisiaj jest postrzegane jako fantastyka, ma rodowód zdecydowanie
zagraniczny. Wzorem innych badaczy rozpatrujących problematykę percepcji i odbioru fantastyki w Polsce w pewnym partiach artykułu odnosić się
będę zarówno do fantasy, jak i do science fiction – polskie dzieje obydwu
tych odmian gatunkowych są bowiem ze sobą blisko związane. Trzeba zaznaczyć, że przedmiotem mojego zainteresowania pozostaje przede wszystkim fantasy i w związku z tym wszelkie kwestie dotyczące science fiction
będą traktowane przede wszystkim jako niezbędny kontekst, nie zaś problematyka wymagająca w tym miejscu szczegółowego omówienia.
Wiele miejsca w refleksji naukowej dotyczącej fantastyki zajmują również
problemy definicji: niejasne są nie tylko podziały wewnątrz samych odmian
gatunkowych (przyjmowane przez czytelników i krytyków za podziałami
tworzonymi sztucznie przez wydawnictwa oraz księgarnie w celu promocji
sprzedawanych tytułów), lecz także sam zakres pojęcia „fantastyka”. Ponieważ artykuł dotyczy w dużej mierze percepcji fantasy, aby uniknąć pułapek
idących za próbami definicji, jako reprezentujące tę odmianę gatunkową
identyfikować będę teksty rozpoznawane jako takie w popularnym dyskursie
czytelniczym.
Obydwie odmiany fantastyki1 swój kształt, który uważany jest dzisiaj za
kanoniczny i do którego odnoszone są nowe utwory do nich przypisywane,
przybrały ostatecznie w XX wieku. W przypadku literatury fantasy wymieniać można wiele tekstów (zarówno XX-wiecznych, jak i wcześniejszych),
które wywarły znaczny wpływ na tę odmianę gatunkową, w pierwszej kolejności jednak wypada przywołać kilka nazwisk i tytułów. Mowa tutaj przede
wszystkim o opowiadaniach o Conanie Barbarzyńcy autorstwa Roberta
1 Przy omówieniu pomijam wyróżnianą czasem w polskim literaturoznawstwie trzecią odmianę gatunkową fantastyki – horror – dla porządku, wzorem literaturoznawców anglosaskich, zaliczając ją do fantasy. Pominięcie horroru w moim wywodzie jest też dopuszczalne
z racji stosunkowo niewielkiej roli, jaką odegrał w omawianych zjawiskach.
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E. Howarda oraz o powieści Władca pierścieni J.R.R. Tolkiena2. Zaliczyć je
możemy do grupy tekstów, z których późniejsi autorzy czerpali inspirację
zarówno dla postaci, fabuł, jak i metod tworzenia fikcyjnych krain, czyli
wszystkiego, co złożyło się na stereotypowy obraz opowieści fantasy – powszechnie rozpoznawalny wzorzec, który można było zarówno powielać,
jak i przekształcać.
W wypadku historii tworzenia i recepcji tekstów fantasy w Polsce trzeba
pamiętać o specyficznych uwarunkowaniach krajowego rynku wydawniczego, w latach największego rozkwitu anglojęzycznej literatury fantasy kontrolowanego wszak w ogromnej mierze przez władze. Podobnie jak w przypadku science fiction, największy wpływ na obraz gatunku wywarły przekłady twórczości zagranicznych autorów – polski czytelnik miał więc dostęp
jedynie do wyselekcjonowanej grupy tekstów, która pomimo swojej niereprezentatywności wpłynęła na obraz obydwu odmian gatunkowych3. Obraz
ten odbija się w rodzimej twórczości. W przypadku science fiction za jego
tendencją do kulturowej neutralności świata przedstawionego zdawało się
stać odczucie, iż cecha ta w swoisty sposób uwiarygodniała zaawansowanie
techniczne prezentowanych światów. Z kolei przy fantasy pierwsze teksty
przynależące do tej odmiany gatunkowej, które dotarły do Polski, do tego
stopnia zanurzone były w obcej sytuacji kulturowej, że tamtejsze dekoracje
stały się praktycznie tożsame z samą odmianą.
Nawet w tekstach polskich autorów oczekiwane wręcz było występowanie
angielskich elementów kulturowych. Najbardziej jaskrawym tego przykładem było pozostawianie w tłumaczeniach wielu nazw własnych w wersji
oryginalnej. Tym samym nazwy dla anglojęzycznego czytelnika kulturowo
neutralne, swojskie wręcz, dla czytelnika polskiego kreowały wrażenie obcości, znacznie większego niż w oryginale oderwania świata przedstawionego
od codziennego doświadczenia. Skutkiem zadomowienia się nowych odmian
gatunkowych w polskim systemie literackim poprzez przekłady z innych
języków była więc swoista gloryfikacja elementów obcych w odbiorze odmian oraz ich pierwszych utworach pisanych przez rodzimych autorów.
Więcej informacji na temat początków literatury fantasy oraz roli odegranej przez wymienione teksty znaleźć można między innymi w artykułach P. Kincaida American fantasy 1820–
1950 oraz E. Jamesa Tolkien, Lewis and the explosion of genre fantasy, zawartych w zbiorze:
E. James, F. Mendlesohn, red., The Cambridge Companion to Fantasy Literature, Cambridge
University Press, Cambridge 2012.
3 D. Guttfeld, Elementy kulturowe w angielsko-polskich przekładach science fiction i fantasy, Wyd.
UMK, Toruń 2012, s. 8.
2
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Dorota Guttfeld widzi w tym problem nierównowagi sił kulturowych, wśród
symptomów którego wymienia: kierunek, w którym dokonywane są zapożyczenia (z języka angielskiego do polskiego), dominację obcej nomenklatury
(terminy „fantasy” i „science fiction” są zdecydowanie chętniej stosowane
niż jakiekolwiek ich polskojęzyczne odpowiedniki) oraz wspomniane już
wyżej opóźnienie, z jakim do Polski przybyły obie odmiany gatunkowe4.
Jeśli więc po powyższym wstępie pominąć bardziej szczegółowe rozpatrywanie przekładów fantasy i przejść do tekstów pisanych przez polskich
autorów – rodzimy „debiut” tej odmiany gatunkowej w latach 80. XX wieku
dokonał się w dość interesującej sytuacji. Oto pierwsi autorzy próbujący
swych sił w kreowaniu światów fantasy nie odbiegali co prawda daleko od
wydawanych na Zachodzie tekstów, jednak to właśnie pokrewieństwo równocześnie sprawia, iż ich twórczość może (a wręcz powinna) być odczytywana w kontekście fantasy anglojęzycznej. Przykładem takiego autora jest
właśnie Andrzej Sapkowski – pisarz, który za sprawą swojej ogromnej popularności wywarł chyba największy wpływ na kształt polskiej literatury fantasy. Publikacja większości historii z jego cyklu o wiedźminie przypada właśnie
na lata kształtowania się polskiej odmiany tej literatury: od debiutanckiego
opowiadania Wiedźmin, wydanego w 1986 roku w miesięczniku „Fantastyka”, aż po piąty tom sagi opublikowany w 1999 roku5.
Jak już było powiedziane, w cyklu Sapkowskiego szczególnie żywa jest
tradycja anglosaskiej fantasy – nie tylko zresztą ona, lecz ta tradycja jest dla
nas w tym artykule najistotniejsza. Ślady doświadczeń czytelniczych Sapkowskiego odnaleźć można zwłaszcza w konstrukcji fabuły pięciotomowej sagi,
jawnie realizującej schemat epickiej wyprawy – questu. Pamiętać trzeba równocześnie, że zakres tych doświadczeń autora w zakresie literatury fantasy
był prawdopodobnie szerszy niż zwykłego polskiego czytelnika – z racji
posługiwania się językiem angielskim w stopniu zaawansowanym Sapkowski
miał dostęp do większego zakresu anglojęzycznych tytułów, z czego wynikło obycie ze schematami gatunku i swoboda, z jaką się w jego granicach
poruszał. Quest u Sapkowskiego nie jest już więc prostym poszukiwaniem
Tamże, s. 25.
Zaznaczyć należy, iż w 2013 roku opublikowana została jeszcze jedna powieść, której
głównym bohaterem jest wiedźmin Geralt, zatytułowana Sezon burz. Jednak jako że wydana
została ona po kilkunastu latach od ostatniego tomu sagi i nie kontynuuje jego fabuły (akcja
powieści chronologicznie rozgrywa się podczas pierwszego tomu opowiadań), nie odgrywa
ona większej roli w rozważaniach na temat wpływu twórczości Sapkowskiego na kształt
polskiej fantasy.
4
5
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specjalnego przedmiotu, wypełnianiem misji dziejowej. Wiedźmin Geralt
podróżuje po świecie w poszukiwaniu swojej przybranej córki Ciri – jego
celem jest jednak „tylko” ponowne z nią spotkanie i uratowanie jej przed
czyhającymi na jej życie wrogami. Jego wędrówka przez długi czas bardziej
przypomina jednak awanturnicze włóczęgi bohaterów Howarda niż wyprawę Froda do Mordoru; widoczne jest to zwłaszcza w tomach Chrzest ognia
i Wieża Jaskółki, gdzie drużyna poszukująca dziewczyny podążać może jedynie za nikłymi poszlakami i jest szczególnie podatna na dłuższe (bezcelowe
w kontekście jej celu) przerwy w podróży.
Sama Ciri jest w cyklu wiedźmińskim wybranką, obiektem przepowiedni,
według której będzie miała decydujący wpływ na losy swojego świata; jest to
jednak przeznaczenie, którego się świadomie zrzeka. W konkluzji cyklu Ciri
opuszcza świat swoich narodzin, nie korzystając z możliwości wprowadzenia w nim zmian – nad przeznaczeniem i wyższym dobrem triumfują osobiste wybory postaci. Jakkolwiek nie jest to rozwiązanie w późniejszej fantasy
niespotykane, symptomatyczne jest, iż pierwszy wielki cykl polskiej fantasy
jest równocześnie realizacją schematów gatunkowych, jak i głosem polemicznym wobec nich. Tworzona przez polskich pisarzy fantasy jest więc
zanurzona w kontekście jej starszej anglojęzycznej siostry: od samego początku dziełami, które stanowią jej genologiczne podłoże, pozostają te same
teksty, co w przypadku fantasy tworzonej w języku angielskim.
Osobliwemu zagranicznemu rodowodowi polska fantasy zawdzięcza zestaw charakterystycznych dla niej cech, o których pisze Tomasz Majkowski
w swojej monografii literatury fantasy w XX wieku6. Jakkolwiek lekko przesadzone wydaje się jego stwierdzenie, iż „Najbardziej może charakterystyczną
wobec głównego, międzynarodowego nurtu jest niechęć polskich autorów
do ambitnych projektów fikcyjnych realiów, będących specjalnością anglojęzycznych autorów”7, mówi ono sporo o tendencjach występujących w polskiej fantasy w pierwszych latach jej funkcjonowania. Autorzy chętnie zaczynali od krótszych form – czemu sprzyjał przejęty od pierwszych polskich
autorów model wydawniczy „od pojedynczych opowiadań do pełnych powieści” – przez co trzeba było poczekać, zanim na przełomie XX i XXI
wieku na rynku wydawniczym zaczęło pojawiać się więcej spójnych, ambitnych w założeniach przedstawień fikcyjnych światów fantasy, jak choćby
cykle Anny Brzezińskiej czy Jarosława Grzędowicza. Charakterystyczna dla
T.Z. Majkowski, W cieniu białego drzewa. Powieść fantasy w XX wieku, Wyd. UJ, Kraków
2013, s. 394–402.
7 Tamże, s. 394.
6
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polskiej fantasy, jak dalej zauważa cytowany wyżej badacz, pozostaje jednak
swoista niechęć do wydawania uniwersalnych sądów etycznych: zamiast
tworzyć proste aksjologiczne podziały w samym sposobie budowania świata,
autorzy od samego początku skłaniają się raczej ku moralnej ambiwalencji
oraz rozmyciu (bądź też kompletnemu braku) kodu moralnego. Co za tym
idzie, bohaterów częściej motywują przesłanki osobiste niż przeznaczenie
czy poczucie odpowiedzialności za losy świata.
Mimo wyraźnego pozostawania w polu referencyjnym fantasy anglosaskiej
cykl Sapkowskiego zyskał sobie przez lata opinię literatury niestroniącej od
nawiązań do polskiej rzeczywistości, nawet jeśli „więcej [ich] na poziomie
dalekiego tła i nazewnictwa niż głównej akcji czy konstrukcji świata”8. Można
postawić tezę, iż stało się tak nie tylko dzięki bezpośrednim nawiązaniom
w świecie przedstawionym, lecz również dzięki zawarciu w tekstach istotnego
dla Polaków kulturowego punktu odniesienia. Obok typowych dla fantasy
anglosaskiej kontekstów opowieści arturiańskich, romansu rycerskiego czy
mitologii celtyckiej w cyklu wiedźmińskim dopatrzeć się można wyraźnych
wpływów prozy Henryka Sienkiewicza – np. część stylizacji językowych czy
niektóre realizowane schematy fabularne – co zresztą nie umknęło uwadze
badaczy9. Warto więc zastanowić się, czy do pewnego stopnia również tym
cechom twórczość Sapkowskiego nie zawdzięcza tak dobrego odbioru w Polsce i tego, że stała się do tego stopnia wpływowa – jako opowieści, które realizują co prawda obce wzorce fabularne, lecz zawierają przy tym wystarczająco
dużo silnie rozpoznawalnych kulturowo elementów, aby polscy czytelnicy
przyjęli te opowieści jako „swoje”. Krajowa fantasy, za sprawą umiejętnie
przeprowadzonego i zaktualizowanego transferu kulturowego, stała się częścią
światowego nurtu – kilka lat musiało jeszcze minąć, zanim zaakceptowane
zostały śmielsze próby tworzenia fantasy odbiegającej od tego wzorca.
Ponowne umiędzynarodowienie?
Gry z serii Wiedźmin i ich uniwersum
Drugą część artykułu chciałabym poświęcić zjawisku szczególnie interesującemu w kontekście wyłożonego wyżej rodowodu cyklu o wiedźminie Andrzeja Sapkowskiego – najbardziej chyba dzisiaj znanej jego adaptacji, czyli
8
9

D. Guttfeld, Elementy kulturowe…, s. 26.
T.Z. Majkowski, W cieniu białego drzewa…, s. 375–379.
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produkowanych przez polskie studio CD Projekt RED serii gier komputerowych Wiedźmin. W momencie pisania tego artykułu składa się ona
z dwóch już wydanych tytułów komputerowych: Wiedźmin (2007) i Wiedźmin
2: Zabójcy królów (2011) oraz stanowiącej część tej franczyzy gry planszowej
Wiedźmin: Gra przygodowa (2014). Na 2015 rok zapowiadana jest premiera
trzeciej gry komputerowej, zatytułowanej Wiedźmin 3: Dziki Gon. Według
danych pochodzących od producenta obydwie dotychczas wydane odsłony
serii sprzedały się w nakładzie ośmiu milionów egzemplarzy10. Nie zbliża się
to co prawda do wyników sprzedaży osiąganych przez największe przeboje
rynku gier (w takich wypadkach osiągany jest wynik od kilkunastu do nawet
kilkudziesięciu milionów egzemplarzy), jednak wyraźnie pokazuje, że seria ta
zaznaczyła swoją obecność na rynku międzynarodowym, zyskując sobie
pokaźne grono wielbicieli.
Gry z serii Wiedźmin zaliczane są do podgatunku fabularnych gier akcji
(ang. action RPG), stanowiących odmianę komputerowych gier fabularnych
cRPG, które wyróżniane są w tym gatunku ze względu na położenie w nich
nacisku na elementy gier akcji (mowa tutaj zwłaszcza o systemie rozwoju
bohaterów oraz sekwencjach walki rozstrzyganych w czasie rzeczywistym).
Fabularnie stanowią one kontynuację sagi o wiedźminie: ich akcja rozpoczyna
się pięć lat po zakończeniu sagi, zaś głównym bohaterem pozostaje Geralt
z Rivii. Przyjęty model fabularny łączy wątki znane z cyklu wiedźmińskiego
z tymi będącymi wytworem wyobraźni autorów scenariusza. Pozwala to na
utrzymanie bezpośredniej łączności z literackim pierwowzorem, przy równoczesnym pozostawieniu twórcom szerokiego pola do opowiadania historii
kierowanej zarówno do nowych graczy, jak i do tych, którzy twórczość Sapkowskiego znali już wcześniej.
Dwie wymienione grupy odbiorców niekoniecznie odpowiadają podziałowi na odbiorców polskich i zagranicznych – wszak twórczość Sapkowskiego tłumaczona jest na wiele języków i w wielu krajach, w których się
ukazała, odniosła spory sukces – nie jest jednak nieusprawiedliwione przypuszczenie, iż odsetek odbiorców niezaznajomionych z sagą o wiedźminie
będzie znacznie wyższy na rynkach zagranicznych niż w Polsce. Stan taki
występuje zwłaszcza w przypadku odbiorców anglojęzycznych, na których
skupia się moja uwaga. Cykl wiedźmiński wciąż jeszcze nie został wydany
w pełni w języku angielskim, zaś jakość oficjalnych tłumaczeń pozostawia
wiele do życzenia – z tych powodów cykl nie jest zakorzeniony w świado10 Wiedźmin – dwie pierwsze części sprzedane w nakładzie 8 mln sztuk, http://www.gry-online.pl/S013.asp?ID=87486 [dostęp: 15.01.2015].
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mości dużej grupy odbiorców do tego stopnia, co w Polsce. Należy również
wziąć pod uwagę fakt, iż inny jest próg dostępności w tłumaczeniach gier,
inny zaś w tłumaczeniach książek. W pierwszym wypadku w tłumaczeniu
mogą zaginąć bądź zostać zniekształcone fragmenty tekstów czy dialogów,
wciąż jednak możliwe jest czerpanie satysfakcji z innych aspektów gry: efektów wizualnych, ścieżki dźwiękowej czy mechaniki gry. W drugim natomiast
ewentualne błędy czy zmiany tłumaczeniowe mają o wiele poważniejszy
wpływ na odbiór tekstu.
Wysokobudżetowe produkcje, do których należą gry z serii Wiedźmin, z założenia kierowane są do międzynarodowego grona odbiorców; już na etapie
produkcji przygotowywanych jest co najmniej kilka wersji językowych, co
zdecydowanie zmniejsza prawo do roszczenia sobie przez jedną z nich miana
„oryginalnej” (nie zmienia to jednak faktu, iż jedna z nich pozostaje wersją
pierwotną). Jak zaznaczone było wcześniej, ma tutaj miejsce bardzo ciekawe
odwrócenie sytuacji literackiego pierwowzoru: teksty pierwotnie kierowane
do polskiego czytelnika, stanowiące zarówno realizację schematów znanych
z anglojęzycznej fantasy, jak i polemikę z nimi, są adaptowane na potrzeby
medium o zasięgu międzynarodowym. Gry o wiedźminie wprawdzie tworzone są przez Polaków, jednak dla nieporównywalnie bardziej zróżnicowanej grupy odbiorców od tej, której dosięgnąć może twórczość Sapkowskiego. Kontekstem docelowego odbiorcy nie jest już przede wszystkim kultura
polska i postrzeganie przez nią zewnętrznych zjawisk.
Interesująca jest w tym kontekście analiza sposobu odbioru fabularnej
warstwy gier przez dwie wyróżnione grupy graczy. Osoby znające wcześniej
sagę o wiedźminie w grze odnaleźć mogą wariację na temat dalszych losów
ulubionych bohaterów, kreatywną inspirację tekstem źródłowym; jak wspomniano wcześniej, gry starają się zachowywać w miarę bliską łączność ze
swoim literackim pierwowzorem. Oznaki tego podejścia można znaleźć
przede wszystkim w elementach świata przedstawionego i stanowią one to,
co Kevin Wilson identyfikuje jako core elements tekstu źródłowego, czyli jego
najważniejsze, najbardziej rozpoznawalne elementy11. Poza przeniesieniem
samej koncepcji świata i zapożyczeniem niektórych wątków fabularnych
w grach pojawiają się przede wszystkim znani z sagi bohaterowie – na czele
z wiedźminem Geraltem, w którego gracze mogą się wcielić. Dostarcza to
znającym literacki oryginał graczom zakres odniesień niezbędny do uruchamiana skojarzeń z cyklem Sapkowskiego.
11 K. Wilson, One Story, Many Media, w: P. Harrigan, N. Wardrip-Fruin, red., Second Person: Role-Playing and Story in Games and Playable Media, MIT Press, Cambridge, Massachusetts 2010, s. 91.
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Na zupełnie innym poziomie działa odbiór warstwy fabularnej gier w przypadku odbiorców nieznających opowiadań ani sagi o wiedźminie. Jak już
wspomniano wcześniej, do tej grupy zaliczyć można większość graczy anglojęzycznych. W ich wypadku zbyt mocne akcentowanie nawiązań do twórczości
Sapkowskiego uczynić by mogło grę w dużym stopniu nieprzystępną. Zaskakująco skuteczny dla próby wyjścia poza dotychczasowy krąg odbiorców staje się
zastosowany przez twórców gier chwyt narracyjny: kontrolowany przez gracza
główny bohater Geralt cierpi bowiem na amnezję. Dla fanów twórczości Sapkowskiego wpływ tego rozwiązania na doświadczenie gry jest neutralny, są oni
bowiem w stanie rozpoznawać pojawiające się w trakcie rozgrywki nawiązania
do fabuły pierwowzoru. Z kolei dla graczy niezaznajomionych z książkami
chwyt ten znacząco obniża próg wejścia do świata gry: Geralt jest postacią,
w którą gracz ma za zadanie się wcielić, jednak jako protagonista i główna postać całego cyklu napisanego przez Sapkowskiego obciążony byłby zbyt wielkim
balastem fabularnym dla nowych odbiorców. W tym wypadku wymóg wcielenia
się w postać, która pamięć o wcześniejszych wydarzeniach utraciła, ułatwia im
identyfikację z postacią, wraz z którą eksplorują i poznają świat gry. Przykłady
takiego sposobu odbioru gry można znaleźć, oglądając zapisy rozgrywek publikowane w internecie w formacie znanym jako Let’s Play (w którym rozgrywka
nagrywana jest równocześnie z dotyczącymi jej komentarzami gracza). Obrazować to może jeden z dostępnych na serwisie YouTube zapisów fragmentu
pierwszej gry, w którym Geralt spotyka się z trójką postaci, które dobrze znał
w literackim pierwowzorze12. Mimo że postacie te wspominają stare czasy – dla
nieznającego cyklu o wiedźminie komentatora sytuacja wciąż pozostaje czytelna
dzięki temu, iż gra zakłada taki sam poziom wiedzy o świecie gry zarówno
u odbiorcy, jak i u kontrolowanej przez niego postaci.
W kontekście transferu kulturowego oraz procesu adaptacyjnego równie
interesująca jest struktura gier – a zwłaszcza pierwszej z nich. Jeśli pragnie
się przyjąć tezę o ponownym umiędzynarodowieniu opowieści wiedźmińskich w grach komputerowych, należy zauważyć w pierwszej kolejności, iż
historie te nie potrzebują zbyt wielu zmian na poziomie fabularnym czy
budowy świata – z racji omówionych wcześniej wpływów anglojęzycznej
fantasy na cykl książek spełniają one oczekiwania odbiorców względem
tekstów z tego gatunku. Podobnie jednak jak siłą cyklu wiedźmińskiego był
dialog ze schematami literatury fantasy, tak w niektórych miejscach omawianych gier pojawia się przerabianie schematów prezentowanego gatunku –
12 Mr. Odd – Let's Play The Witcher – Part 35 – Shani's Party and My Old Friend Dandelion,
http://youtu.be/82jYwbcmtzU [dostęp: 15.01.2015].
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w tym wypadku są to jednak schematy gier cRPG. Gdy Wiedźmin trafił do
sprzedaży, w recenzjach i doniesieniach prasowych szczególnie mocno podkreślano wbudowany w grę system wyborów moralnych, których konsekwencje potrafią się ujawnić po kilku bądź kilkunastu godzinach gry, skutecznie
zniechęcając do popularnej praktyki wczytywania poprzedniego stanu gry po
dokonaniu niepasującego graczowi wyboru, a zarazem skłaniając graczy do
kontynuowania rozgrywki i większego wczuwania się w poznawaną historię.
Naciskiem kładzionym na narrację szczególnie wyróżnia się czwarty rozdział pierwszej gry. Symptomatyczne jest to, iż w jego warstwie fabularnej
pojawiają się punkty odniesienia w różny sposób czytelne dla odbiorców pochodzących z różnych kultur: obok siebie pojawiają się nawiązania do twórczości H.P. Lovecrafta i do Balladyny Juliusza Słowackiego. Rozdział ten wyróżnia
się też na tle reszty rozgrywki tempem i nastrojem, co zostało zresztą odnotowane w poświęconym mu felietonie zamieszczonym na popularnym serwisie
o grach komputerowych Kotaku13. Poza uważnym podejściem do kwestii narracji możemy się w tym rozdziale dopatrzyć również zabawy schematami gatunku. Przykładowo: możliwe jest otrzymanie od jednego z potworów zadania,
w ramach którego postać gracza zmuszona jest ukraść z pobliskiej wsi krowę
i przyprowadzić ją do konkretnego miejsca (akt ten nie jest umowny, jak to
zwykle bywa w cRPG – postać nie może włożyć do swojego plecaka krowy,
musi więc ją samodzielnie poprowadzić). Przetworzenie schematów dokonuje
się tutaj poprzez ich ośmieszenie i radykalną zmianę rejestru – co zresztą
przywodzić może na myśl podobne sposoby na prowadzenie krytycznego
dialogu z tradycjami fantasy stosowane przez Sapkowskiego. Sama kulturowa
zawartość opowieści o wiedźminie po przejściu do obiegu międzynarodowego
raczej wpisuje się w popularne nurty gatunku fantasy, nie oferując na pierwszy
rzut oka specjalnie oryginalnych rozwiązań. Twórcom gry udaje się jednak
zaadaptować prawdopodobnie jeden z najistotniejszych aspektów literackiego
cyklu o wiedźminie: jego dialogiczne podejście do kultury.
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Witcher Geralt’s journey from the West:
cultural transfers in Andrzej Sapkowski's “The Witcher” series and
its computer game adaptations
The article aims to explore the relationship between the English-language fantasy traditions
and the highly popular Polish franchise The Witcher. Andrzej Sapkowski’s series of novels and
short stories about a monster slayer – so-called “witcher” – Geralt were among the first
fantasy stories published by a Polish author and as such proved to be highly influential on the
shape taken by the national fantasy in Poland. This paper attempts to assess the extent to
which these stories are immersed in the English-language fantasy traditions. The second part
of the paper explores the reverse cultural exchange that is taking place in The Witcher computer games – which are based on Sapkowski’s works and are created by a team of Polish developers, but are produced from the very beginning for an international market.
Keywords: cultural exchange, fantasy literature, cRPG
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Między zmyślonym a obcym.
O transferze kulturowym
w przekładzie literatury fantasy
Adaptacja to proces, który z łatwością można rozumieć na wiele sposobów, w zależności od przyjętej perspektywy, nie tylko badawczej. Adaptacja
pojawia się w wielu kontekstach, zwłaszcza na granicy sztuk wizualnych,
języka i tekstu. Jako przykład można wskazać adaptowanie motywów powieściowych w innym typie tekstu. Adaptacją będzie również przenoszenie
literatury na taśmę filmową w ekranizacjach, gdzie całkowicie zmienia się
nośnik fabularny. Inną sytuacją, w której zaistnieje adaptacja, jest stworzenie
obrazu ilustrującego tekst, na przykład wiersz, bądź odwrotnie, tekstu literackiego adaptującego obraz, rozumiany jako nieruchome dzieło sztuki lub kadr
filmowy. Rzadziej pośród tych pierwszych skojarzeń związanych z adaptacją
pojawia się przekład i adaptacja rozumiana jako transfer kulturowy.
W tłumaczeniu adaptacja pojawia się wtedy, gdy elementy określonej dziedziny rzeczywistości wyjściowej nie przystają do równoległych elementów
tej samej dziedziny w rzeczywistości docelowej1. Gdy dwie różne kultury
inaczej postrzegają dane zjawisko lub gdy w kulturze docelowej nie znajdziemy danego zjawiska bądź gdy określenia odwołujące się do podobnego
zjawiska mają różny zasięg ze względu na niepełną przystawalność odpowiadających sobie zjawisk w tych dwóch kulturach, wtedy tłumacz może
zaadaptować dane określenie. Oznacza to, że adaptacja w przekładzie jest
strategią mającą na celu pozwolić odbiorcy wersji tłumaczonej odnieść wrażenie podobne do tego, którego doświadcza odbiorca oryginału, a także
zaznaczyć zasięg znaczeniowy oryginalnego zjawiska.
1 A. Pisarska, T. Tomaszkiewicz, Współczesne tendencje przekładoznawcze, Wyd. Naukowe im.
A. Mickiewicza, Poznań 1996, s. 131.
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Omawiając strategię adaptacji w kontekście tłumaczenia, warto również
wspomnieć o innej często używanej w transferze kulturowym technice translatorskiej, a mianowicie o konwersji. W konwersji dane określenie zastępuje
się innym, nieekwiwalentnym, czyli takim, które nie oznacza tego samego,
ale odnosi się do podobnych elementów i podobnych fragmentów rzeczywistości, co określenie z tekstu oryginalnego i kultury wyjściowej2. Idealnym
przykładem byłoby zastąpienie nazwy produktu dostępnego na rynku
w innym kraju, lecz nieobecnego na rynku rodzimym, nazwą podobnego
produktu znanego w polskiej kulturze. Takim produktem mogłyby być amerykańskie ciastka Twinkies, nieznane i niesprzedawane w Polsce. Ich nazwę
należałoby zastąpić nazwą ciastek dostępnych w kulturze docelowej, budzących odpowiednie skojarzenia u czytelników tłumaczenia, na przykład Oreo
lub swojskimi Delicjami. Dokonanie zamiany przez tłumacza byłoby konwersją, jednak dopuszczalną tylko wtedy, gdy dana marka nie odgrywa znaczącej roli w tekście. Przykład z ciastkami dobrze ilustruje naturę konwersji,
ale należy pamiętać, że to strategia, która może przyjmować różne kształty
i opierać się również na funkcji danego przedmiotu lub na kontekście3.
Techniki wykorzystywane w tłumaczeniu, w tym adaptacja, przyjmują
różne formy w określonych typach przekładu. Można mówić o przekładzie
literackim, a także o jego licznych rozgałęzieniach związanych z rodzajem
tłumaczonej literatury. Jednym z podrodzajów, które charakteryzują się unikalną specyfiką tłumaczenia i w sposób szczególny warunkują pracę tłumacza, jest przekład literatury fantasy.
Istnieją liczne definicje fantasy i dla każdego badacza lub czytelnika fantasy może znaczyć coś innego4. Dla przekładu kluczowe będą te objaśnienia
ekspertów i naukowców, które dotyczą świata przedstawionego, ponieważ
to właśnie rzeczywistość wyobrażeniowa kształtuje język w fantasy. To dlatego niezwykle trafne dla rozważań o naturze tłumaczenia tej literatury będzie definicja Rosemary Jackson. Badaczka stwierdziła bowiem, że fantasy
to forma zaprowadzenia czytelnika do alternatywnego, obcego świata posiadającego szczególne i odrębne zasady działania, niezależnego w stosunku do
naszego świata5. Ze względu na niezależny system funkcjonowania świat
Tamże, s. 130.
Tamże.
4 E. Drab, Między kreacją a kreatywnością. Świat przedstawiony i język neologizmów w wybranych powieściach fantasy po 2000 roku, w: Bartos E., Chwolik D., Majerski P., Niesporek K., Literatura
popularna. Fantastyczne kreacje światów, Wyd. UŚ, Katowice 2015, s. 134.
5 R. Jackson, Fantasy – the Literature of Subversion, Routledge, New York 1980, s. 42.
2
3
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przedstawiony odbija się w swojej językowej ekspresji, ponieważ autor, tworząc autonomiczną rzeczywistość literacką, musi znaleźć sposób jej wyrażenia. Skoro stanowi to niezwykle trudne zadanie, pisarz nie zawsze sięga po
całkowicie odrębny świat, lecz czerpie z kultur istniejących w rzeczywistości
pozajęzykowej. W obu przypadkach, aby uzyskać dobre tłumaczenie, powinna zostać zastosowana adaptacja.
Niezależnie zatem od różnic definicyjnych i postrzegania literatury fantasy,
cechy charakterystyczne przekładu będą za każdym razem podobne. W przekładzie fantasy największą trudność stanowią wszystkie elementy związane
z obrazem świata przedstawionego, opierającego się na wyobraźni i na tym,
co sprzeczne z wizerunkiem rzeczywistości pozajęzykowej. Obraz świata
przedstawionego często interpretuje się jako kulturę świata fantasy, co sprawia, że w tłumaczeniu będziemy mieć do czynienia z transferem kulturowym między kulturą świata powieściowego a kulturą docelową. Stopień
skomplikowania tego procesu będzie zależny od budowy rzeczonego świata.
Na potrzeby krótkiej analizy przykładów światy literackie w fantasy można
podzielić w następujący sposób:
1) świat obcy, to znaczy taki, w którym nie znajdziemy odniesień do
żadnej istniejącej w rzeczywistości pozajęzykowej kultury, a który został stworzony całkowicie w wyobraźni autora, oczywiście w oparciu
o zasady interakcji ze świata fizycznego;
2) świat alternatywny dla prawdziwego lub inaczej taki, w którym przekształcane są elementy kultur istniejących w rzeczywistości pozajęzykowej, niekoniecznie tych powiązanych z językiem dzieła;
3) świat równoległy do prawdziwego, przy czym równoległość oznacza,
że odzwierciedlenie literackie znanego czytelnikowi świata fizycznego
jest jednym z przynajmniej dwóch rzeczywistości, a świat fantasy zostaje z nim zestawiony w relacji paralelności.
Wprowadziwszy powyższy podział, można swobodnie przejść do przedstawienia i omówienia przykładów powieści, w których adaptacja i transfery
kulturowe są natychmiast dostrzegalne tak w odniesieniu do analizy literackiej, jak i do przekładu. Najbardziej widoczne okazują się przykłady związane
z budowaniem świata alternatywnego na bazie prawdziwych realiów lub na
podstawie historii i twórczości kulturowej pochodzących z różnych obszarów czasowo-geograficznych rzeczywistości pozajęzykowej. W tego typu
tekstach adaptacja jest od razu widoczna. Autor przeprowadza ją, aby skonstruować świat wyobrażony w nawiązaniu do istniejącej kultury. Jednocześnie
wyraźne są miejsca w oryginale, gdzie tłumacz będzie zmuszony pamiętać
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o konieczności przejścia między językami i kulturami – wyjściową, fantastyczną i docelową.
Pierwszy przykład to steampunkowa powieść fantasy Tancerze burzy Jaya
Kristoffa. Napisany w oryginale po angielsku przez amerykańskiego pisarza
tekst to opowieść umiejscowiona w alternatywnej wersji cesarskiej Japonii,
w której tamtejsza mitologia zostaje ożywiona i miesza się z rzeczywistością
postępu przemysłowego ucieleśnianego przez Gildię Lotosu. Główną bohaterką jest Yukiko, córka cesarskiego łowczego, która wraz z zespołem łowców
swojego ojca wyrusza na wyprawę mającą na celu odnalezienie i złapanie
mitycznego gryfa. Protagonistka nie tylko spotyka na swojej drodze legendarną istotę, ale dodatkowo tworzy z nią umysłową więź, cechującą tych,
którzy dosiadali gryfów, czyli tak zwanych tancerzy burzy. Ponadto okazuje
się, że nie można przedstawionej historii traktować jedynie w kategorii przygody, bo Yukiko i jej nowy przyjaciel odegrają kluczową rolę w próbie wyzwolenia ludzi spod jarzma cesarza i terroru Gildii Lotosu. Władza wykorzystuje bowiem techniczną sprawność do eksploatacji lotosu i jednocześnie
niszczenia środowiska naturalnego.
Autor dokonuje zatem adaptacji elementów rzeczywistych z kultury, historii
i mitologii Japonii, aby przystawały do realiów fantastycznych jego powieści,
co odbija się w języku, na przykład w neologizmach opisujących zjawiska
łączące literackie wyobrażenie z nazewnictwem mitologicznym i historycznym. Następny etap pozostaje w gestii tłumacza. W przekładzie adaptacja
zachodząca w oryginale musi zostać jak najdokładniej przetransferowana do
wersji tłumaczonej tak, aby czytelnik został wprowadzony i do świata kultury japońskiej, i do unikalnego świata fantasy. Jednocześnie należy zachować
pełną swobodę w posługiwaniu się językiem docelowym, który powinien
brzmieć tak, jakby tekst właśnie w nim został napisany.
Przykładowo, adaptacja dokonana przez autora jest widoczna w nazwie
miejsca akcji, to znaczy wyspach Shima. Zastosowanie tej nazwy jest możliwe tylko dlatego, że oryginał powstawał w języku angielskim, ponieważ
w japońskim słowo shima samo w sobie oznacza wyspę6. Przenosząc na
grunt anglojęzycznej powieści fantasy japońską kulturowość, Kristoff albo
wykorzystuje istniejące, brzmiące dla Amerykanów i Europejczyków egzotycznie, słowa, albo ukuwa własne, w brzmieniu upodobnione do japońskich. Tak dzieje się w przypadku arashitory, określenia używanego po to, by
6 http://www.kanjijapanese.com/pl/slownik-japo%C5%84ski-angielski/shima [dostęp:
19.01.2015].
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mówić o potężnym gryfie. W tych przypadkach jedynym dylematem tłumacza pozostaje pisownia przenoszonych do przekładu słów. Nie ma natomiast wątpliwości, czy w ogóle przenosić je do wersji tłumaczonej. Ich
obecność wiąże się bowiem z zastosowaniem egzotyzacji, to znaczy wprowadzeniem do tekstu przekładu elementów obcych i egzotycznych. Na drugim biegunie byłaby naturalizacja, to znaczy zastąpienie obcych słów słowami z języka docelowego. O tym podziale mówił Antoine Berman7, ale
funkcjonuje on również w różnych konfiguracjach u innych badaczy przekładu, na przykład u Doroty Guttfeld, która analizuje tłumaczenie fantasy,
odnosząc się do klasyfikacji opracowanej przez Piotra Kwiecińskiego8.
Zupełnie na czym innym będzie polegać transfer określeń ukutych przez
autora w celu zrealizowania konceptu świata fantasy opartego na istniejącej
kulturze. Za ilustrację tych przypadków mogą posłużyć słowa cloudwalkers,
mecabacus i lotusmen, neologizmy określające kolejno podniebnych żeglarzy,
mechanizm przytwierdzony do kombinezonów członków Gildii Lotosu
i ludzi lotosem się zajmujących. Aby przekazać na gruncie języka polskiego
i polskiemu czytelnikowi kulturę fantastycznej rzeczywistości wyobrażonej
kreowanej przez Kristoffa, tłumacz musi wykazać się kreatywnością językową i pełnym zrozumieniem autorskiej twórczości. W tłumaczeniu wymienionych terminów tłumacz zdecydował się na odpowiedniki chodzący w chmurach, mechaliczydło i lotosowcy.
Innymi powieściami, które realizują podobne schematy adaptacyjno-transferowe, są przykładowo Czerwona kraina Joego Abercrombiego, Dziwna
sprawa Skaczącego Jacka Marka Hoddera i Szpady kardynała Pierre’a Pevela,
z tym że każda w nieco innym kształcie i stopniu, dlatego warto chociaż
krótko zwrócić na te różnice uwagę.
Czerwona kraina kreuje świat przedstawiony w podobny sposób co Tancerze
burzy, chociaż nie filtruje egzotycznej kultury przez obcy język, który potem
zostaje ponadto tłumaczony, a więc jeden etap adaptacji zostaje wyeliminowany. U Abercrombiego fantastyczna rzeczywistość jest oparta na kulturze
i historii amerykańskiej, czerpie garściami z konwencji westernu i mitycznego
Dzikiego Zachodu. Autor korzysta zatem z charakterystycznych archetypów
i na nich buduje świat alternatywny, w którym wprawdzie łatwo rozpoznać
wybraną konwencję, ale wszystko podporządkowane zostaje swobodzie
kreacji fantastycznej.
M. Guidère, Introduction à la traduction, Groupe de Boeck, Brussel 2008, s. 50–51.
D. Guttfeld, Elementy kulturowe w angielsko-polskich przekładach science fiction i fantasy, Wyd.
UMK, Toruń 2012, s. 79.
7
8
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Główna bohaterka, pracująca na farmie kobieta z kryminalną przeszłością,
udaje się wraz ze swoim pozornie tchórzliwym ojczymem w pogoń za porywaczami jej rodzeństwa. Po drodze bohaterowie realizują szablony westernowe wpisane w konwencję fantastyczną – autor wykorzystuje motywy
saloonu, Indian, pojedynków i gorączki złota9, okrasza to jednak atmosferą
niezwykłości związanej z potencjałem magicznym krainy, jak i charakterystycznymi dla epickiego i bohaterskiego fantasy postaciami, takimi jak wojownicy czy królowie, wplecionymi w główny wątek. W tym przypadku
w tłumaczeniu należy dokonać umiejętnego transferu wyznaczników doskonale rozpoznawalnej konwencji westernu, jak i specyfiki autorskiego świata
wyobrażonego, co będzie wymagać od tłumacza znajomości radzenia sobie
z językowym opisem Dzikiego Zachodu, a także głębokiej wiedzy na temat
gatunku fantasy.
Świat przedstawiony widoczny jest również w stylu wypowiedzi postaci
i ich imionach. W tłumaczeniu pojawia się zatem dylemat, czy przenieść
imiona będące rzeczownikami pospolitymi w oryginale i jednocześnie nie
zrealizować transferu znaczenia, czy je zaadaptować do warunków języka
polskiego. W polskiej wersji nie zawsze jest to konsekwentne, ponieważ
główna bohaterka o imieniu Shy South po polsku nazywa się Płoszka Południe, ale imię Temple (czyli po angielsku skroń lub świątynia) zostaje zachowane w oryginale10.
Kolejna powieść tworząca alternatywną wersję rzeczywistości historycznej
i kulturowej to steampunkowa Dziwna sprawa Skaczącego Jacka Marka Hoddera. O ile w Czerwonej krainie odniesieniem była kultura amerykańska, o tyle
u Hoddera świat wyobrażony opiera się na historii Wielkiej Brytanii, a konkretnie – na epoce wiktoriańskiej. Hodder, jak na autora steampunku przystało,
wykorzystuje prawdziwe postacie, takie jak podróżnika Richarda Burtona,
poetę Algernona Swinburne’a, ewolucjonistę Charlesa Darwina i siostrę
Florence Nightingale11, posługując się nimi w równoległej wersji wydarzeń,
wygenerowanej przez podróż w czasie, której podejmuje się naukowiec
z dalekiej przyszłości, zwany później Skaczącym Jackiem. W wersji alternatywnej Richard Burton zostaje królewskim agentem i zaplątuje się w intrygę,
http://www.cnrtl.fr/definition/western [dostęp: 5.01.2015].
E. Drab, Analyse du texte fantastique du point de vue des relations intertextuelles et interculturelles
dans la traduction de la littérature de fantasy, w: Voldřichová Beránková E., Svět literatury: Analyse de
texte – Intertextualité, Wyd. Uniwersytetu Karola, Praga 2015, (w druku).
11 M. Hodder, Dziwna sprawa Skaczącego Jacka, przeł. K. Sokołowski, Wyd. Fabryka Słów,
Lublin 2012, s. 503–511.
9

10
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w której główną rolę odgrywają nowoczesna inżynieria, eugenika i siły
o niewyjaśnionym charakterze. Z jednej strony tłumacz musi ostrożnie odwoływać się do realiów epoki wiktoriańskiej, tak samo, jak robi to autor
oryginału. Z drugiej strony tworzy neologizmy stanowiące odpowiedniki
wytworów językowych z tekstu wyjściowego. Określają one przede wszystkim produkty inżynierii i eugeniki, a jednocześnie stanowią najbardziej widoczną ekspresję steampunkowego świata.
Ostatni przykład powieści, w której zachodzi adaptacja w oryginale, a następnie transfer kulturowy w przekładzie, to Szpady kardynała Pierre’a Pevela12. Francuskojęzyczna wersja oryginalna odnosi się do historii Francji, ale
przede wszystkim do konwencji literackiej powieści płaszcza i szpady. Odwołania dotyczą zwłaszcza klasyki tego gatunku, czyli Trzech muszkieterów
Aleksandra Dumasa. Pevel, podobnie jak wcześniej wspomniani autorzy,
buduje alternatywny świat wyobrażony, w którym znane z historii i literatury
postacie i wydarzenia funkcjonują na równi ze światem smoków i czarnej
magii. Tytułowe szpady to tajny zespół żołnierzy do zadań specjalnych powołany przez kardynała Richelieu, którego misją staje się powstrzymanie
hiszpańskiej smoczej loży służącej wielkiemu smokowi.
Autor posługuje się zatem odniesieniami do wydarzeń historycznych, na
przykład oblężenia La Rochelle, i do bohaterów Dumasa, takich jak Atos,
pojawiający się u Pevela w epizodzie. Nawiązuje także do szablonów gatunkowych, rzeźbiąc całość na modłę fantastyczną, co uwidacznia się w słownictwie opisującym smoki. Przykładem może być słowo dragonnet13, używane
w kontekście małych smoków – kurierów i pokojowców, w języku francuskim ukute na zasadzie zdrobnienia od słowa smok, w polskiej wersji dostosowane do postrzegania tego typu stworzenia przez filtr języka polskiego za
pomocą połączenia słów smok i kot, co dało ekwiwalent smokot. Decyzja
adaptacyjna miała na celu uniknięcie nieprawidłowych skojarzeń, które zapewne pojawiłyby się, gdyby tłumacz wykorzystał językowy schemat stworzony przez autora i przełożył dragonnet jako smoczek.
Rzeczywistość fantasy sama w sobie jest jednak obcą kulturą, więc autor
nie musi kreować świata alternatywnego dla określonej, istniejącej w rzeczywistości pozajęzykowej, kultury. Adaptacja i transfer kulturowy zachodzą
wtedy, gdy tłumacz stara się przekazać odbiorcy przekładu obraz świata
przedstawionego z oryginału, choćby ten świat istniał jedynie na poziomie
wyobraźni i nie miał żadnego zakorzenienia w świecie fizycznym. Trudność
12
13

E. Drab, Analyse du texte fantastique …
P. Pevel, Les Lames du cardinal, Bragelonne, Paris 2007, s. 12.
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polega wówczas na tym, że tłumacz dysponuje wyłącznie stworzonym przez
autora opisem tego, na czym dana kultura fantasy polega i czym się charakteryzuje.
Dobrą ilustracją tej mechaniki jest powieść Brenta Weeksa Droga Cienia,
będąca częścią cyklu Nocny anioł. U Weeksa świat przedstawiony został
stworzony w oderwaniu od rzeczywistości pozajęzykowej, choć oczywiście
korzysta z jej mechanizmów interakcji. Jak w przypadku innych podobnych
odmian fantasy, geografia krainy, która staje się miejscem akcji, została
przedstawiona na dołączonej mapie. To wizualizuje zabieg językowy, jakim
jest opis powstałej w głowie autora rzeczywistości. Opis ten dokonuje się za
pomocą nowo powstałych nazw określających wymyślone miejsca, zjawiska
i funkcje. W tym świecie głównym bohaterem jest gnębiony przez swojego
przywódcę chłopiec, członek gangu. Protagonista postanawia uciec od znienawidzonego życia w trudy profesji siepacza, doskonale wytrenowanego
i śmiercionośnego zabójcy. Trafia pod skrzydła cynicznego, nieszczęśliwego,
budzącego strach mistrza Durzo Blinta i rozpoczyna długie szkolenie, jednocześnie porzucając dawną tożsamość, a także wplątując się w intrygi międzypaństwowe.
Fantastyczny świat wyobrażony znajduje odbicie w języku za sprawą nowego użycia istniejących słów lub za pomocą terminów stworzonych
w języku wymyślonym przez autora. Te wymyślone zazwyczaj okazują się
proste do tłumaczenia, ponieważ oryginał nie wymaga w ich przypadku
żadnych zmian, jest równie niezwykły i egzotyczny dla czytelników anglojęzycznych, jak i polskich. Trudności mogą stwarzać natomiast nowe użycia
słów określających zjawiska lub funkcje charakterystyczne tylko i wyłącznie
dla kultury rzeczywistości fantasy. Nazwa profesji głównych bohaterów
stanowi tego idealne potwierdzenie. W oryginale wetboy14 odnosi się do slangowego, niebędącego w ogólnym użyciu, określenia opisującego człowieka
od brudnej roboty. Po polsku należy zatem zachować odwołanie15 do profesji bardziej niebezpiecznej niż zabójca, ponieważ autor podkreśla tę różnicę
i stanowi to ważny element kultury świata przedstawionego. Tłumacz wybiera słowo siepacz, wskazujące niegdyś na oprawcę, bandytę, ze źródłosłowem w czasach carskiej Rosji.
Ostatni przykład dotyczy światów równoległych, to znaczy powieści,
w której obok świata przedstawionego odzwierciedlającego rzeczywistość,
jaką znamy, pojawia się kontrast w postaci fantastycznego wyobrażonego
14
15

http://pl.urbandictionary.com/define.php?term=wet+boy [dostęp: 30.12.2014].
E. Drab, Między kreacją a kreatywnością…, s. 139–140.
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świata paralelnego. Tak zwane fantasy przemieszczenia wymaga od tłumacza
przetransferowania w przekładzie kultury języka oryginału, na przykład
amerykańskiej, i jednocześnie przeniesienia kultury świata równoległego
stworzonego przez autora. Ciekawym przykładem będzie niewątpliwie Percy
Jackson i złodziej pioruna Ricka Riordana. W tym wypadku dwie rzeczywistości
nie są odległe i nie znajdują się w różnych wymiarach, tylko przenikają przez
siebie. Autor prezentuje rzeczywistość amerykańskiego nastolatka, na którą
zostaje nałożona fantastyczna rzeczywistość uniwersum greckich bogów.
Ułatwienie dla tłumacza polega na tym, że obie kultury mają zakorzenienie
w rzeczywistości pozajęzykowej – z jednej strony trzeba bowiem przetransferować realia amerykańskie, objawiające się na przykład w nazwach tamtejszych produktów, z drugiej natomiast – dobrze znaną czytelnikowi docelowemu
mitologię grecką, która u Riordana ożywa i wtapia się w znane bohaterowi otoczenie. Proces polega zatem przede wszystkim na językowym mariażu, aby –
tak jak w oryginale Riordana – uzyskać spójność językową w charakterystyce
obu płaszczyzn rzeczywistości, biorąc pod uwagę utartą terminologię służącą do opisu wątków mitologicznych.
Mając na uwadze zaprezentowane pokrótce przykłady, można stwierdzić,
że chociaż procesy adaptacji i transferu kulturowego zachodzą w każdym
rodzaju przekładu, to w tłumaczeniu fantasy mogą być wieloetapowe.
W zależności od kategorii fantasy, wyznaczonej na podstawie formy świata
przedstawionego, tłumacz może stanąć przed koniecznością zaadaptowania
do warunków języka docelowego i kultury docelowej nie tylko kultury powiązanej z językiem wyjściowym, lecz również kultury zupełnie obcej. Może
również zajść konieczność zaadaptowania w tekście kultury oryginalnej,
stworzonej tylko i wyłącznie na potrzeby danego tekstu, żyjącej i obecnej
tylko na kartach powieści i w wyobraźni autora, a następnie – czytelników.
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Between the Imagined and the Other.
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Fantasy literature is based mainly on the imaginary world created by the author. Therefore,
the presented reality of the text influences the process of translation, which should be taken
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Uniwersytet Łódzki

Elfy i krasnoludy – adaptacje tolkienowskich ras
Elfy, krasnoludy i gobliny istniały w świadomości czytelnika (szczególnie
w Europie Zachodniej i w krajach skandynawskich) bardziej jako bohaterowie
bajek braci Grimm, Asbjørnsena, Perraulta, Andersena i wielu książeczek
epoki wiktoriańskiej niż mityczne stworzenia z czasów przedchrześcijańskich i dopiero Tolkien stworzył na nowo ich współczesny wizerunek, przydając im cechy odwołujące się bardziej do na poły zapomnianych legend
i sag, jak np. Beowulf1. Wizerunek tych ras, np. krasnoludków, które nieodłącznie kojarzyły się z bajkami, jak np. Królewna Śnieżka braci Grimm, został
przez niego „odczarowany”2.
Według mitologii germańskiej elfy to malutkie istoty, zwinne, delikatne,
mogące pomagać lub szkodzić ludziom. Tak opisuje je Władysław Kopaliński3. Z Leksykonu fantastyki4 dowiadujemy się, że elfy mogły posiadać skrzydła podobne do skrzydeł ważki. Elfami nazywano także istoty podobne do
człowieka, którym zdarzało się porywać ludzkie dzieci bądź zabierać do
swojej krainy także dorosłych – dotyczyło to szczególnie młodzieńców kuszonych przez zafascynowane nimi elfki. Osoba, która w krainie elfów napiPatrz T.A. Shippey, J.R.R. Tolkien. Author of the Century, Harper Collins Publishers, London 2001, s. 12–15.
2 W języku angielskim słowo „dwarf” odnosi się zarówno do bajkowych krasnoludków,
tolkienowskich krasnoludów oraz karłów rodem ze skandynawskich sag i mitów. W polskiej
literaturze fantasy na określenie tej rasy używa się słowa „krasnoludy”, które podkreśla ich
poważniejszy charakter niż w bajkach dla dzieci. Po raz pierwszy tej nazwy użyła Maria Skibniewska, tłumacząc na język polski Hobbita (wyd. 1960). Nazwa ta zakorzeniła się na dobre
mimo bliższego podobieństwa tej rasy do karłów.
3 W. Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, t. I, Wyd. Rzeczpospolita, Warszawa 1997,
s. 276.
4 K. Haka-Makowiecka, Leksykon fantastyki, Wyd. Muza, Warszawa 2009, s. 104.
1
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ła się bądź spróbowała pokarmu, musiała pozostać tam na pewien czas. Gdy
po kilkunastodniowym pobycie powracała do domu, okazywało się, że
w międzyczasie na Ziemi upłynęło wiele lat. Czas bowiem biegnie inaczej
w zaczarowanej krainie.
Judy Allen5 poświęca sporo miejsca hasłu „Elfy i wróżki”, ale jej opisy są
nieusystematyzowane – nie ma jasnego rozróżnienia między malutkimi elfami i istotami podobnymi do człowieka ani wróżkami. Autorka swoje hasło
rozpoczyna od opisu Patu-Paiarehe, wróżek z legend Maorysów z Nowej
Zelandii – istot, które nie miały żadnego wpływu na tworzenie literatury
fantasy. Nie ma za to ani słowa o tolkienowskich elfach, mimo iż w innych
hasłach dzieła Tolkiena się pojawiają6.
Wspomniany Leksykon fantastyki zamieszcza nieco więcej informacji na
omawiany temat niż inne źródła, dowiadujemy się, że elfy to także:
dostojna, stara rasa żyjąca w lasach. Jej przedstawiciele są wysocy
i szczupli. Mają spiczaste uszy, długie włosy i piękny, melodyjny głos.
Zwykle ich cera jest blada, a oczy zielone. Są znakomitymi łucznikami
i magami. Cenią poezję, taniec i piękne przedmioty. Ważna jest dla nich
wolność i życie w zgodzie z naturą. Dzielą się na kilka ras7.

Ten opis odnosi się również do elfów stworzonych przez Tolkiena. A tak
prezentuje ich opis w Encyklopedii Śródziemia Robert Foster:
Elfowie byli najpiękniejszymi ze wszystkich ziemskich stworzeń, a duchowo przypominali Ainurów. Liczyli około sześć stóp wzrostu, byli
szczupli i wdzięczni, lecz jednocześnie silni i odporni na trudne warunki
zewnętrzne. Ich zmysły, zwłaszcza wzrok i słuch, były znacznie bardziej
czułe niż u ludzi. Elfowie, jak się zdaje, zapewne nie sypiali, a ich umysł
odpoczywał śniąc na jawie lub wpatrując się w rzeczy piękne. Eldarowie,
a zapewne wszyscy elfowie, potrafili porozumiewać się bez słów, przekazując sobie myśli bezpośrednio z umysłu do umysłu.
J. Allen, Encyklopedia fantasy, przeł. P. Lewiński, Wyd. Muza, Warszawa 2006, s. 17.
O dziwo, nie wiadomo, dlaczego w odwołaniach do dzieł literackich można odnaleźć
Krew elfów Sapkowskiego. Nie udało mi się niestety dotrzeć do oryginału, aby sprawdzić, czy
to odwołanie się tam pojawia, czy może jest to inicjatywa polskiego wydawcy. Jednak zamieszczenie go bez informacji o elfach Tolkiena nie świadczy dobrze o wiarygodności tej
publikacji i rodzi podejrzenie, że zostało ono tam umieszczono tylko z powodu słowa „elf”
w tytule.
7 K. Haka-Makowiecka, Leksykon…, s. 104.
5
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Elfowie kochali wszystko, co piękne, zwłaszcza cuda przyrody, a szczególnie zaś wody Ulmo i gwiazdy Elbereth, świecące w chwili ich przebudzenia. Ich ciekawość i żądza wiedzy nie dawały się zaspokoić. Jednym
z największych ich osiągnięć było nauczenie entów mowy. Sami siebie
nazywali Quendi (Mówiący), co świadczy o tym, jak wysoko cenili możność porozumiewania się. Byli dobrzy z natury i odrzucali wszelkie dzieła
zła, mogli być jednak zwodzeni przez zło, jeśli wydawało im się ono
piękne.
[…]
Elfowie mogli zostać zabici lub umrzeć ze smutku, jednak nie starzeli się
ani nie chorowali. Elf, który tracił życie, trafiał do Siedzib Mandosa, skąd
mógł udać się do dowolnego miejsca w Valinorze, ale nie mógł powrócić
do Śródziemia.
[…]
Zwani także Starszymi Dziećmi Iluvatara, Pierworodnymi Iluvatara,
Pierworodnymi, Starszym Plemieniem, Starszą Rasą, Starszym Ludem,
Pięknym Ludem, Wesołym Ludem oraz Leśnym Ludem8.

Obraz, który jawi się czytelnikowi z tego i podobnych mu opisów, ukazuje
elfy jako istoty stworzone na podobieństwo aniołów – praktycznie nieśmiertelne, przychodzące nie z tego świata i do innego świata, niedostępnego dla
śmiertelników odchodzące, mądrzejsze od ludzi, posiadające większą wiedzę
o otaczającym ich świecie i zdolność prekognicji, we wszystkim od ludzi
lepsze, otoczone poświatą (co zostało zaakcentowane w filmach Petera
Jacksona opartych na prozie Tolkiena – elfom zawsze towarzyszy światło,
a ich obecność rozświetla mrok). Podobnie jak anioły elfy narażone są na
upadek i przejście na służbę zła. Walka, którą toczą z Sauronem, nie jest
powadzona dla nich, one mogą odpłynąć za morze. Walczą dla ludzi, dla
których ten świat jest przeznaczony, i nie ma dla nich tam miejsca mimo
miłości, jaką obdarzyli przyrodę i mieszkańców Śródziemia – próba pozostania wiąże się z odrzuceniem własnego jestestwa i przyjęciem na siebie
brzemienia ludzi – śmiertelności, o czym dowiadujemy się z historii Luthien
i Arweny.
Co z tych cech przejęła fantasy? Badacze i fandom zgodni są co do faktu,
że to właśnie tolkienowskie elfy stały się protoplastami tej rasy jako zjawiska
ogólnokulturowego. Elfy zaistniały w świadomości czytelniczej w postaci,
którą nakreślił Tolkien, i wszelkie próby znalezienia innych źródeł, choć
8 R. Foster, Encyklopedia Śródziemia, przeł. A. Sylwanowicz, A. Kowalski, T. Olszański, Wyd.
Amber, Warszawa 1997, s. 81.
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podparte mocnymi argumentami, raczej nie zmienią ogólnie przyjętych poglądów. Próbę taką podjęła Elżbieta Żukowska, poszukując mitologicznych
źródeł twórczości Andrzeja Sapkowskiego. Porównuje ona elfy do na poły
mitycznych ludów, piątego plemienia najeźdźców Irlandii – Tuatha de Dannan9. Żukowska zauważa wiele cech wspólnych elfów u Sapkowskiego
i Tuathe de Dannan, lecz wiele z nich odnajdujemy także u Tolkiena – np.
opuszczenie uniwersum wiedźmina przez Lud Olch to wyraźne nawiązanie
do opuszczenia Śródziemia, arogancja i pycha elfów u Sapkowskiego jest
podobna do stosunku, jaki przejawiał Thranduil wobec Thorina Dębowej
Tarczy i lud Galadrieli wobec Gimlego. Ustąpienie elfów przed przewagą
ludzi bardziej kojarzy się natomiast ze zdobyciem Ameryki Północnej przez
białego człowieka i zamknięciem Indian w rezerwatach, o czym wspomina
w swojej książce Katarzyna Kaczor10, niż z walkami w mitycznej historii
Irlandii. I tu właśnie zaczynają zaznaczać się różnice między tolkienowskim
obrazem elfów a wizją Sapkowskiego. Częściowo anielskie, czy może półboskie istoty z Sillmarilionu i Władcy pierścieni zostają odarte ze swych atrybutów.
Nieśmiertelność zostaje zamieniona na długowieczność, zaleta wyparta
przez wadę11. Długie życie elfów staje na przeszkodzie w ich odrodzeniu,
nie są w stanie konkurować z witalnością ludzi, których coraz to nowe pokolenia pragną zaznaczyć swój byt w historii wielkimi czynami i podbojami.
Elfy u Sapkowskiego trwają, lecz nie jest to trwanie na poły boskie w krainie
wiecznej szczęśliwości, jaką jest Zachód u Tolkiena, to trwanie w rezerwacie,
z którego nie ma ucieczki, to oczekiwanie na śmierć bez nadziei na zbawienie. Elfy jako rasę toczy choroba, która dotknęła Króla Rybaka – jałowość.
Jej symbolem staje się niemożność seksualnego pożycia króla Ludu Olch,
Auberona Muricetacha, z Ciri, które jest jedyną drogą do odzyskania dawnej
potęgi. Nie ma elfich dzieci. Nie ma też Galahada, który mógłby uzdrowić
Króla Olch, a z nim całe królestwo. Tylko w związkach z ludźmi elfy mogą
doczekać się mieszanego potomstwa, w związkach z ludźmi i na ludzkich
zasadach. Jedynym sposobem na przetrwanie okazuje się integracja z człowiekiem, zamieszkanie wśród ludzi, w ich miastach i osiedlach, czyli pełna
asymilacja i rezygnacja z przebrzmiałej wielkości i potęgi. Trudna to droga
9 E. Żukowska, Mitologie Andrzeja Sapkowskiego, Gdański Klub Fantastyki, Gdańsk 2011,
s. 57.
10 K. Kaczor, Geralt, czarownice i wampir. Recykling kulturowy Andrzeja Sapkowskiego, Wyd. słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2006, s. 87.
11 Długowieczność elfów w uniwersum Geralta bardziej przypomina struldbrugów z ludu
Luggnagg w Podróżach Guliwera Jonathana Swifta.
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dla dumnych elfów, tym bardziej że metysi spotykają się z pogardą obu ras
i traktowani są jako obywatele drugiej kategorii – to wyraźne nawiązanie do
rasistowskich praw nie tak dawno obowiązujących jeszcze np. w Stanach
Zjednoczonych w stosunku do mulatów i wciąż jeszcze pokutujących w stereotypach12. Tym, którzy nie chcą się dostosować ani dać zamknąć w rezerwatach, pozostaje tylko samobójcza walka o resztki godności. Ale nawet wtedy
stają się instrumentem w rękach ludzi, którzy wykorzystują ich jako kozły
ofiarne lub wysyłają do najgorszych zadań w trakcie działań wojennych.
Odwieczne koło życia i śmierci, które niejednokrotnie pojawia się w tekstach Sapkowskiego, jest źródłem nowych idei, odkryć i pędu ludzi do życia.
Jego brak u elfów staje się przyczyną skazania ich na zagładę. Następuje tu
przewartościowanie zalet elfów, mimo ich powierzchownej przewagi nad
ludźmi (cech fizycznych, umysłowych oraz wiedzy – zaginiona, legendarna
magia Wiedzących) brak nowych pokoleń jest przyczyną stagnacji i braku
perspektyw rozwoju oraz w sumie utracenia przewagi nad początkowo słabszym rywalem w walce o dominację.
Elfy tracą także swój idealny wygląd. U Tolkiena są to istoty piękne jako
rasa. Nawet jeśli można różnić się w ocenie konkretnych osób, to należy
zaznaczyć, że piękno polega na braku wszelkich skaz i deformacji, które
dotykają inne rasy. Elfy nie starzeją się fizycznie, a ich uroda nie przemija.
W filmach Petera Jacksona ta różnica została ukazana bardzo wyraźnie.
Szczególnie w scenach w gospodzie Pod Rozbrykanym Kucykiem w Bree
i kiedy Saruman podjudza Dunlandczyków do ataku na Rohan, widać brzydotę ludzi. U Sapkowskiego elfy w znacznej mierze zachowały swój wygląd
– mają szczupłą sylwetkę, są piękne, zwinne, szybkie, umieją się bezszelestnie poruszać. Wyróżniają się szpiczasto zakończonymi uszami13.
12 Patrz np. S. Bradt, ‘One-drop rule’ persists, http://news.harvard.edu/gazette/story/
2010/12/‘one-drop-rule’-persists/ [dostęp: 28.12.2014].
13 Nie wiadomo, od kiedy, a przynajmniej mnie tego nie udało się ustalić, elfy zostały przez
ilustratorów i autorów obdarzone szpiczasto zakończonymi uszami. U Tolkiena ani w opisujących jego twórczość opracowaniach nie ma ani jednej wzmianki na ten temat. Natomiast
u ilustratorów jego twórczości, Teda Nasmitha oraz Allana Lee i Johna Howe’a, którzy opracowywali koncepcje postaci do filmu Petera Jacksona, a także w komiksie o przygodach Bilba
Bagginsa ilustrowanym przez Davida Wenzela (J.R.R. Tolkien, The Hobbit or There and Back
Again [Komiks], t. I, adaptacja Ch. Dixon, ilustracje D. Wenzel, Eclipse Books, Forestville
1989) pojawiają się szpiczaste uszy. W filmie Ralpha Bakshiego (R. Bakshi, reż., The Lord of the
Rings, United Artists, USA 1978) wszystkie rasy poza ludźmi także mają szpiczaste uszy. To
wymaga jeszcze zbadania – prawdopodobnie ilustratorzy zaczerpnęli tę cechę wyglądu elfów
raczej bezpośrednio z legend, bajek i mitów niż z prozy Tolkiena.
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U Sapkowskiego cechą charakterystyczną elfów są także zęby: „bardzo
białe, bardzo drobne i bardzo nieludzkie, równe jak spod strychulca, pozbawione kłów”14. Czytelnik dowiaduje się, że najpiękniejsza kobieta świata
to właśnie elfka – czarodziejka i królowa Francesca Findabair, zwana Eneid
an Gleanna – Stokrotka z Gór15. Z racji swej urody elfki i półelfki osiągają
najwyższe ceny w domach uciechy. Lecz ich uroda nie jest już nieskazitelna,
jak była w uniwersum stworzonym przez Tolkiena – tam tylko elfy spaczone
przez zło, odmienione przez Morghota stają się zaprzeczeniem swojej rasy
także pod względem fizycznym – podobnie jak upadłe anioły przeistaczające
się w demony. U Sapkowskiego nie ma korelacji między szpetotą fizyczną
i moralną – pięknej Toruviel, opętanej żądzą zemsty, zabijanie ludzi przynosi
przyjemność. Każdy elf może doznać urazów, które czynią go szpetnym, lub
zapaść na ludzką chorobę – anemię, gruźlicę i szkorbut. Elfy zostały odidealizowane i sprowadzone na ten sam poziom co człowiek – różnią się od rasy
ludzkiej, lecz nie aż tak bardzo.
W grach wideo elfy mogą się także odróżniać od ludzi kolorem oczu i skóry
lub wcale nie być piękne – tak jest na przykład w Skyrim16. W Dragon Age17 ich
twarze pokryte są tatuażami, co upodabnia je do maoryskich wojowników.
Podobieństwa do tolkienowskiego wizerunku elfów uwidaczniają się także
w podziale tej rasy. David Day w Bestiariuszu tolkienowskim18 wyróżnia następujące szczepy elfów: Ciemne, Głębokie, Leśne, Morskie, Piękne, Puszczańskie, Szare, Elfy Światła, Wschodnie, Wysokiego Rodu, Zachodnie, Zielone.
W Warhammerze19, grze typu role play, także pojawiają się szczepy elfów (tu
nazywane odmianami bądź rasami) – odnajdujemy elfy wysokie20, leśne,
morskie i mroczne. W bestiariuszu można wyczytać, że są one „wyrafinowane”, obdarzone miłością do sztuki i charakteryzują się hedonistyczną
postawą21. Gry typu role play ograniczają zazwyczaj swe opisy do podstawowych cech danej rasy czy stworzenia – dlatego mistrzowie gry i gracze sami
A. Sapkowski, Ostatnie życzenie, w: tegoż, Ostatnie życzenie, Wyd. superNowa, Warszawa
1998, s. 161.
15 Imię to podkreśla związek elfów z przyrodą, o czym piszę w dalszej części tekstu.
16 The Elder Scrolls V: Skyrim, Bethesda Softworks LLC, USA 2011.
17 Dragon Age: Origins, BioWare, Kanada 2009.
18 D. Day, Bestiariusz tolkienowski, przeł. R. Giedrojć, J.Z. Lichański, J. Kokot, Wyd. Zysk
i S-ka, Poznań 1996, s. 58–62.
19 Warhammer. Fantasy Role Play. Edycja Polska, Wyd. Mag, Warszawa b.r.w.
20 Elfy wysokie są odpowiednikami Elfów Wysokiego Rodu – takie uproszczenie nazwy to
błąd tłumacza, wzrost nie jest wyróżnikiem przynależności do danego ludu.
21 Warhammer…, s. 217.
14
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muszą uzupełnić tworzone przez siebie postacie w cechy gatunkowe i indywidualne, które, jak pokazuje praktyka, często były oparte na twórczości
Tolkiena, a w późniejszym okresie także, a może nawet przede wszystkim,
Sapkowskiego22. Na kontynencie Tamriel, głównym lądzie świata ulokowanym w serii gier Elder Scrolls, pojawiają się Elfy Wysokiego Rodu, Leśne Elfy
oraz Mroczne Elfy. Należy przy tym zaznaczyć, że ten podział nie wiąże się,
jak u Tolkiena, z przynależnością do plemienia czy ludu lub spaczeniem
przez zło, lecz jest raczej wskaźnikiem statusu społecznego (przynależność
do bogatych rodów), miejscem zamieszkania (las) lub ciemniejszą karnacją
plemienia (Mroczny Elf może być postacią pozytywną).
Jedną z najczęściej powtarzających się cech elfów jest ich wyjątkowy związek z przyrodą. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że jednym z największych
dokonań elfów było obudzenie świadomości i nauczenie się mowy drzew –
dzięki czemu powstały enty, zwane także pasterzami drzew. Elfy całe życie
spędzają w bliskim kontakcie z przyrodą – nawet jeśli budują miasta, to nie
odgradzają się oni kamiennymi murami i nie zamykają jak ludzie czy krasnoludy w kamiennych grodach, lecz wtapiają swe budowle w krajobraz lub
wręcz wykorzystują elementy przyrody. Lud Galadrimów mieszka na
ogromnych drzewach. Rivendell jest zespolone z górską doliną, w której się
znajduje. Zarówno sztuka, jak i rzemiosło są związane z przyrodą, łodzie
mają kształt łabędzia, na przekutym mieczu Aragorna pojawiają się ornamenty
w kształcie liści i kwiatów, a brosze, które otrzymali hobbici od Galadrieli, również mają kształt liści. Władczyni elfów przekazuje także szczególny dar Samowi
– szkatułkę z ziemią z jej ogrodu wraz z nasieniem wyjątkowego drzewa, które
rośnie tylko w Lorien. Zawartość szkatułki ma stać się zalążkiem odbudowy
Shire po wojennych zniszczeniach. Dla elfów odbudowa tożsama jest z odrodzeniem przyrody – prawdziwy dom jest tam, gdzie rosną drzewa.
Podobne związki elfów z przyrodą odnajdujemy w prawie każdym utworze, w którym ta rasa występuje – wystarczy spojrzeć np. na nazewnictwo
krain przez nie zamieszkiwanych – w uniwersum wiedźmina Geralt i jego
nieodłączny towarzysz, Jaskier, trafiają na kraniec zamieszkałego przez ludzi
świata: „Rodzi się tu wszystko na potęgę i rośnie, aż miło. Dlatego i mówią:
Dolina Kwiatów”23. Ciri odwiedza Lud Olch, a partyzantów zasilają przedstawiciele Ludu Wzgórz. Przegnane ze swych ziem elfy w znacznej części
22 Granie postacią wzorowaną na elfach z uniwersum Sapkowskiego pozwala na większą
swobodę, szczególnie w poczynaniach moralnie niejednoznacznych, jak i ewentualnych romansach z innymi postaciami.
23 A. Sapkowski, Kraniec świata, w: tegoż, Ostatnie życzenie…, s. 177.
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wolą zamieszkiwać w wytyczonych przez ludzi rezerwatach niż przenieść się
do brudnych i zatłoczonych miast.
Także w grach wideo motyw elfów zamieszkujących nieprzebyte puszcze
i lasy pojawia się często. W serii gier spod znaku Heroes of Might and Magic24
twierdzą tej rasy jest ogromne drzewo. W Dragon Age: Origins elfy zamieszkują puszcze i porozumiewają się ze zwierzętami. Postać gracza krzywdzącego
zwierzęta nie będzie tam mile widziana.
Trochę inaczej wygląda sytuacja w Skyrim. Tam elfy można spotkać wszędzie – żyją w miastach między ludźmi, a las jest im równie wrogi jak innym
rasom. W górach i w lesie gracz może dość często znaleźć zwłoki elfów,
które padły ofiarą dzikich zwierząt lub bandytów – można zatem wysnuć
wniosek, że nie mają one specjalnych uzdolnień sytuujących je w uprzywilejowanej pozycji w kontaktach z przyrodą.
U Tolkiena, oprócz Luthien25, elfki, podobnie jak kobiety w legendach
o rycerzach Okrągłego Stołu, zazwyczaj nie biorą udziału w działaniach zbrojnych i nie zajmują się typowo męskimi zajęciami. Mieszkają one zazwyczaj
w miastach i pałacach – są matkami i żonami, obiektem męskich westchnień,
nagrodą za wielkie czyny. Beren i Aragorn muszą wykazać się bohaterską postawą
i wieloletnią „służbą”, zanim będą godni pojąć za żonę córkę wodza czy króla.
Także postawa Galadrieli, która uczestniczy w życiu politycznym, nie odbiega
od typowej, przypisanej jej roli – jako królowa ma inne prawa i obowiązki.
W grach komputerowych (np. serie: Dragon Age, Elder Scrolls czy Neverwinter
Nights26) oraz RPG (np. Warhammer, Dungeons & Dragons27) kobiety, niezależnie od rasy, biorą udział w walkach i niejednokrotnie podejmują tradycyjnie
męskie zawody – w Dragon Age: Origins występuje nawet kobieta-krasnolud
wykonująca zawód kowala. W uniwersum wiedźmina pojawia się postać elfki
Toruviel, która walczy u boku partyzantów. Twórcy książek i gier coraz
częściej odpowiadają na zapotrzebowanie rynku i dostrzegają stale rosnący
udział kobiet nie tylko w czytelnictwie, ale także jako konsumentek gier.
Kobiety zapragnęły grać postaciami kobiet28.
Heroes of Might and Magic V, Ubisoft, Francja 2006.
Patrz: J.R.R. Tolkien, Silmarillion, przeł. M. Skibniewska, Wyd. Amber, Warszawa 1996,
s. 193–225.
26 Neverwinter Nights, Atari, Francja 2002.
27 Pierwsze wydanie: Dungeons & Dragons, Tactical Studies Rules, USA 1974.
28 Początkowo kobiety brały udział w grach jako magiczki lub kapłanki. Stopniowo coraz
częściej zaczęły się wcielać w rolę zwiadowczyń i wojowniczek – obserwacje własne na podstawie uczestnictwa w grach RPG w latach 1993–2014.
24
25
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Wraz ze zmianami obyczajowymi zapoczątkowanymi przez rewolucję seksualną w latach sześćdziesiątych XX w. zmieniają się także stroje postaci
i ras fantastycznych, co najlepiej widać na przykładzie elfich i ludzkich wojowniczek. O ile ubiór Arweny i Galadrieli w filmie Petera Jacksona wpisuje
się w tradycyjne wyobrażenia elfek, wykreowanych przez prozę Tolkiena, to
strój Tauriel jest już nieco bardziej obcisły niż Arweny w trakcie walki
z Nazgulami. Natomiast twórcy gier skierowanych do dorosłej publiczności
jeszcze odważniej idą z nurtem wyzwolenia obyczajowego. Obecne kobiece
postacie w grach bardziej niż do średniowiecznego obrazu damy, mieszczki
czy wieśniaczki nawiązują do grafik fantastycznych, m.in. Borisa Valejo,
Chrisa Achilleosa, Hajime Sorayamy czy Wojciecha Siudmaka. Okładki,
reklamowe postery i wallpapy do gier, np. Neverwinter Nights, Sacred 229, Guild
Wars30, przedstawiają umięśnione kobiety lub stwory o kobiecych ciałach
uzupełnione o anielskie bądź demoniczne atrybuty w postaci skrzydeł czy
ogonów, z mieczem w jednej ręce i zakrwawioną, odciętą głową wroga
w drugiej, ubrane w bardzo skąpe stroje lub elementy zbroi, ewentualnie
w ogóle bez ubrań.
Wydaje się, że wygląd elfek oraz ludzkich kobiet to raczej spuścizna po
Robercie E. Howardzie31 i jego Conanie niż Tolkiena.
Ostatnio producenci gier zaczęli nawet umieszczać w nich postacie homoseksualne i tak układać możliwe scenariusze rozwoju wydarzeń, aby postać
gracza mogła nawiązać homoseksualny romans w grze (gry z serii Dragon
Age). Staje się to przyczyną protestów bardziej konserwatywnych środowisk
(także wśród graczy, którzy nie potrafią oddzielić świata przedstawionego
gier operujących średniowiecznym czy renesansowym sztafażem od historycznych realiów świata pozatekstowego) oraz prób cenzurowania tego typu
produktów32.
Podejmując temat krasnoludów, przewrotnie nie zacznę ab ovo, lecz od
drobnej ciekawostki – anonimowi tłumacze polskiego podręcznika do gry
RPG Warhammer użyli do nazwy omawianej rasy słowa „krasnoludy”, a nie
„karły”, które byłoby bliższe angielskiemu oryginałowi. W języku polskim
istnieją dwa odpowiedniki angielskiego słowa „dwarf”: „karły” i „krasnoludki”.
Sacred 2: Fallen Angel, Ascaron Entertainment, Niemcy 2008.
Guild Wars: Eye of the North, ArenaNet, USA 2007.
31 Patrz np. R. Fleischer, reż., Conan niszczyciel, USA 1984; tenże, reż., Czerwona Sonja, USA,
Holandia 1985; J. Milius, reż., Conan barbarzyńca, USA 1982.
32 md, Premiera Dragon Age za parę dni, ale nie w Indiach, http://queer.pl/news/195234/dra
gon-age-dorian-electronic-arts-bioware-gry-premiery, [dostęp: 21.11.2014].
29
30
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Przy czym te drugie kojarzą się raczej z bajkowymi stworami niewiele większymi
od myszy. Natomiast karły, według definicji słownikowych, to przedstawiciele
tego samego gatunku, tylko niżsi wzrostem, lub lud charakteryzujący się niską
posturą. Dokładne wyjaśnienie tych różnic można odnaleźć u Władysława
Kopalińskiego w Słowniku mitów i tradycji kultury. Maria Skibniewska, tłumacząc po raz pierwszy dzieła Tolkiena na język polski, użyła słowa „krasnolud”, które wyraźnie nawiązywało do bajkowej, a nie mitologicznej konwencji. Zgrubienie krasnoludka do krasnoluda miało odróżnić malutkie bajkowe
istotki33 od nieco bajkowych jeszcze (w Hobbicie), ale znacznie większych
i toczących boje z goblinami i smokami postaci. Warto tu zaznaczyć, że
według Kopalińskiego słowo „niziołek” jest synonimem „karła”, natomiast
u Tolkiena pojawia się jako określenie hobbitów, używane przez inne ludy.
W prozie Sapkowskiego i jej adaptacjach, zarówno w serialu, jak i grach,
używana jest nazwa „krasnolud”, co przy równoczesnym braku prób wprowadzenia na to miejsce „karła” pokazuje, jak wielki wpływ na pojmowanie
fantastyki zarówno przez autorów, jak i czytelników miało pierwsze tłumaczenie Hobbita i Władcy pierścieni.
Tolkien w apendyksie do Władcy pierścieni pisze o nich tak:
Krasnoludowie są na ogół hartowni, zawzięci, skryci, pracowici, nie zapominają krzywd (ani dobrodziejstw); kochają kamienie, klejnoty i rzeczy
zrobione ręką białego34 rzemieślnika bardziej niż to, co żyje własnym życiem. Nie są wszakże z natury źli i cokolwiek by ludzie bajali, bardzo
niewielu krasnoludów dobrowolnie poszło na służbę Sił Ciemności. Ludzie jednak z dawna zazdrościli krasnoludom skarbów i pięknych wyrobów, które z ich rąk wychodziły, dlatego powstała między dwiema rasami nieufność.

Opis krasnoludów w Warhammerze jest bardzo zbliżony do tolkienowskiego pierwowzoru:
Tworzą klany, często mieszkające w niedostępnych górskich zamkach
lub podziemnych twierdzach, jednak przyswajające sobie wiele z kultury
regionu, w którym żyją.
33 W świadomości polskiego czytelnika krasnoludek to bohater bajek dla dzieci takich jak
np. O krasnoludkach i sierotce Marysi Marii Konopnickiej.
34 Ewidentny błąd w polskim wydaniu – powinno być „biegłego” – patrz J.R.R. Tolkien,
The Lord of the Rings. Part Three: The Return of the King, Unwin Paperbacks, London, Sydney,
Wellington 1981, s. 521.
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[…]
Krasnoludowie są bardzo materialistycznym ludem: są wspaniałymi rzemieślnikami i dobrymi robotnikami. Mają niewielkie zdolności magiczne,
a krasnoludzcy czarodzieje są rzadkością. Mówią językiem Starego Świata
lub Norski, a również swym własnym, sekretnym językiem, którego nie
uczą nikogo obcego.
[…]
Budowa ciała: Krasnoludowie są niskimi istotami, mierzącymi około 1,5
m wzrostu, bardzo szerokimi w barach, co sprawia, iż są idealnie przygotowani do podziemnego życia i górnictwa. Ich skóra ma taki sam odcień,
jak skóra ludzka35.

W Dragon Age: Origin krasnoludy zachowują typowe dla nich cechy, jak niski
wzrost, szczególne zamiłowanie do prac rzemieślniczych, życie w podziemnych
miastach, które są zazwyczaj także kopalniami. Ciekawostką jest pojawienie
się w grze krasnoludzkich kobiet, które mogą wykonywać zawód kowala lub
być wojowniczkami. Jako nowość należy odnotować pojawienie się krasnoluda
bez brody36 – Varrika Tethrasa37. Zarówno u Tolkiena, jak i u Sapkowskiego
wszystkie krasnoludy posiadały brody – jest to jedna z wyróżniających ich
cech, są nawet nazywane „brodaczami”. We Władcy pierścieni nie dowiadujemy się zbyt wiele o kobietach krasnoludzkich. W uniwersum wiedźmina
wspominane są one w żartach – ponoć bardzo nieatrakcyjne i być może
także mają brody38. W grach z serii Wiedźmin spotykamy tylko męskich
członków tej rasy – mogą być łysi, ale zawsze mają brody. Natomiast wizja
krasnoludów z filmu39 i serialu40 opartych na opowiadaniach Sapkowskiego
została przez większość fandomu odrzucona, co nie dziwi, gdyż przedstawione zostały one jako nad wyraz wątłe istoty, które mogłyby mieć problem
z podniesieniem topora bojowego, nie mówiąc już o walczeniu nim.
Krasnoludy łatwiej niż elfy integrują się z ludźmi. Zarówno u Tolkiena,
Sapkowskiego, jak i w grach wideo istnieją liczne powiązania handlowe mięWarhammer…, s. 222.
Występuje w Dragon Age II (Dragon Age II, BioWare, Kanada 2011) oraz w Dragon Age:
Inquisition (Dragon Age: Inquisition, BioWare, Kanada 2014).
37 Jest to postać wyjątkowa jak na krasnoluda – awanturnik, przedsiębiorca i przede
wszystkim poczytny pisarz. Inne krasnoludy (z wyjątkiem młodocianych) są posiadaczami
bród. W grze nie ma wyjaśnień odnośnie do braku brody u Varrika Tethrasa.
38 W grach z serii Dragon Age krasnoludzkie kobiety nie mają bród.
39 M. Brodzki, reż., Wiedźmin, Héritage Films, Polska 2001.
40 M Brodzki, reż., Wiedźmin (serial), Héritage Films, Polska 2002.
35
36
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dzy tymi rasami. We wszystkich przypadkach zajmują się one zazwyczaj
górnictwem i kowalstwem. Są też wspaniałymi rzemieślnikami, jubilerami,
a w uniwersum wiedźmina także bankierami. Nawet w Skyrim, gdzie występują pod nazwą „Dwemerowie” i są tajemniczą, dawno wymarłą rasą, gracz
ma szansę poznać niesamowite podziemne miasta i wynalazki przez nich
stworzone. Ich wiedza zaginęła wraz z nimi i nikt już nie potrafi skonstruować napędzanych zamkniętymi w kamieniach duszami robotów, wiecznie
świecących się lamp czy systemów ogrzewania opartych na źródłach geotermicznych. Opuszczone miasta kojarzą się z Samotną Górą z Hobbita –
opuszczoną przez krasnoludy po zdobyciu jej przez Smauga.
W sadze o wiedźminie krasnoludy często są bankierami – historyczna analogia do Żydów zajmujących się lichwą w średniowieczu jest oczywista.
Tych podobieństw jest więcej – życie w gettach, pogarda, z jaką spotykają się
ze strony ludzi, i w końcu ich pogromy, których inicjatorami są politycy
i przedstawiciele stanu kapłańskiego.
W omawianych tu źródłach pojawiają się dwa motywy – bogactwa krasnoludów oraz tajemnic, których nie zdradzają żadnym przedstawicielom innych ras. Oba wywodzą się z prozy Tolkiena i są ze sobą powiązane. Bogactwa stają się niejednokrotnie przyczyną upadku królestw – chorobą drążącą
całą rasę jest ogromna chciwość, co zostało wyraźnie ukazane w ostatniej
części filmowej trylogii o przygodach Bilba Bagginsa41. Natomiast ich tajemna wiedza to nawiązanie do cyklopów z mitologii greckiej42.
Literatura, gry i filmy fantasy często pokazują starcia zbrojne, dlatego tak
ważną cechą każdej fantastycznej rasy jest jej sposób prowadzenia walk
i uzbrojenie, którego używają.
Elfy zazwyczaj są mistrzami łuku, a w starciach wręcz posługują się lekkimi
mieczami, długimi sztyletami lub włóczniami – czyli bronią, której zaletą jest
lekkość pozwalająca na wykorzystanie prędkości i zwinności typowej dla tej rasy.
Krasnoludy natomiast najczęściej wykorzystują swą wrodzoną wytrzymałość – dlatego w ich arsenale odnajdujemy przede wszystkim ciężkie topory
P. Jackson, reż., The Hobbit: The Battle of the Five Armies, New Line Cinema, USA 2014.
Oko na czole cyklopa to właściwie tatuaż pierścienia będący symbolem wiedzy tajemnej
związanej z kowalstwem. W uniwersum Bilba Bagginsa władcy krasnoludów byli posiadaczami
pierścieni, które umożliwiły im rozwój wielu rzemiosł i pomnożenie bogactwa. Motyw pierścieni dających władzę i bogactwo przewija się w europejskiej kulturze, począwszy od starożytnych
Greków, przez mitologie skandynawską i germańską, opowieści o Karolu Wielkim, aż do oper
Wagnera. Patrz: M. Poradecki, Pierścień Nibelunga… a sprawa pewnego hobbita, w: Złoto Renu, program opery, The Metropolitan Opera New York & Filharmonia Łódzka, Łódź 2010.
41
42
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i młoty bojowe uzupełnione o masywne tarcze. Krasnoludy, w przeciwieństwie do elfów, są powolne – ich walka opiera się na wykorzystaniu siły.
W uniwersum wiedźmina ich taktyka bojowa została opisana szczegółowo –
ustawieni w zwartym szyku, zasłonięci wielkimi tarczami potrafią przemieszczać
się i odpierać ataki nawet w całkowitym okrążeniu. Ten sposób prowadzenia
walk wynika z cech fizycznych tej rasy. Opisane powyżej cechy występują
właściwie we wszystkich omawianych tu źródłach, a ich pochodzenie bezsprzecznie wywodzi się z prozy Tolkiena.
Podsumowując, można stwierdzić, że elfy i krasnoludy w literaturze, filmach i grach fantasy to przede wszystkim adaptacja ras ukształtowanych
przez twórczość Tolkiena. Większość cech, która została nakreślona w opisach Śródziemia, jest immanentnie z nimi związana – ogólne cechy budowy
ciała i wynikające z tego konsekwencje (np. dotyczące sposobu prowadzenia
walki i wyboru uzbrojenia), stosunek do przyrody czy materialnego dobrobytu, wykonywane zawody. Na niektórych płaszczyznach widać pewną ewolucję wspomnianych ras – szczególnie w kwestii emancypacji postaci kobiecych oraz w sferze kształtowania się obyczajów. Pojawiają się także nowe
cechy nawiązujące do historii świata pozatekstowego – np. upodobnienie
elfów do Indian czy krasnoludów do Żydów w uniwersum wiedźmina, jednak wpływ dzieł Tolkiena jest tak duży, że bez wątpienia można go nazywać
ojcem gatunku.
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Elves and dwarves – adaptations of Tolkien’s races
In this paper, the most important features of elves and dwarves are examined on the basis of
selected films, RPG and video games, as well as fantasy literature. Most of the traits have
been presented in the descriptions of Middle-earth and are inherently associated with these
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races – the general properties of body build and their consequences (e.g.: in combat), the
attitude towards nature and material prosperity, as well as the trades pursued. In some areas,
one can see a certain degree of evolution of these features – particularly in terms of emancipation of female characters and the formation of customs. New features also appear, referring to the history of the world beyond the text – e.g.: the resemblence of elves to Native
Americans or dwarves to Jews in the Witcher universe, however, the influence of Tolkien’s
works predominates in shaping the image of these races among the creators of fantasy.
Keywords: fantasy races, elves, dwarves, Tolkien, gender in fantasy
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Polski steampunk –
zaadaptować historię, adaptując konwencję
Steampunk jest jednym z najciekawszych i najdynamiczniej rozwijających się
gatunków literatury fantastycznej i wciąż pozostaje otwarty na dalsze modyfikacje1. Gatunek ten, obejmujący już nie tylko powieści, ale i komiks, film czy styl
życia w ramach ideologii DIY („do it yourself”), derywowany został od cyberpunku. Ten zaś opisuje przyszłościowe światy zaawansowanych technologii
informatycznych i rozważa m.in. konsekwencje intensywnego rozwoju biotechnologii i cybernetyki dla rodzaju ludzkiego (meta- i posthumanizm). Steampunk
z kolei eksploruje przeszłość, głównie wiek XIX, opisując i badając konsekwencje alternatywnego i zhiperbolizowanego w stosunku do rzeczywistego przebiegu rewolucji przemysłowej (wiek pary − maszyna parowa i mechanika). Prymarną cechą genologiczną dla steampunku jest anachroniczna wynalazczość,
która radykalnie zmienia oblicze świata, powodując tym samym zmianę historii.
Powieści steampunkowe zalicza się więc do nurtu historii alternatywnych2, zaś
1 N. Lemann, Steampunk, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2014, t. 57, z. 1, s. 344–349;
Encyklopedia
fantastyki,
hasło
Steampunk,
http://encyklopediafantastyki.pl/index.
php?title=Steampunk [dostęp: 12.08.2014]; B. Szleszyński, Komiksowe gry z wiekiem XIX, w:
E. Paczoska, B. Szleszyński, red., Przerabianie XIX wieku, PIW, Warszawa 2011, s. 246–270;
S. Forlini, Technology and Morality: The Stuff of Steampunk, „Neo-Victorian Studies” 2010, 3:1,
s. 72–98; C. Gross, A History of Misapplied Technology: the History and Development of Steampunk
Genre, „Steampunk Magazine”, nr 2, s. 54–61; C. Gross, Varieties of Steampunk Experience,
„Steampunk Magazine”, nr 2, s. 60–63; S. Hantke, Difference Engine and Other Infernal Devices:
History According to Steampunk, „Extrapolation” 1999, 40, nr 3 (Fall), s. 244–254; P. Frelik, The
Future of the Past: Science Fiction, Retro and Retrofuturism, w: B. Atterby, V. Hollinger, red., Parabolas of Science Fiction, Wesleyan University Press, Middletown 2013, s. 205–224.
2 Zob. m.in. N. Lemann, Historia alternatywna, w: G. Gazda, red., Słownik rodzajów i gatunków
literackich, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 380–388; N. Lemann, Czy można uchronić
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z uwagi na fakt, że zainteresowanie steampunku koncentruje się głównie na
erze wiktoriańskiej, jest on gatunkiem powiązanym z tzw. neowiktorianizmem. Nazwa gatunku powstała w 1987 roku za sprawą amerykańskiego
pisarza K.W. Jetera. Najważniejsze powieści steampunkowe to m.in.: Wrota
Anubisa Tima Powersa (1983), Homunculus Jamesa Blaylocka (1986) oraz
Morlock Night (1979) i The Infernal Devices (1987) K.W. Jetera, a także Maszyna
różnicowa Bruce’a Sterlinga i Williama Gibsona z 1990 roku.
Szerszą popularność steampunk zdobył dzięki internetowi dopiero u zarania nowego milenium. W 2002 roku pierwsza wzmianka o steampunku pojawiła się na blogu Boing Boing3, a w roku 2007 ukazał się pierwszy numer
„Steampunk Magazine”4. Steampunk stał się modny, nastąpił lawinowy
napływ nowych utworów, które zaczęły powstawać również poza macierzystym, anglosaskim kontekstem kulturowym. Mike Perschon obserwując
niebywałą dynamikę gatunku, uznał go za swoistą estetykę, nakładkę na inne
gatunki, pozwalającą poddać steampunkowej obróbce niemal wszystko5:
western − film Bardzo dziki Zachód, reż. B. Sonnenfeld (1999), komiks
o superbohaterach − Alan Moore, seria Liga Niezwykłych Dżentelmenów
(1999−2007) czy polska Pierwsza brygada. Warszawski pacjent (2007) T. Piątkowskiego, K. Janicza, J. Wyrzykowskiego − crossover o Józefie Piłsudskim,
Stasiu Tarkowskim, Nel Rawlison i doktorze Judymie. Obecnie steampunk
uważany jest za jeden z najbardziej wpływowych gatunków SF, w którym
odbywają się istotne debaty dotyczące zagrożeń ze strony postępującej technicyzacji, sekularyzacji i dehumanizacji współczesnych społeczeństw. Bruce
Sterling powiada, że „przeszłość to rodzaj przyszłości, która już się wydarzyła”6, zatem tylko poprzez ścisły związek ze stale zgłębianą i na nowo
rozumianą i odkrywaną przeszłością jesteśmy w stanie pojąć naszą własną
sytuację. Między innymi dlatego naturalną sceną akcji są wielkie, stechnicyzowane i odpersonalizowane metropolie (Londyn jako miasto-matryca),
gdzie mieszkają ludzie poddani ciśnieniu władzy, kontrolującej wszelkie
aspekty życia.
się od przeszłości? – historie alternatywne i uchronie jako literackie aporie polityki i wiedzy historycznej,
„Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2011, t. LIV, z. 2 (108), s. 339–356.
3 Killjoy M., Selected Timeline of Steampunk Events, Past & Future, „Steampunk Magazine”,
nr 5, s. 34.
4 http://www.steampunkmagazine.com [dostęp: 12.08.2014].
5 M. Perschon, Steampunk Aesthetic, http://steampunkscholar.blogspot.com/p/aesthetic-101.html [dostęp: 12.08.2014].
6 Sterling B., The User’s Guide to Steampunk, „Steampunk Magazine”, nr 5, s. 33.
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Steampunk to owoc kultury anglosaskiej i swego rodzaju popkulturowy
instrument wzmacniania pamięci i dyskursu ekspansyjnej przeszłości imperium brytyjskiego. Gatunek ten naznaczony jest więc podejrzaną etycznie
ambiwalencją, wynikającą z zawieszenia pomiędzy nostalgią za wiktorianizmem, jako epoką entuzjazmu społecznego, wynalazczości, eksploracji geograficznych i czytelnych kodów moralnych, a subwersywnym sprzeciwem
wobec wiktorianizmu, jako epoki wyzysku robotników, niesprawiedliwości
społecznej, kolonializmu, agresywnego, opresywnego etnocentryzmu, dyskryminacji kobiet, wyzysku dzieci oraz tłumienia wszelkich postępowych
ideologii. „Steampunk spogląda z nostalgią na Wiek Pary (Steam), ale
z przekornej, obrazoburczej perspektywy końca XX i początku XXI w.
(punk)”7. Aporia występuje w samej nazwie. Jeśli bowiem nostalgii odpowiadał będzie człon „steam”, to za subwersywne, krytyczne strategie odpowiedzialny jest niewątpliwie „punk”, jako świadome nawiązanie do ideologii
punk, postrzegającej estetyczną i moralną odnowę w tym, co brudne, zepchnięte na margines, moralnie podejrzane i alternatywne wobec dominującego paradygmatu (ang. punk to m.in. „zgniły”, „śmieć”, „prostytutka”).
Steampunk obnaża więc zakłamanie wiktoriańskiego społeczeństwa i jako
taki stanowi krytyczne prze-pisanie aprobatywnej postaci XIX-wiecznej
powieści wiktoriańskiej, a tym samym kontynuację i rozwinięcie krytycznego
potencjału powieści wiktoriańskiej pióra Thomasa Hardy’ego czy Charlesa
Dickensa8. Równocześnie otwarty jest na wszelkie ideologiczne próby przepracowania historii i spuścizny XIX wieku, tj. wyjście poza kulturę patriarchalną, euroatlantycki postkolonializm i etnocentryzm, postulując w zamian
otwarcie na szeroko pojętą Inność. Z powodu stereotypowego umiejscawiania akcji w imperialnym Londynie i opisywania „złotej ery imperialnej wielkości” postkolonialna refleksja gatunku jest jednak nieco problematyczna.
Steampunk na trwałe zawieszony jest pomiędzy nostalgią a krytycyzmem
i ironią wobec przeszłości.
Próbami wyjścia poza wikotorianizm sensu stricto są m.in. polskie powieści
steampunkowe, które ze względu na specyfikę sytuacji politycznej Polski
w XIX wieku (zabory) dużo uwagi poświęcają kwestiom powstań narodowych. Polski steampunk jest interesującą adaptacją wymogów anglosaskiego
gatunku do polskich warunków kulturowych w XIX wieku, skrajnie odmiennych od dziejów imperium królowej Wiktorii. Efektem globalnej popuOdjazdowy XIX wiek, http://steampunk.republika.pl/defin01.html [dostęp: 12.08.2014].
J. Clayton, Charles Dickens in Cyberspace. The Afterlife of Nineteenth Century in Postmodern Culture, Oxford University Press, Oxford 2003.
7
8
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larności gatunku są lokalne modyfikacje. Można zatem postrzegać polskie
realizacje steampunkowe w kontekście glokalizacji, próby adaptacji tego, co
globalne, do założeń lokalnych, w tym przypadku historii i warunków społecznych narzuconych przez polską historię XIX wieku. Specyfikę polskiego
steampunku badać można też przy pomocy narzędzi wypracowanych przez
komparatystykę literacką i cultural studies. Przydatne wydaje mi się pojęcie
interkulturowości, czyli takiego przepływu treści pomiędzy kulturami, które
zakłada ich otwartość i poszanowanie dla odrębności9. Krištof Jacek Kozak
ujmuje rzecz następująco:
Interkulturowe podejście do literatury zakłada, że literatura, którą Goethe
definiował jako niepodzielną i bezgraniczną, jest podzielna według ustaleń
narodowych, to znaczy, że tak samo jak w przypadku wielokulturowości
kontynuowane jest to teoretyczne spojrzenie na literaturę, które umieszcza
ją w relacji zależności od konkretnej społeczno-politycznej sytuacji danej
zbiorowości/narodu. […] Kultura, rozumiana w sposób interkulturowy,
jest kulturą bez realnopolitycznych ambicji, przez co staje się ona płaszczyzną porównań; jest wprawdzie nosicielką odróżniających właściwości, które jednak mimo to mogą być porównywane między sobą; prezentuje różne
kultury, nie wyróżniając żadnej z nich kosztem innych10.

Ujęcie polskiego steampunku w kategoriach interkulturowości pozwala na
pełniejsze zaakcentowanie krytycznego i postkolonialnego potencjału wpisanego w gatunek (zatem bardziej „punk” niż „steam”), co zresztą stanowi
o specyfice polskich realizacji.
W polskich utworach steampunkowych naczelne principium gatunku, czyli
anachroniczna hiperbola wynalazczości, nie odbiega od realizacji zachodnich. Przykładowo, w Maszynie różnicowej Bruce’a Sterlinga i Williama Gibsona kształt świata, historii i społeczeństwa ery wiktoriańskiej jest efektem
szerokiego zastosowania maszyny różnicowej Charlesa Babbage’a (wynalazek z 1822 r.), m.in. w sferze panoptycznej kontroli społecznej, do działań
policyjnych i inwigilujących. Maszyna różnicowa to pierwszy komputer,
działający na parę, gdzie rolę współczesnych dyskietek spełniały karty perforowane metodą Jacckarda. Inne anglosaskie wynalazki steampunkowe to
9 B. Gudykunst William, Intercultural Communication Theories, w: B. Gudykunst William, red.,
Cross-Cultural and Intercultural Communication, Sage, Thousand Oaks 2001, s. 167–189; K.J. Kozak,
Polityka literatury a interkulturowość, w: M. Leyko, A. Pełka, red., Teatr–literatura–media. O polsko-niemieckich oddziaływaniach w sferze kultury po 1989 roku, Wyd. Primum Verbum, Łódź 2013, s. 10–25.
10 K.J. Kozak, Polityka literatury…, s. 23.
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chociażby wehikuł czasu z Maszyny lorda Kelvina Jamesa Blaylocka (1992) czy
automatony, mechaniczni ludzie z powieści K.W. Jetera The Infernal Devices.
W polskim steampunku znajdziemy zaś np. mechaborgi (bojowe cyborgi,
ludzie wspomożeni parowymi systemami kontroli siły mięśni, poziomu
zmęczenia itp.) z powieści Aposiopesis Andrzeja Sawickiego; twardochody
(XIX-wieczne czołgi powstałe na podstawie tzw. Łukasińskiego, czyli napęd
naftowy) z Orła bielszego niż gołębica Konrada T. Lewandowskiego. W Lodzie
Jacka Dukaja pojawia się natomiast przemysł zimnazowy, pozwalający na kontrolę skuwającego świat Lodu i postępującej zimy, a w efekcie zamrożenia historii11. Steampunk anglosaski chętnie przywołuje wynalazcę Tomasza Alvę Edisona12, zaś polscy twórcy wykorzystują skonfliktowanego z Edisonem Nikolę
Teslę (Lód) czy przypominają polskich wynalazców, m.in. Ignacego Łukasiewicza, wynalazcę lampy naftowej, czy Zygmunta Wróblewskiego i Karola Olszewskiego (Orzeł bielszy niż gołębica), którzy zasłynęli skropleniem azotu i tlenu.
W kolejce do literackiej steampunkowej „obróbki” czekają zaś chociażby Maria
Skłodowska-Curie czy gen. Józef Bem (1794–1850) i Konstanty Ciołkowski
(1857–1935), obaj rozmyślający nad stworzeniem broni rakietowej.
W zakresie pomysłowości technicznej polski steampunk w niczym nie
ustępuje anglosaskiemu prototypowi. O ile jednak w steampunku anglosaskim odkrycia naukowe są dziełem nieokiełznanej ciekawości bądź zbrodniczych planów zawładnięcia światem przez szalonego naukowca, o tyle
w polskiej wersji gatunku wynalazki są zawsze wprzęgnięte w politykę i historię ery zaborów. Albo służą sprawie niepodległości, albo przyczyniają się
do kolejnej klęski Polaków. Polski steampunk, sięgając do XIX wieku, musi
zmierzyć się z kompletnie odmienną od brytyjskiej historią, a różnica polega
na, bagatela, byciu nie kolonizatorem, lecz skolonizowanym! Kiedy pierwsi
podróżni skorzystali z dobrodziejstw londyńskiego metra, a było to 10
stycznia 1863 roku, polscy patrioci za cztery dni mieli zostać poddani brance
do wojska, która już 22 stycznia zaowocowała wybuchem kolejnego, kompletnie nieprzygotowanego powstania narodowego. O ile więc brytyjski
steampunk mógł pozwolić sobie na erę dziecięcego niemal entuzjazmu i melancholijnego powrotu do optymizmu społecznego i cywilizacyjnego, polska
odmiana gatunku jest krytyczna wobec historii i cywilizacji XIX-wiecznej,
w której nie istniała polska państwowość. Polski steampunk bardzo silnie
pozycjonuje się wobec spuścizny romantyzmu (mesjanizm, bunt, byronizm),
N. Lemann, PODobni NiePODobni. „Muza dalekich podróży” Teodora Parnickiego i „Lód” Jacka
Dukaja jako przykład dwóch sposobów relatywizacji historii, „Porównania” 2012, nr 10, s. 173–188.
12 Edisonada to amerykański podgatunek steampunku, powieść o młodym wynalazcy.
11
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nicując narodowe klisze i mity w poszukiwaniu próby odpowiedzi na pytanie, czy mogło być inaczej. Podobnie jak w odmianie anglosaskiej w polskich realizacjach istnieją dwa tryby pisania o przeszłości: nostalgiczny
i kompensacyjny. Symptomatyczne jednak, że kompensacyjność i pragnienie
potęgi zawsze ustępują pod naporem realnej historii. Dostrzegam tutaj
istotną różnicę pomiędzy historiami alternatywnymi a steampunkiem, który
jest przecież lokowany w obrębie tego gatunku. Polskie historie alternatywne
bywają bez miary zakażone kompensacją i resentymentami, dając Polsce
wyobrażoną mocarstwowość13, zaś steampunk, niewątpliwie pod naporem
historii oraz nadkruszonego dyskursu romantycznego, powstrzymuje się
przed manią wielkości.
Pierwsza polska powieść steampunkowa to dwutomowa Zadra Krzysztofa
Piskorskiego, wydana w roku 200814. Piskorski połączył anachroniczną wynalazczość i alternatywną XIX-wieczną historiaę z opowieścią o światach
równoległych i alternatywnych. W Zadrze dokonane w XVIII wieku odkrycie
eteru pozwoliło na ustanowienie portali łączących naszą planetę z Nową
Ziemią. Akcja powieści rozgrywa się w rozszerzonej chronologicznie erze
napoleońskiej (nie było Waterloo). W roku 1819 Napoleon jest u szczytu
potęgi, a walka przeniosła się z pól bitewnych Europy do Nowego Świata,
o którego podbój walczą Francja, Wielka Brytania, Niemcy i Rosja. Protagonistą powieści jest młody, genialny naukowiec Maurice Dalmont, zaręczony
z Polką, której brat, Stanisław Tyc, rusza w szeregach Legii Nadwiślańskiej
do Nowej Europy, by u boku Bonapartego walczyć o ziemie obiecane Polakom. Skoro nie udało się odzyskać prawdziwej Polski, należy wywalczyć
Nową Polskę, również leżącą nad Wisłą. Zgodnie z teorią światów równoległych Hugh Everetta Nowy Świat jest bliźniaczą kopią Starego. Polacy, zainfekowani mitem Bonapartego, wykrwawiają się na polach Nowego Paryża,
mając nadzieję odzyskania w przyszłości ojczyzny. Walczą równocześnie na
dwóch frontach, ze swoimi realnymi zaborcami oraz z autochtonami zamieszkującymi ten świat. Piskorski, sięgając do mitu Napoleona, dokonuje
13 N. Lemann, Alternatywna miara wielkości? – postkolonialne uwarunkowania wizji hegemonicznej
przeszłości Polski w wybranych historiach alternatywnych, „Porównania” 2014, nr 14, s. 19–41.
14 Można byłoby, co prawda, spróbować poszukać korzeni polskiego steampunku w powieściach historyczno-fantastycznych Teodora Parnickiego, tj. Koniec Zgody Narodów (napędzany parą okręt flagowy floty królestwa Baktrii w III w. p.n.e.) czy też w Muzie dalekich
podróży, w której rozpatrywany jest wariant Polski zwyciężającej w powstaniu listopadowym,
zaś niezbędnym dla steampunku wynalazkiem jest wehikuł czasu. Specyficzna struktura
narracyjna i metaliterackość twórczości Parnickiego znacznie przekracza jednak reguły gatunkowe steampunku.
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ironicznej paraboli, zestawiając fikcyjną walkę Polaków z prymitywnymi plemionami zamieszkującymi Nową Ziemię z prawdziwą historią wykorzystania
niedobitków Legionów Polskich do tłumienia powstań czarnoskórych niewolników na Haiti (wtedy jeszcze Saint-Domingue). Piskorski przypomina
więc, że marzenia kolonialne zawsze mają swoją cenę, a jest nią krew i życie
tych, którym należy odebrać ziemie, by stworzyć własne imperium czy choćby
odrestaurować bezprawnie odebraną państwowość. Bohaterskie wysiłki Legii
Nadwiślańskiej w Nowym Świecie nabierają w Zadrze podejrzanego moralnie
wymiaru, a nadzieja na niepodległość ma posmak tytułowej zadry.
Słowo „nadzieja” wydaje się zresztą słowem kluczem polskiego steampunku, zaś najczęściej eksploatowanym momentem historycznym jest powstanie styczniowe. Aż trzy powieści sięgają do tego okresu: Nadzieja czerwona jak śnieg Andrzeja Sawickiego, Orzeł bielszy niż gołębica Konrada T. Lewandowskiego oraz Gambit Wielopolskiego Adama Przechrzty, a echa nieudanego
powstania są obecne w Aposiopesis Andrzeja Sawickiego. Ostatni wielki romantyczny zryw niepodległościowy, zakończony bezprzykładną klęską
i dotkliwymi represjami, spowodował na dość długi czas kres paradygmatu
mesjanistycznego oraz pojmowania rozlanej krwi młodych jako przyczynku
do narodowej dumy i chwały. Po 1864 roku klęska nadziei niepodległościowych zaowocowała postulatami gospodarności, pracy u podstaw i koniecznych reform niesprawiedliwego systemu społecznego. Jednak to paradygmat
romantyczny wydaje się mieć najważniejsze znaczenie dla kształtu kultury
i pamięci narodowej, nic więc dziwnego, że polscy autorzy steampunku tak
chętnie komentują idee Mickiewicza i Słowackiego. Orzeł bielszy niż gołębica
Lewandowskiego jest w tym zakresie szczególnie interesujący. Parateksty
powieści – tytuł i motto − pochodzą z wiersza Polska autorstwa Gilberta
K. Chestertona (1874−1936), polonofila i przeciwnika ideologii imperialistycznej. Lewandowski w swej powieści dał się zrealizować „proroctwu
augurów” tak, iż „zabłysł straszliwy jak sam Duch Święty/ orzeł, co bielszy
jest niż gołębica”15, a Polska podczas powstania styczniowego rozgromiła
Rosję w triumfalnym pochodzie twardochodów i odzyskała niepodległość.
Akcja powieści rozpoczyna się od defilady z dnia 22 stycznia 1866, w trzecią
rocznicę zwycięskiej insurekcji. Demokratyczny świat jest zafascynowany
Polakami, którzy zrzucili jarzmo Rosji. Francja i Wielka Brytania prześcigają
się w próbach pozyskania tajemnicy pędni Łukasiewicza, pozwalającej budować twardochody. Polacy, widząc potępienie insurekcji idące ze strony
15 K.T. Lewandowski, Orzeł bielszy niż gołębica (Powieść fantastyczna w konwencji steampunk),
NCN, Warszawa 2013, s. 3.
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Watykanu, postanowili uczynić to, co onegdaj Henryk VIII. Pod egidą ks.
Piotra Ściegiennego powstaje Narodowy Kościół Polski, łączący liturgię
kościelną z niepodległościową, a podczas mszy patriotycznych Polska
otwarcie nazywana jest Chrystusem, zbawcą ciemiężonych narodów. Na
mocy Konstytucji 3 maja zamierzają oddać koronę Wettynowi, choć i są
zwolennicy rządów ks. Adama Czartoryskiego. Dumni ze swej niepodległości,
odpowiadają na wszelkie płynące z Kremla propozycje słowami „żadnych
marzeń, panie carze”. Lewandowski nawiązuje w ten sposób do słynnych
słów cara Aleksandra II, wypowiedzianych w 1856 roku do witających go
w Warszawie polityków, chcących prosić o liberalizację kursu wobec Polski
i zwiększenie zakresu autonomii. Naczelnikiem Państwa, regentem Królestwa i umiłowanym dyktatorem jest Romuald Traugutt. Ikoną powstańczego
zrywu jest stara, choć wciąż pełna wigoru generał wojsk polskich Emilia
Plater, zwana czule „babką narodu”. Jest ona żywym dowodem bohaterstwa
Polaków, żelazną dziewicą stojącą na straży cnót Odrodzonej Polski. Jest
matką chrzestną kolejnych twardochodów ruszających na trwającą wciąż
wojnę z Rosją. Zwycięskie maszyny noszą imiona narodowych wieszczy −
Adam I i II, Juliusz i Zygmunt. Niestety, Rosja już opracowała swoje własne
twardochody, a najgroźniejszy nosi miano Carycy Katarzyny. Tajemnicę
pędni Łukasiewicza i procesu tenardyzacji wykradła niejaka Eliza Łupińska,
pisarka, lwica warszawskich salonów, która zdradziła Ojczyznę z obawy
przed ujawnieniem swych lesbijskich skłonności, bo uwiedziona została
przez rosyjską agentkę. Początkowo Lewandowski wprost zamierzał posłużyć się nazwiskiem Elizy Orzeszkowej, w miarę jednak nabierania przez tę
postać coraz bardziej odpychających cech zmienił jej nazwisko. Alternatywna biografia autorki Nad Niemnem jest owocem konsekwencji płynących
z alternatywnego rozwoju historii w świecie powieściowym16. W Orle… powstanie styczniowe zakończyło się sukcesem, zatem nie mógł narodzić się
pozytywizm jako paradygmat kulturowy ufundowany na sprzeciwie wobec
klęski kolejnych insurekcji. Orzeszkowa nie mogła więc napisać ani Gloria
victis, ani Nad Niemnem, więc jako literatka jest w zasadzie skończona i pisuje
jedynie zupełnie nieistotne powieści społeczno-obyczajowe i romanse. Łupińska-Orzeszkowa jest wyraźnie skontrastowana z Emilią Plater. „Babka
narodu” to uosobienie patriotyzmu i obowiązku, zaś Łupińska używa życia
na salonach, zamieniając pozytywistyczną, nieistniejącą w tym świecie pracę
O alternatywnej historii literatury pisałam w tekście: „Cichosza. Nie ma Mickiewicza i nie ma
Miłosza” – alternatywna historia literatury, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2014, t. LVII,
z. 2 (114), s. 344–349.
16
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u podstaw w rozpaczliwy hedonizm. Kiedy kolejne odkrycia naukowe doprowadzają do odkrycia „obok-Polski”, czyli naszego świata wraz z jego
tragiczną historią styczniowego zrywu, a gdy Traugutt dowiaduje się o swym
męczeństwie na stokach Cytadeli, dyktator wybiera śmierć bohatera-buntownika. Jako trzeźwy polityk i mąż stanu widzi eskalację nienawiści,
rosnące konflikty wewnętrzne i wie, że uzbrojona w twardochody Rosja
zmiecie Polskę z powierzchni ziemi, po czym dosłownie utopi ją we krwi.
Ofiara Traugutta, przedkładającego klęskę nad pyrrusowe zwycięstwo, jest
wyborem człowieka, który zrozumiał, że kontynuacja walki zgodnie z romantycznym paradygmatem nie doprowadzi do niczego dobrego. Paradoksalnie jednak samopoświęcenie powieściowego Traugutta sytuuje się w obrębie napięcia pomiędzy romantyzmem a pozytywizmem. Modus operandi
dyktatora jest zgodny z etosem romantyzmu, a on sam stanie się jednym
z narodowych bohaterów, jednak konsekwencje jego wyboru oznaczają, iż
historia Polski wykreowana w Orle… powróci na znane ze świata rzeczywistego ścieżki, a romantyzm ustąpi pozytywizmowi.
Andrzej Sawicki powieścią Nadzieja czerwona jak śnieg wpisuje się w ciąg intertekstualnych odwołań i zapożyczeń względem Stefana Żeromskiego jako
autora Wiernej rzeki oraz Popiołów. Opisane przez Sawickiego powstanie
styczniowe, którego zmienne losy nie odbiegają w zasadzie od znanych
z historii rzeczywistej, toczone jest przy udziale odmieńców, ludzi dotkniętych przez mutatio. Pojawiło się ono na kilka lat przed wybuchem styczniowego zrywu i obdarza ludzi mocami superbohaterów, czyniąc z nich kogoś
w rodzaju komiksowych i filmowych X-menów. Jednym z pomysłów na
wygranie powstania styczniowego jest skąpanie całej Polski w mutatio, co
ma spowodować transmutację Polski i jej historii, tak by pokonała ona Rosję. Podobnie jak w Orle… Lewandowskiego bohaterowie Nadziei… Sawickiego znają realny przebieg i skutki powstania, a to za sprawą przenikających
do świata powieściowego fragmentów literatury czy prasy pochodzących ze
świata aktualnego. Największe stężenie mutatio znajduje się nad rzeką Łosośną, zwaną przez okolicznych mieszkańców Wierną Rzeką − oczywiste nawiązanie do utworu Żeromskiego − w podzięce za to, że jej wody obmywają
rany powstańców. Sawicki dość dobrze zna historię powstania styczniowego, podejmuje więc w swej powieści kwestie, które nie zostały w realnej
historii wystarczająco wyakcentowane, m.in. stosunek Żydów i chłopów do
powstania, kwestię praw kobiet itd. Pisarz bogato czerpie z kanonu literatury
ojczystej, sięgając chociażby do motywu walecznej kobiety, aktywnie, z szablą w ręku, walczącej o ojczyznę. Miary porównania z Sienkiewiczowską
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Baśką dopełnia imię wojowniczki – Michałek. Dla powieści niezwykle ważny jest też motyw mieszańca, w znaczeniu jakie nadał mu Teodor Parnicki.
Kluczową rolę odgrywa jednak nawiązanie do Wiernej rzeki i Popiołów Żeromskiego. Centralną rolę w powieści odgrywa bitwa pod Małogoszczem,
zaś Nadzieja czerwona jak śnieg może być uznana za steampunkową próbę
rozwiązania tych napięć, które w świecie realnym oraz w powieściowych
losach Odrowążów i Olbromskich przyczyniły się do klęski powstania.
Przykładowo, niechęć społeczeństwa wobec Żydów czy chłopów wobec
idei powstania jest tak wielka, że również w świecie wykreowanym przez
Sawickiego potrzeba czasu na odprężenie wzajemnych stosunków. Powieść
kończy się przegraną bitwą pod Małogoszczem, 24 lutego 1863 roku, wieńcząc ją słowami „Nadzieja jeszcze nie umarła”17. Sygnowana tytułem powieści czerwień śniegu, zabarwionego krwią powstańców, jest jednak bardzo
wysoką ceną za nadzieję…
Kolejna powieść o powstaniu styczniowym, Gambit Wielopolskiego Adama
Przechrzty, jest polską realizacją tzw. postcyberpunku, jednej z odmian steampunku, której akcja ulokowana jest w przyszłości. Najsłynniejsza anglosaska realizacja tej odmiany to Diamentowy wiek Neala Stephensona. Utwór
opisuje niezwykle zaawansowany technologicznie i bioinżynieryjnie świat
niedalekiej przyszłości, który jednak zachował wiktoriańską spuściznę kulturową: normy moralne, język, zasady podziału ról płciowych czy wychowania
dzieci. Innym przykładem jest Dworzec Perdido Chiny Miévilla. Powieść rozgrywa się w świecie Bas-Lag, pełnym najdziwniejszych ras, o rozwiniętej
bioinżynierii i magii, która koegzystuje ze steampunkowymi motywami
i wynalazkami − protagonista to zbuntowany naukowiec, komputer to wciąż
maszyna różnicowa na karty perforowane. W świecie Dworca Perdido obowiązuje surowa, wiktoriańska moralność oraz XIX-wieczny restrykcyjny system
penalizacji. Gambit Wielopolskiego Przechrzty, realizujący ten sam podtyp steampunku, opisuje świat dalekiej przyszłości, w której wciąż nie ma wolnej
Polski, choć Polacy, trwając u boku Imperatora Rosji, cieszą się ogromnymi
swobodami i możliwościami. Ten ostatni fakt jest efektem sprzeciwu Przechrzty wobec bezrefleksyjnej rusofobii i jednoznacznie negatywnej oceny
polityki hrabiego Aleksandra Wielopolskiego oraz uznawania go za zdrajcę
Ojczyzny. Powieściowy gambit Wielopolskiego polegał bowiem nie tylko na
brance, ale i na usunięciu najważniejszych wojskowych i polityków optujących za zrywem. Powstanie styczniowe nie dokonało się, a w efekcie Polacy
są najprężniejszym, najbardziej wpływowym żywiołem narodowym w Wiel17

A.W. Sawicki, Nadzieja czerwona jak śnieg, Bellona, Runa, Warszawa 2011, s. 522.
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kiej Rosji. Przechrzta falsyfikuje więc mit historiograficzny18, mówiący, że
Polacy w Rosji byli jedynie cierpiącymi katusze zesłańcami na Syberii.
Z mitem tym dyskutuje również Jacek Dukaj w Lodzie, pokazując, że Polacy
sybiracy stanowili liczącą się siłę gospodarczą, mając nawet niejakie szanse
na powołanie do życia Zjednoczonych Stanów Syberii. Dołączona do Lodu
bibliografia dowodzi, że jakkolwiek powieść jest historią alternatywną, to
polska prosperity na Syberii nie jest pomysłem fantastycznym. Informacje
o Polakach funkcjonujących z powodzeniem na Syberii nie przedostawały
się do świadomości narodowej jako niezgodne z obowiązującym i kultywowanym mitem polskiego cierpiętnictwa. W Gambicie Wielopolskiego oficerowie
ochrany, de facto władający Rosją, zdają sobie sprawę, że obecny czas świetności Imperium, przeżywającego czas prosperity gospodarczej i kulturowej,
zbliża się niebezpiecznie ku końcowi. W Centrum Symulacji Rzeczywistości
bezustannie pracują olbrzymie komputery wyliczające inne możliwe warianty
dziejów i starają się odkryć i wyeliminować tzw. jokerów, czyli ludzi mających realną możliwość zmiany historii19. Komputery pominęły jednak w swych
wyliczeniach protagonistę powieści – Czachowskiego. Ten zaś, na skutek
zamachu na rodzinę Romanowów i eliminacji następcy tronu, zostaje ożeniony
z księżniczką Olgą i staje się carem. Poniewczasie oficerowie z Centrum orientują się, że to Czachowski jest najsilniejszym jokerem w historii, tak wpływowym,
że zdołał zmylić komputery, i to on stoi na czele organizacji spiskowej o nazwie
Konrad Wallenrod. Przechrzta nie tylko zabiera głos w dyskusji dotyczącej oceny hr. Wielopolskiego, ale też wpisuje się w romantyczny paradygmat wallenrodyzmu jako strategii walki z zaborcami daleko słuszniejszej niż otwarta, nieprzygotowana insurekcja. Adam Przechrzta na kartach swej powieści rozgrywa po
raz kolejny wewnętrzne spory romantyków, przedkładając nad Konrada, pragmatyka Wallenroda, a nawet sugerując, że ścieżkę tego ostatniego poniekąd
realizował znienawidzony hr. Aleksander Wielopolski.
Na koniec wypada przedstawić powieść Alkaloid, wydaną anonimowo20
pod pseudonimem Aleksander Głowacki (sic!). Kunsztowna i wielopozio18 A.F. Grabski, Historiografia – Mitotwórstwo – Mitoburstwo, w: A. Barszczewska-Krupa, red.,
Historia. Mity. Interpretacje, Wyd. UŁ, Łódź 1996, s. 29–62.
19 Jokerzy z Gambitu Wielopolskiego to kolejna figura bardzo podobna do mieszańców Parnickiego.
20 A. Głowacki, Alkaloid, Wyd. Powergraph, Warszawa 2012. Kunsztowny język, intertekstualna głębia oraz świadomość praw rządzących literaturą SF wskazują moim zdaniem na
autorstwo Rafała Kosika, współwłaściciela wydawnictwa Powergraph, autora powieści Mars,
Vertical, Kameleon (ta ostatnia zdobyła najbardziej prestiżowe nagrody SF w Polsce, Zajdla
i Żuławskiego) czy cyklu Felix, Net i Nika. Jest to jednak niepotwierdzony domysł.
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mowa mistyfikacja literacka, vide fingowanie autorstwa powieści prawdziwym
nazwiskiem Bolesława Prusa, funduje świat powieściowy powiązany z Lalką
osobą głównego bohatera – Stanisława Wokulskiego. Akcja powieści rozpoczyna się w roku 1879, w Kraju Przylądkowym, kiedy to Wokulski „odnajduje się” w Afryce, gdzie leczony jest przez lokalnego szamana z malarii,
noszącej jednak znamiona choroby przypominającej tę, na którą zapadł
Kurtz w Jądrze ciemności. Kuracja polega na podaniu alkaloidu, wywaru
z tajemniczej bulwy, sprowadzającego wizje i zwiększającego moce umysłu.
Ozdrowiały przedsiębiorca Wokulski rozkręca więc handel alką (jest ona
panaceum21) na światową skalę. W efekcie tzw. Interzona Polska nie tylko
obejmuje sporą połać Europy, ale czyni też z Polaków i nade wszystko
z Hermenegauty Wokulskiego pana ówczesnego świata. O prawa do wydobywania alki trwa bezpardonowa walka między mocarstwami, ale Imperium
Wokulskiego wydaje się być niezagrożone. Co więcej, alkaloidowe surże
(narkotyczne wizje, podróże w czasie i przestrzeni) tak mocno zwiększają
moce intelektualne Wokulskiego, że jest on w stanie przeciwdziałać wszelkim knutym przeciw niemu intrygom i dodatkowo wzmacniają jego siły
witalne, znacznie wydłużając życie. Również w powieści tej, jak widać, testowany jest pozytywistyczny wariant uzyskania przez Polskę znaczącej pozycji na drodze rozwoju gospodarczego, handlu, a nie kolejnych nieudanych
insurekcji, które w sytuacji gdy Polska kolonizuje cały świat gospodarczo,
stają się po prostu zbędne. Ponieważ powieściowy Wokulski żyje znacznie
dłużej, nie dziwi fakt, że jednym ze swych agentów handlowych czyni
w roku 1917 niejakiego Stanisława Ignacego Witkiewicza. W Alkaloidzie
Witkacy, wraz ze swym kochankiem Bronisławem Malinowskim, zwanym
lordem Nevermore22, rusza na wyprawę antropologiczną na Wyspy Salomona. Witkacy ma dodatkowo zbadać, czy bulwa alki przyjmie się w tamtejszym klimacie. Kształt powieściowej historii przypomina ten nakreślony
przez Dukaja w Lodzie. Nie dokonuje się rewolucja lutowa, na październikową więc też nie ma szans, Stołypin planuje pacyfistyczne reformy, zaś
Lew Tołstoj cieszy się dłuższym, spokojnym życiem, omijając stacyjkę
Ostapowo. W świecie owładniętym żądzą alki historia stanie się niebawem −
21 Właściwości alki stanowią niewątpliwe nawiązanie do właściwości ubika (powieść SF
Ubik Philipa K. Dicka) oraz przyprawy, melanżu ze świata Diuny Franka Herberta. Nawiązania do Ubika widoczne są chociażby w mottach do poszczególnych rozdziałów. Fenomenalne właściwości alki są reklamowane tak samo jak te ubika z powieści Dicka.
22 Owym kruczym zawołaniem (E.A. Poe, Kruk) Witkacy nazywał Malinowskiego w powieści 622 upadki Bunga.
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znów jak w zamrożonym świecie Dukaja − niepotrzebna. Wszystko jest
możliwe, a przeszłość i przyszłość są względne. Na Imperium Wokulskiego
kres przychodzi w Orwellowskim roku 1984, gdy historia jest już całkowicie,
jak w słynnej i wpływowej diagnozie Fukuyamy, zbędna. Alka pozwala podróżować w przyszłość, znika różnica pomiędzy rzeczywistością i surżowym
snem.
Autor Alkaloidu, w swej zaskakująco erudycyjnej powieści, przechodzi
płynnie od typowego steampunku do postcyberpunku, wciąż jednak pozostając w orbicie tematycznej i ideologicznej, ukształtowanej w polskiej odmianie gatunku, którą zaprezentowałam powyżej na licznych przykładach.
Cechą dystynktywną polskiego steampunku, pozwalającą na jego wyraźne
odróżnienie od anglosaskich korzeni, jest konieczność podjęcia konfrontacji
z kształtem i specyfiką polskiej historii w XIX wieku − problematyką powstań narodowych, modelem odzyskania niepodległości (zryw czy współpraca z zaborcami), dyskursami: mesjanizmu vs merkantylizmu, romantyzmu vs pozytywizmu. Tematyka ta zaś dowodzi w istocie tego, co stanowi
sedno ideologii steampunku, faktu, że nawet w drugiej już dekadzie XXI
wieku wciąż mentalnie tkwimy w wieku XIX.
Bibliografia
Blaylock J., Homunculus, Ace Books, New York 1986.
Blaylock J., Maszyna lorda Kelvina, przeł. A. Stępniak, Wyd. Amber, Warszawa 1997.
Clayton J., Charles Dickens in Cyberspace. The Afterlife of Nineteenth Century in Postmodern Culture,
Oxford University Press, Oxford 2003.
Dukaj J., Lód, Wyd. Literackie, Kraków 2007.
Forlini S., Technology and Morality: The Stuff of Steampunk, „Neo-Victorian Studies” 2010, 3:1,
s. 72–98.
Frelik P., The Future of the Past: Science Fiction, Retro and Retrofuturism, w: Atterby B., Hollinger V.,
red., Parabolas of Science Fiction, Wesleyan University Press, Middletown 2013, s. 205–224.
Głowacki A., Alkaloid, Wyd. Powergraph, Warszawa 2012.
Grabski A.F., Historiografia – Mitotwórstwo – Mitoburstwo, w: Barszczewska-Krupa A., red.,
Historia. Mity. Interpretacje, Wyd. UŁ, Łódź 1996, s. 29–62.
Gross C., A History of Misapplied Technology: the History and Development of Steampunk Genre,
„Steampunk Magazine”, nr 2, s. 54–61.
Gross C., Varieties of Steampunk Experience, „Steampunk Magazine”, nr 2, s. 60–63.
Gudykunst W.B., Intercultural Communication Theories, w: Gudykunst W.B., red., Cross-Cultural
and Intercultural Communication, Sage, Thousand Oaks 2001, s. 167–189.
Hantke S., Difference Engine and Other Infernal Devices: History According to Steampunk, „Extrapolation” 1999, 40, nr 3 (Fall), s. 244–254.

146

BIBLIOTEKA POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNEGO, 2015 • 5

Jeter K.W., Morlock Night, Daw Books, New York 1979.
Jeter K.W., The Infernal Devices, Saint Martin Press, New York 1987.
Killjoy M., Selected Timeline of Steampunk Events, Past & Future, „Steampunk Magazine”, nr 5, s. 34.
Kozak K.J., Polityka literatury a interkulturowość, w: Leyko M., Pełka A., red., Teatr–literatura–
media. O polsko-niemieckich oddziaływaniach w sferze kultury po 1989 roku, Wyd. Primum Verbum, Łódź 2013, s. 10–25.
Lemann N., „Cichosza. Nie ma Mickiewicza i nie ma Miłosza” – alternatywna historia literatury,
„Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2014, t. LVII, z. 2 (114), s. 344–349.
Lemann N., Alternatywna miara wielkości? − postkolonialne uwarunkowania wizji hegemonicznej przeszłości Polski w wybranych historiach alternatywnych, „Porównania” 2014, nr 14, s. 19–41.
Lemann N., Czy można uchronić się od przeszłości? – historie alternatywne i uchronie jako literackie
aporie polityki i wiedzy historycznej, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2011, t. LIV, z. 2
(108), s. 339–356.
Lemann N., Historia alternatywna, w: Gazda G., red., Słownik rodzajów i gatunków literackich, Wyd.
Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 380–388.
Lemann N., PODobni NiePODobni. „Muza dalekich podróży” Teodora Parnickiego i „Lód” Jacka Dukaja jako przykład dwóch sposobów relatywizacji historii, „Porównania” 2012, nr 10, s. 173–188.
Lemann N., Steampunk, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2014, t. 57, z. 1, s. 344–349.
Lewandowski K.T., Orzeł bielszy niż gołębica (Powieść fantastyczna w konwencji steampunk), NCN,
Warszawa 2013.
Miélville Ch., Dworzec Perdido, przeł. M. Szymański, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2003.
Moore A., Liga Niezwykłych Dżentelmenów (seria), przeł. P. Breiter, Wyd. Egmont, Warszawa
2003–2013.
Piątkowski T., Janicz K., Wyrzykowski J., Pierwsza brygada. Warszawski pacjent, Kultura Gniewu, Warszawa 2007.
Piskorski K., Zadra, t. 1–2, Agencja Wydawnicza Runa, Warszawa 2008, 2009.
Powers T., Wrota Anubisa, przeł. J. Kabat, Wyd. Amber, Warszawa 1997.
Przechrzta A., Gambit Wielopolskiego, NCN, Warszawa 2013.
Sawicki A.W., Nadzieja czerwona jak śnieg, Bellona, Runa, Warszawa 2011.
Sawicki A.W., Aposiopesis, Wyd. Rebis, Poznań 2014.
Sonnenfeld B., reż. Bardzo dziki Zachód, 1999.
Sterling B., Gibson W., Maszyna różnicowa, przeł. P.W. Cholewa, Wyd. Mag, Warszawa 2010.
Sterling B., The User’s Guide to Steampunk, „Steampunk Magazine”, nr 5, s. 33.
Szleszyński B., Komiksowe gry z wiekiem XIX, w: Paczoska E., Szleszyński B., red., Przerabianie
XIX wieku, PIW, Warszawa 2011, s. 246–270.

Netografia
Encyklopedia fantastyki, hasło Steampunk, http://encyklopediafantastyki.pl/index.php?title=
Steampunk.
Odjazdowy XIX wiek, http://steampunk.republika.pl/defin01.html.
Perschon M., Steampunk Aesthetic, http://steampunkscholar.blogspot.com/p/aesthetic-101. html.
www.steampunkmagazine.com

NATALIA LEMANN: Polski steampunk – zaadaptować historię, adaptując konwencję

147

Polish steampunk – to adapt a history by adaptation of literary convention
The aim of the article is to compare Polish steampunk novels with the genuine Anglo-Saxon
background of the genre. It is done in order to discover the genealogical determinants and
then to trace the specificity of Polish steampunk novels. The author reconstructs the history
of steampunk as genre, introduces the major novels and themes, both Anglo-Saxon and
Polish. The leading distinction between the original steampunk and its Polish counterpart
turns out to be the approach to history. While the XIXth century was an age of immense
power of the British Empire, the same epoch in Polish history was the time of partitions of
Poland, subalterization, and lack of sovereignty. In effect, Polish steampunk novels have
stronger critical potential, whereas the Anglo-Saxon genre seems to be rather nostalgic than
subversive. Polish steampunk writers pay more attention to the fallen Uprisings (November
and January) than to creating a vision of optimistic technological progression, comprehended
as a joyful symbol of the Steam Age and of confidence in science.
Keywords: steampunk, neovictorianism, science-fiction, history, XIXth Century, Romanticism, Positivism, November Uprising, January Uprising
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Między sacrum a profanum.
Ewangelizacyjne memy internetowe
jako przykład transgresji
W 1939 roku Roger Caillois w swojej pracy Człowiek i sacrum pisał:
Każda religijna koncepcja świata zakłada rozróżnienie między sacrum
i profanum; światu, w którym wierny swobodnie zajmuje się swoimi
sprawami, poświęca się jakiejś działalności, nie mającej wpływu na jego
zbawienie, przeciwstawia sferę, gdzie trwoga i nadzieja na przemian go
paraliżują, gdzie tak jak na skraju przepaści najmniejsze odchylenie przejawiające się w najmniejszym geście nieodwołalnie może go zgubić. […]
Człowiek religijny to przede wszystkim taki, dla którego istnieją dwa
komplementarne środowiska: jedno, w którym może działać nie odczuwając przerażenia ni trwogi, ale gdzie jego działanie angażuje jedynie jego
osobę w sposób, by tak rzec, powierzchowny, oraz drugie, gdzie uczucie
głębokiej zależności podtrzymuje, zawiera w sobie i kieruje każdym z jego wzlotów i gdzie czuje sie on bezwarunkowo powołany. Te dwa światy
– sacrum i profanum – określają się ściśle jedynie we wzajemnej relacji.
Wykluczają siebie i nawzajem zakładają1.

Francuski badacz, jak wielu innych XX-wiecznych autorów2, definiował
pojęcia sacrum i profanum, stawiając je w wyraźnej opozycji do siebie. Caillois
zwrócił uwagę, że choć obie sfery są oddzielne, paradoksalnie dopełniają się:
„są one konieczne, by życie mogło się rozwijać: jedno będąc środowiskiem,
R. Caillois, Człowiek i sacrum, Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa 1995, s. 19.
Por. m.in. R. Otto, Świętość: elementy irracjonalne w pojęciu bóstwa i ich stosunek do elementów racjonalnych, przeł. B. Kupis, Wyd. KR, Warszawa 1999 (wydanie pierwsze niemieckojęzyczne –
1917); G. van der Leeuw, Fenomenologia religii, przeł. J. Prokopiuk, Wyd. Książka i Wiedza,
Warszawa 1997 (wydanie pierwsze niemieckojęzyczne – 1933).
1
2
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w którym życie się przejawia, drugie – jako niewyczerpane źródło, które je
stwarza, podtrzymuje i odnawia”3.
Religioznawcy oraz teologowie zasadniczo nie kwestionują istnienia obu
tych sfer, lecz nie są zgodni co do ich definicji. Jak zauważył Dionizy Tanalski,
sacrum można opisywać na dwa sposoby – teistycznie oraz pozateistycznie.
W pierwszym przypadku świętością jest bóstwo oraz wszystkie sprawy związane z wiarą w nie i jego kultem. W drugim – sacrum może być „każdy element
rzeczywistości, któremu świętość się przypisuje”4 (np. przywódca religijny czy
polityczny, obrzędy, tradycje). Wobec tego profanum w znaczeniu teistycznym
jest wszystko, co nie należy do sfery wiary i kultu, zaś w ujęciu pozateistycznym profanum stanowią te sprawy, które nie są otaczane szczególną czcią5.
Nieco inaczej ujmują tę kwestię teologowie judaistyczni oraz chrześcijańscy (szczególnie bibliści). Abraham Joshua Heschel pisał: „Nie istnieje dualizm tego, co ziemskie i tego, co wzniosłe. Wszystkie rzeczy są wzniosłe.
Wszystkie były stworzone przez Boga”6.
Spostrzeżenia żydowskiego badacza korespondują z biblijnym ujęciem tematu świętości, który analizował m.in. ks. Tomasz Jelonek: „Biblijna oryginalność pojęcia świętości polega właśnie na tym, że świętość, która jest sferą
jedynie Boską, zostaje tak rozszerzona, że poza nią znajduje się tylko sfera
grzechu. Czciciel religii pogańskiej dzielił rzeczywistość, w której przebywał,
na sakralną i niesakralną, świętą i nieświętą, sacrum i profanum. […] Myśl biblijna zalicza do sfery sacrum wszystkie dziedziny życia ludzkiego, bo sfera
grzechu nie powinna zupełnie być brana pod uwagę, jej być nie powinno,
natomiast wszystkie inne dziedziny należą do Boga. Nie ma, poza grzechem,
tego co nie-Boskie”7.
Także Mircea Eliade, autor znanego opracowania Sacrum i profanum. O istocie religijności, zwracał uwagę, że „dla człowieka religijnego cały »świat« jest »święty«”8.
Ks. Tomasz Jelonek zwrócił uwagę, że biblijne ujęcie kwestii sacrum implikuje dwa kierunki jego rozumienia9. Pierwszy sposób akcentuje ideę odłączenia sacrum jako szczególnej świętości od innych sfer życia ludzkiego,
R. Caillois, Człowiek i sacrum…, s. 22.
D. Tanalski, Dialektyka sacrum i profanum, Wyd. UMCS, Lublin 1995, s. 5.
5 Tamże, s. 6
6 A.J. Heschel, Człowiek nie jest sam: filozofia religii, przeł. K. Wojtkowska-Lipska, Wyd. Znak,
Kraków 2001, s. 224.
7 T. Jelonek, Biblijne pojęcie sacrum, Wyd. WAM, Kraków 2008, s. 62–63.
8 M. Eliade, Sacrum i profanum. O istocie religijności, przeł. R. Reszke, Wyd. KR, Warszawa 1999, s. 22.
9 T. Jelonek, Biblijne pojęcie sacrum…, s. 68.
3
4
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przez co zbliża się do rozumienia opozycji sacrum i profanum w znaczeniu –
jak zaznaczył biblista – religioznawczym. Drugi natomiast podkreśla rozszerzenie sacrum na wszystkie sfery życia, co może prowadzić do zanegowania
potrzeby istnienia szczególnych świętych przestrzeni oraz czasu10.
Warto zauważyć, że w literaturze znacznie częściej ujmuje się obie sfery na
sposób religioznawczy. Myślenie w kategoriach biblijnej świętości wciąż
należy do rzadkości, nad czym ubolewał Tomasz Jelonek: „[…] nie wyzwoliliśmy się od dualistycznego ujmowania rzeczywistości, czyli nadal głos Biblii,
proroków i Chrystusa nie został do końca usłyszany i przyjęty”11.
W świetle przytoczonych koncepcji tytuł niniejszego artykułu – Między sacrum a profanum. Ewangelizacyjne memy internetowe jako przykład transgresji –
można rozumieć dwojako. Dla zwolenników religioznawczego ujmowania
kwestii świętości memy ewangelizacyjne będą stanowić transgresję, ingerencję sacrum w sferę profanum, z kolei dla ewangelizatorów rozumiejących biblijne sacrum wytwory te będą sposobem wyrażenia wiary, która jest sprawą
codzienną i jako taka wkracza także w świat wirtualny.
Prócz pojęć „sacrum” oraz „profanum” dla właściwego rozumienia tytułu należy
wyjaśnić także termin „ewangelizacja”. Najkrótsza definicja ewangelizacji to po
prostu głoszenie Ewangelii, czyli Dobrej Nowiny12, której główne przesłanie
teologowie nazywają kerygmatem. Jak pisze Bogdan Biela, „rozbudowany
schemat orędzia kerygmatycznego, które można realizować na wiele sposobów,
składa się z sześciu podstawowych tematów: miłość Boża, grzech, zbawienie w
Jezusie, wiara i nawrócenie, dar Ducha Świętego, wspólnota”13. Obecnie
ogromną popularnością cieszy się pojęcie „nowej ewangelizacji”, której istotą
jest poszukiwanie nowych metod, środków oraz gorliwości w głoszeniu Ewangelii14. Nowe metody czy środki bardzo często stanowią adaptację wytworów
kultury popularnej do przekazywanego orędzia. Na szczególną uwagę zasługuje
wykorzystanie internetu. Członkowie Kościoła – duszpasterze oraz wierni
świeccy – prowadzą strony internetowe, blogi czy vlogi mające na celu zainteresowanie internautów sprawami wiary15. Działalność ewangelizatorów w przeO świętej przestrzeni i czasie – por. M. Eliade, Sacrum i profanum…, s. 15–86.
T. Jelonek, Biblijne pojęcie sacrum…, s. 73.
12 Dekret Ad gentes divinitus, „Acta Apostolicae Sedis” 1966, nr 58.
13 B. Biela, Parafia miejscem urzeczywistniania się komunii Kościoła: studium teologiczno-pastoralne,
Księgarnia św. Jacka, Katowice 2006, s. 292–293.
14 Por. A. Sepioło, Nowa ewangelizacja. Śladami Jana Pawła II, Wyd. M, Kraków 2001.
15 Por. np. blogi: Bóg, honor & rock’n’roll (http://mateuszochman.com [dostęp: 2.12.2014]),
Ojciec Grzegorz (http://kramer.blog.deon.pl), Piotr Żyłka, Blog #A co, jeśli Ci powiem, że Bóg
miażdży system?# (http://zylka.blog.deon.pl); vlogi: Bez Imprimatur (https://www.youtube.com/
10
11
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strzeni wirtualnej to przejaw tzw. inkulturacji, czyli dostosowywania sposobu
przekazu Ewangelii do kultury, w której się ją głosi16. Warto zauważyć, że zazwyczaj tego typu działania stanowią raczej preewangelizację17, czyli wstęp do
głoszenia Ewangelii, niż właściwe głoszenie orędzia kerygmatycznego. Zapewne
wynika to ze specyfiki kultury masowej, nastawionej przede wszystkim na rozrywkę. Ewangelizatorzy nie chcą trywializować przesłania Ewangelii, o co przecież nietrudno w przestrzeni wirtualnej, ponadto istotą procesu ewangelizacyjnego jest spotkanie – wiara jest przekazywana człowiekowi przez człowieka.
Teologowie podkreślają, że ewangelizacja internetowa właściwie stanowi jedynie
namiastkę prawdziwego przekazu Ewangelii i służy głównie zainteresowaniu,
zaproszeniu odbiorcy do uczestnictwa w Kościele (jest więc preewangelizacją).
W tytule niniejszego artykułu użyłam jednak określenia „ewangelizacyjne
memy internetowe”, gdyż kryterium doboru materiału nie była jego funkcja
ewangelizacyjna, lecz treść (memy internetowe nie ewangelizują, lecz są nośnikiem treści ewangelizacyjnych – kerygmatu). Zrezygnowałam z analizy
obrazków typowo preewangelizacyjnych, formacyjnych oraz apologetycznych, gdyż uważam, że właśnie ewangelizacja, przekaz kerygmatu sam
w sobie stanowi jeden z najciekawszych przykładów transgresji. Chodzi tu
przecież nie tylko o przenikanie sakralności do sfery profanum w rozumieniu:
przenikanie treści religijnych do kultury świeckiej, lecz o doprowadzenie
człowieka do spotkania z Jezusem, który swoją obecnością niweluje pęknięcie powstałe między sferą sacrum a sferą profanum (jak pisał Tomasz Jelonek).
O ile treści preewangelizacyjne czy apologetyczne pozwalają odbiorcy zachować dystans, o tyle kerygmat zawsze stanowi wyzwanie, zawsze wymaga
konfrontacji, zawsze jest przekroczeniem granic.
Memy ewangelizacyjne zebrane na potrzeby tego artykułu zostały umieszczone na chrześcijańskich fanpage’ach funkcjonujących na Facebooku (Katolickie memy, Gaudium et mems, Chrześcijańskie memy). Z kolei memy stanowiące
do nich odniesienie pochodzą z popularnych portali Memy.pl oraz Fabrykamemów.pl. Nie ulega wątpliwości, że twórcy memów ewangelizacyjnych
user/MANIPULARZ [dostęp: 2.12.2014]), vlog ks. Jana Kaczkowskiego – Smaki Życia
(https://www.youtube.com/playlist?list=PLXVsguxefloZ39AauKEytsTfblcfpQ6mx [dostęp:
2.12.2014]), Dotyk Boga (https://www. youtube.com/user/dotykboga [dostęp: 2.12.2014]),
2ryby (https://www.youtube.com/user/2rybypl [dostęp: 2.12.2014]); inne portale: Deon (http://
www.deon.p/ [dostęp: 2.12.2014]), Pogotowie duchowe (http://www.pogotowieduchowe.pl
[dostęp: 2.12.2014]).
16 Inkulturacja to zatem przystosowanie, adaptacja.
17 Na temat preewangelizacji por. S. Dyk, Pre-ewangelizacja otwarciem drzwi dla Ewangelii, „Kieleckie
Studia Teologiczne” 2011, nr 2, http://www.kst.kielce.opoka.org.pl/Dyk.htm [dostęp: 8.12.2014].
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adaptują memy internetowe i wykorzystują ich specyfikę dla przekazu głoszonego przez siebie przesłania. Oczywiście ewangelizatorzy tworzą także
memy „autorskie”, niefunkcjonujące w przestrzeni wirtualnej w kontekście
profanum, lecz w niniejszym opracowaniu postanowiłam zająć się tylko tymi,
co do których jestem pewna, że są wynikiem adaptacji.
Memy internetowe powstają bardzo szybko, wiele z nich po krótkim czasie traci swą aktualność i popularność. Ich podstawową cechą jest możliwość przetwarzania – jeden obrazek może być reprodukowany niemalże
w nieskończoność, otrzymując różne podpisy. Możliwość łatwego i szybkiego tworzenia coraz to nowych memów wiąże się z ryzykiem chaosu, dlatego
społeczność internetowa ustala pewne reguły – według nich każdy obrazek
narzuca określony typ tekstu, którym zostanie opatrzony. Na portalach
Memy.pl oraz Fabrykamemów.pl można znaleźć krótkie opisy najpopularniejszych „charakterów”18, które pełnią funkcję przewodnika po memach
dla początkujących twórców oraz odbiorców. Warto wspomnieć, że nie
wszystkie „charaktery” doczekały się już swoich ewangelizacyjnych wersji –
w istocie ewangelizatorzy wykorzystują jedynie niewielką ich część.
W literaturze memy pozostają zjawiskiem dosyć słabo zbadanym, dlatego
pozwolę sobie poświęcić nieco więcej miejsca analizie konkretnych przykładów. Niezwykle pomocne okażą się tu definicje zamieszczone na portalach
Memy.pl oraz Fabrykamemów.pl.
– Mistrz Yoda – „Mistrz Yoda prawdę Ci powie, także wsłuchaj się
uważnie, co byś mądrzejszą istotą się stał”19. Mistrz Yoda to bohater
filmowej sagi Gwiezdne wojny, mierzący 66 cm wzrostu oraz dysponujący ogromną mocą. Cechowała go mądrość, a także specyficzny, niegramatyczny styl wypowiedzi. Jako bohater memów internetowych
mistrz Yoda udziela życiowych porad, a także diagnozuje rzeczywistość z punktu widzenia sędziwego mędrca. Twórcy memów podtrzymują specyficzny idiolekt bohatera, wzmacniając efekt komizmu. Np.:
„Strach wyczuwam. Egzaminy już blisko…” (Memy.pl, 20.04.2014). Postać mistrza Yody okazała się interesująca i przydatna dla twórców-ewangelizatorów, którzy nawiązują do mocy posiadanej przez bohatera:
„Zbliża Duch Święty się… Przybywać mocy będzie Ci…”. Należy pamiętać, że w Gwiezdnych wojnach moc oznaczała szczególną więź łączącą
wszystkie żywe istoty, a jej posiadanie było bardzo ważne dla bohaterów
filmowej sagi. W analizowanym memie motyw mocy został wykorzy18
19

http://memy.pl/all.php [dostęp: 5.12.2014].
http://memy.pl/charakter.php?katId=112 [dostęp: 30.11.2014].
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stany dla podkreślenia mocy Ducha Świętego, który został zesłany
apostołom, a także wszystkim wiernym – mem powstał z okazji uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Warto przypomnieć, że przedstawienie osoby Ducha Świętego jest piątym z kolei tematem kerygmatu.

Katolickie memy20, 7.06.201

–

„Przygotuj się” – „To kadr z serialu »Gra o Tron« choć może się on
również kojarzyć również ze słynnym filmem »Władca Pierścieni«.
Mem charakteryzuje się jedną wymowną nazwą »przygotuj się«. Zapowiada i wyprzedza więc pewne spodziewane wydarzenia w naszym codziennym życiu”21. Np.: „Przygotujcie się… Jutro sobota!” (Memy.pl).

Katolickie memy22, 7.06.2014
20 https://www.facebook.com/memykatolickie/photos/pb.377352999065969.2207520000
.1435250439./476487299152538/?type=3&src=https%3A%2F%2Fscontent-fra3-1.xx.fbcdn.net
%2Fhphotos-xpa1%2Fv%2Ft1.0-9%2F10433906_476487299152538_4472705091873691238
_n.jpg%3Foh%3Dc87505d8d300134aef41fe73b1e843b6%26oe%3D56260F65&size=490%2
C367&fbid=476487299152538 [dostęp: 2.12.2014].
21 http://memy.pl/charakter.php?katId=76 [dostęp: 30.11.2014].
22 https://www.facebook.com/memykatolickie/photos/pb.377352999065969.-220752000
0.1435250439./476270729174195/?type=3&src=https%3A%2F%2Fscontent-fra3-1.xx.fbcd
n.net%2Fhphotos-xap1%2Fv%2Ft1.0-9%2F10378246_476270729174195_61813154702840
78219_n.jpg%3Foh%3D3d3762a0c09f1c559b11fed644c63ab0%26oe%3D55EF8B25&size=
460%2C352&fbid=476270729174195 [dostęp: 2.12.2014].
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W wersji ewangelizacyjnej mem zapowiada Zesłanie Ducha Świętego:
„Przygotujcie się. Duch Św. nadchodzi”. Choć opis memu zamieszczony na stronie memy.pl wskazuje na zapowiadanie „spodziewanych wydarzeń”, jego ewangelizacyjna wersja pełni raczej funkcję przypominającą i przygotowującą do uroczystości Zesłania Ducha Świętego.
Informatyk – „Ten osobnik wyewoluował się jeszcze pod koniec XX
wieku i przystosował do życia w dzisiejszych czasach. Nie wiadomo kim
byłby ów człowiek gdyby nie był właśnie informatykiem”23. Informatyk
nie spotyka się z ludźmi, woli spędzać czas przed komputerem. Bohater
ten zasadniczo posługuje się pojęciami z branży informatycznej, prawdziwą rzeczywistością jest dla niego rzeczywistość wirtualna: „Błyska na
niebie. Pewnie aktualizują Google Maps” (Memy.pl, 4.06.2014).
Informatyk potrafi wszystko przetłumaczyć na język komputerowy,
jak się okazuje, nawet sakramenty: „Spowiedź? Najpierw Ctrl + A, potem Shift + Delete”. Powyższy skrót klawiaturowy to polecenie: „Zaznacz wszystko i usuń”. Sakrament pokuty jest istotą nawrócenia, czyli
czwartego tematu orędzia kerygmatycznego.

Gaudium et mems24, 5.05.2014

–

„Cała naprzód” – na stronach anglojęzycznych funkcjonuje jako „All
the things” (wszystkie rzeczy). Jest to zabawny okrzyk wzywający do
„działania nad jakąś rzeczą, niekoniecznie zmieniającą bieg historii świata”25. Wezwanie może dotyczyć różnych spraw, np.: „Obejrzeć wszyst-

http://memy.pl/charakter.php?katId=98 [dostęp: 10.12.2014].
https://www.facebook.com/gaudiumetmems/photos/pb.219663641539136.-22075200
00.1435248650./267702686735231/?type=3&src=https%3A%2F%2Fscontent-fra3-1.xx.fbc
dn.net%2Fhphotos-xft1%2Fv%2Ft1.0-9%2F10171889_267702686735231_52294601131799
31729_n.png%3Foh%3Dd2f764ab26764e765e6f1df4c28de9c6%26oe%3D561BAE06&size
=500%2C500&fbid=267702686735231 [dostęp: 2.12.2014].
25 http://memy.pl/charakter.php?katId=80 [dostęp: 12.12.2014].
23
24
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kie memy!” (Fabrykamemów.pl, 2.03.2012) lub – w wersji katolickiej –
„Wyznać wszystkie grzechy!”. Warto zwrócić uwagę, że sakrament pokuty jest przedstawiony w sposób entuzjastyczny i zachęcający, choć
powszechnie jest uważany za najtrudniejszy z sakramentów w Kościele.

Gaudium et mems26, 31.03.2014

–

Filozo-zaur (Philosoraptor) – „dinozaur próbujący znaleźć odpowiedź
na trudne pytania, które niekoniecznie mają sens, albo prowadzą dokądkolwiek. Ten mem często porusza problemy natury religijnej, lub
próbuje rozwikłać zagadki i paradoksy nauki”27. Bohater ma np. takie
rozterki: „Skoro bankomat wydaje pieniądze to czy alkomat nie powinien wydawać alkoholu?” (Memy.pl, 7.05.2014). Postać Filozo-zaura
została także wykorzystana w celach ewangelizacyjnych:

Katolickie memy28, 18.08.2014
26 https://www.facebook.com/gaudiumetmems/photos/pb.219663641539136.-22075200
00.1435248697./256457671193066/?type=3&src=https%3A%2F%2Fscontent-fra3-1.xx.fbc
dn.net%2Fhphotos-xpt1%2Ft31.0-8%2F10012811_256457671193066_1527735485_o.png&
smallsrc=https%3A%2F%2Fscontent-fra3-1.xx.fbcdn.net%2Fhphotos-xpa1%2Fv%2Ft1.0-9
%2F532262_256457671193066_1527735485_n.png%3Foh%3D67f2a74f6c73b6860b74bc0f7f
ee62d2%26oe%3D561BFB3B&size=1433%2C932&fbid=256457671193066 [dostęp: 2.12.2014].
27 http://twojememy.blogspot.com/2011/09/philosoraptor.html [dostęp: 24.09.2011].
28 https://www.facebook.com/memykatolickie/photos/pb.377352999065969.-220752000
0.1435250313./511664182301516/?type=3&src=https%3A%2F%2Fscontent-fra3-1.xx.fbcd
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„Skoro jesteśmy stworzeni na obraz Boga czy jesteśmy Bożymi selfikami?” – selfie to fotografia autoportretowa, umieszczana bardzo często
na portalach społecznościowych. „Selfiki” to zabawny neologizm –
zdrobnienie wyrazu selfie, które będzie więc oznaczać małe zdjęcia. Ten
bardzo pomysłowy mem można sklasyfikować jako nawiązanie do
pierwszego punktu głoszenia kerygmatycznego – tematu miłości Bożej.
Filozo-zaur zastanawiał się także nad kwestią obecności w Kościele:
„Jeśli ktoś mówi »Bóg tak, Kościół nie« to czy nie brzmi to jak »żyję, ale
nie oddycham«?”. Temat Kościoła wieńczy orędzie kerygmatyczne –
człowiek, który przyjął prawdę Ewangelii, powinien bowiem rozwijać
swoją wiarę właśnie dzięki uczestnictwu w życiu Kościoła. Twórcy
ewangelizacyjnych memów często odnoszą się do tego tematu, wciąż
odpierając argument „Bóg tak, Kościół nie”.

Gaudium et mems29, 12.01.2014

–

Arystokrata Josh – „Jest to portret arystokraty niejakiego Josepha Ducreux, który żył w okresie Rewolucji Francuskiej. Mem ten stał się
popularny, gdy ktoś natrafił na ten portret i przedstawił go w formie
eksperta. Popularnie więc przyjęła się taka forma tego mema: »Rób
tak… (i w konsekwencji, często opłakanej) miej…«. Daje on więc życiowe porady na tematy dzisiejszego świata, które mogą być przesta-

n.net%2Fhphotos-xpf1%2Fv%2Ft1.0-9%2F10613030_511664182301516_552549682444069
442_n.jpg%3Foh%3D449cd9e758a00949edb5efee3ee1bb7f%26oe%3D562C3C8B&size=46
0%2C460&fbid=511664182301516 [dostęp: 2.12.2014].
29 https://www.facebook.com/gaudiumetmems/photos/pb.219663641539136.-22075200
00.1435248791./233022026869964/?type=3&src=https%3A%2F%2Fscontent-fra3-1.xx.fbc
dn.net%2Fhphotos-xfp1%2Fv%2Ft1.0-9%2F1510801_233022026869964_630677864_n.png
%3Foh%3Df9de0b8c255b0d64106223478f1ea965%26oe%3D55E88EF2&size=500%2C500
&fbid=233022026869964 [dostęp: 2.12.2014].
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rzałe i wydawać się dziwne ale… jak na jego czasy, są naprawdę ponadczasowe”30. Bohater ten często ironizuje. Np.: „Ściągaj z telefonu
na lekcji, rozpłacz się, że nauczycielka ci go zabrała” (Memy.pl,
26.07.2014). W wersji katolickiej Arystokrata Josh wypowiada się na
temat Kościoła: „Mów że kochasz Jezusa, nie bądź członkiem Kościoła który On założył”. Autor podpisu do tego obrazka odpiera
znów argument „Bóg tak, Kościół nie”, podobnie jak to było w poprzednim przykładzie.

Gaudium et mems31, 7.02.2014

–

Willy Wonka – bohater filmu „Willy Wonka i fabryka czekolady” z 1971
roku (rolę odtwarzał Gene Wilder). Jako „charakter” memów Willy
Wonka „to miły facet, który potrafi zagiąć swoim komentarzem niejedną
osobę w sposób uszczypliwy. Udaje aprobatę i uznanie, a przez to jego
dowcip bardziej wyśmiewa cechy niektórych z nas”32. Willy Wonka ironizuje: „Szpanujesz na długiej przerwie autem pod szkołą? To takie dorosłe…” (Memy.pl, 3.09.2014). Twórcy katolickich memów również wykorzystali tego bohatera, kolejny raz w obronie prawdy o Kościele: „Mówisz: Wierzę w Boga, nie wierzę w Kościół… Jesteś taki zbuntowany”.

http://memy.pl/charakter.php?katId=84 [dostęp: 14.12.2014].
https://www.facebook.com/gaudiumetmems/photos/pb.219663641539136.-2207520000.1435
248765./240644039441096/?type=3&src=https%3A%2F%2Fscontent-fra3-1.xx.fbcdn.net%2Fhph
otos-xpf1%2Fv%2Ft1.0-9%2F1795752_240644039441096_1050664059_n.png%3Foh%3Dfbc3992
200415969df978379c2177884%26oe%3D5625F9AB&size=590%2C775&fbid=240644039441096
32 http://memy.pl/charakter.php?katId=154 [dostęp: 2.12.2014].
30
31
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Gaudium et mems33, 9.12.2013

–

Luzak Jezus – „Jezus, którego gościmy w Fabryce Memów to luzak,
optymista i miłośnik funku. Miast prawić filozoficzno-umoralniające
przemowy, rzuca grypsami lepiej niż niejeden czołowy przedstawiciel
stand-upu. Fabrykancki Chrystus lubi też dobre imprezy, a jego obecność oznacza dla biesiadników cudowną przemianę wody lejącej się
z kranu w w y b o r n e g o j a b o l a (bez siarki)”34. Przykładowe wypowiedzi Luzaka Jezusa to: „Mówiłem żeby dać gazowaną. Zrobiłbym
szampana” (Fabrykamemów.pl, 13.02.2013) lub „Jezus Cię kocha, ale
kolosa i tak nie unikniesz” (Memy.pl, 23.11.2013). Co ciekawe, choć
ten „charakter” mógłby zostać uznany za bluźnierczy lub obraźliwy,
ewangelizatorzy postanowili użyć go dla głoszenia prawdy o Bożej miłości: „Zanim ukształtowałem Cię w łonie matki – znałem Cię!”.

Gaudium et mems35, 31.12.2013
33 https://www.facebook.com/gaudiumetmems/photos/pb.219663641539136.-22075200
00.1435249271./222057871299713/?type=3&src=https%3A%2F%2Fscontent-fra3-1.xx.fbc
dn.net%2Fhphotos-xpa1%2Fv%2Ft1.0-9%2F1240411_222057871299713_2116731671_n.jp
g%3Foh%3Dce249cd97a8140c674aa120b5d40038f%26oe%3D56222A57&size=500%2C39
2&fbid=222057871299713 [dostęp: 2.12.2014].
34 http://fabrykamemow.pl/szablon/235/memy [dostęp: 2.12.2014].
35 https://www.facebook.com/gaudiumetmems/photos/pb.219663641539136.-22075200
00.1435248802./229013240604176/?type=3&src=https%3A%2F%2Fscontent-fra3-1.xx.fbc

162

BIBLIOTEKA POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNEGO, 2015 • 5

Akcentowali także „darmowość” miłości Boga: „Nie zasłużysz na moją miłość bo kocham Cię za darmo”.

Chrześcijańskie memy36, 7.06.2013

–

Hipsterstwo37 – jednym z popularnych tematów memów jest hipsterstwo. Hipsterem jest ten, kto robił coś, „zanim to stało się modne”.
Typowy dla memów internetowych o hipsterach jest właśnie wyraz
„zanim”. Według internautów hipsterem był np. Janosik, który nosił
czerwone spodnie, zanim to stało się modne. W ujęciu katolickim
hipsterem jest również Jezus, który „umarł za twoje grzechy zanim
zdążyłeś zgrzeszyć”. Warto zwrócić uwagę na wizerunek Jezusa,
zwłaszcza na okulary z ciemnymi grubymi oprawkami, będące jednym
z atrybutów hipsterów – bohaterów memów.

Katolickie memy38, 28.02.2014

dn.net%2Fhphotos-xtf1%2Fv%2Ft1.0-9%2F1499430_229013240604176_1795872339_n.jpg
%3Foh%3D85ff1204ab19285059bf98b76966446d%26oe%3D5627272D&size=500%2C500
&fbid=229013240604176 [dostęp: 2.12.2014].
36 https://www.facebook.com/ChrzescijanskieMemy/photos/a.202544803227220.107374
1826.202542953227405/208060852675615/?type=1&theater [dostęp: 2.12.2014].
37 Więcej na temat hipsterstwa – por. A. Litorowicz, Subkultura hipsterów. Od nowoczesnej etyki
do ponowoczesnej estetyki, Wyd. Naukowe Katedra, Gdańsk 2012.
38 https://www.facebook.com/memykatolickie/photos/pb.377352999065969.-220752000
0.1435250666./426145117520090/?type=3&src=https%3A%2F%2Fscontent-fra3-1.xx.fbcd
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Omówione memy internetowe stanowią przykłady adaptacji oraz transgresji. Należy podkreślić, że już samo pojawienie się treści religijnych na portalu
społecznościowym jest wkraczaniem świętości w sferę świecką (profanum
w ujęciu religioznawczym), dodatkowo same memy internetowe stanowią
połączenie obu sfer – postaci rodem z popkultury zostają opatrzone podpisami o charakterze religijnym, a nawet więcej – ewangelizacyjnym. Twórcy
memów ewangelizacyjnych dosyć sprawnie przekształcają memy internetowe,
wykorzystując ich funkcję rozrywkową do przekazu orędzia kerygmatycznego. W ten sposób burzą podział na dwie sfery (sacrum i profanum), dzieląc się
biblijną wizją świata, który jest święty.
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Between the sacred and the profane.
Evangelization internet memes as an example of transgression
The author discusses the issue of division of the world into two spheres: the sacred and the
profane on the example of memes created by evangelizers, which are adaptations of popular
internet memes. The author indicates that for the recipients these texts can be a kind of
transgression, in turn, for the creators are an attempt to eliminating the division into the
sphere of the sacred and the sphere of the profane.
Keywords: evangelization, internet memes, sacred, profane, transgression, adaptation
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MAŁGORZATA MAŁOLEPSZA

Uniwersytet Georga-Augusta w Getyndze (Niemcy)

Transfer niemieckiego słownictwa do języka Polonii
w Niemczech jako przykład adaptacji kulturowej
Wstęp
Dziesięć lat temu objęłam stanowisko lektorki języka polskiego na Uniwersytecie Getyńskim. Od samego początku mojej pracy na tymże uniwersytecie
uczestnikami moich zajęć, prócz studentów niemieckich, były osoby polskiego
pochodzenia (w różnym stopniu dwujęzyczne). Studenci ci stanowią stosunkowo dużą grupę zainteresowanych nauką języka polskiego na Uniwersytecie
Getyńskim. Język, którym się posługują, nie jest literacką polszczyzną, często
nawet nie jest mówionym czy potocznym wariantem współczesnego języka
polskiego. Mamy tu do czynienia ze specyficzną odmianą języka – dialektem/socjolektem niemieckopolskim1. Osoba, która dopiero co przyjechała za
granicę, rozmawiając z emigrantami o dłuższym stażu lub z przedstawicielami
drugiego pokolenia emigracyjnego, szczególnie zwraca uwagę na używane
przez nich słownictwo: częste cytaty z języka niemieckiego, kalki, wtręty, zjawisko przełączania kodów wewnątrz wypowiedzi lub kończenie zdań po niemiecku. Jak trafnie zauważa Urszula Żydek-Bednarczuk:
Długi czas przebywania na obczyźnie powoduje również zanikanie języka
pierwszego i pierwszej kultury oraz wzmocnienie języka drugiego i naby1 Terminu „niemieckopolski” używam analogicznie do zaproponowanych przez S. Dubisza
i E. Sękowską terminów „dialekt”, „socjolekt” „amerykańskopolski”, „kanadyjskopolski”,
„brazylijskopolski” itd. „w odniesieniu do zbiorowości polonijnych danego kraju osiedlenia”
– cytat za S. Dubisz, E. Sękowska, Typy jednostek leksykalnych w socjolektach polonijnych (próba
definicji i klasyfikacji), w: W. Miodunka, red., Język polski w świecie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa–Kraków 1990, s. 220.

166

BIBLIOTEKA POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNEGO, 2015 • 5

tej, drugiej kultury. Jeżeli dwa języki wzajemnie na siebie wpływają, co
występuje w przypadku emigrantów/imigrantów lub osób przebywających
za granicą, mamy do czynienia z kontaktem językowym. Konsekwencją
kontaktu językowego są transfer pozytywny lub negatywny, interferencja,
zapożyczenia, kalki językowe, przełączanie kodów, interjęzyk […]2.

Używanie tego wariantu języka przez moich rozmówców początkowo budziło moje zdumienie, szczególnie w sytuacjach, gdy zapożyczenie niemieckie
łatwo można było zastąpić polskim odpowiednikiem. To „naszpikowanie
języka germanizmami”3 bardzo kłuło mnie w uszy, wydawało mi się nienaturalne i niezrozumiałe. Myślę, że moje odczucia – „świeżej” emigrantki –
porównać można do odczuć Polaków mieszkających na stałe w Polsce słyszących język, którym posługują się ich rodacy przebywający dłużej za granicą. W ciągu ostatnich dziesięciu lat sama przeszłam przez wszystkie etapy
adaptacyjne związane z emigracją, przez które także przeszli rodzice moich
studentów: zanurzenie w języku niemieckim, szok językowy i kulturowy
(chociaż w momencie wyjazdu dobrze znałam już zarówno język, jak i kulturę niemiecką), pogłębienie znajomości języka i kultury, poczucie tracenia
znajomości języka polskiego, wreszcie dwujęzyczne i dwukulturowe funkcjonowanie w życiu zawodowym i prywatnym oraz świadome używanie
dialektu niemieckopolskiego w kontaktach prywatnych z innymi przedstawicielami Polonii. Należę do bardzo małej, uprzywilejowanej grupy emigrantów: nauczycieli akademickich – lektorów języka polskiego, która utrzymuje
z Polską kontakty zawodowe i para się właśnie nauczaniem języka polskiego.
Jest on integralną częścią mojej pracy – treścią, formą, tworzywem. Dbanie
o język, praca nad jego zachowaniem i aktywne posługiwanie się literacką
odmianą współczesnej polszczyzny jest równocześnie moją pasją, obowiązkiem i strategią adaptacyjną. Jednak większość emigrantów nie ma na to po
prostu czasu i wybiera bardziej ekonomiczny w użyciu dialekt polonijny.
Problematyczny jest jednak fakt, iż w zależności od zdolności, poziomu
wykształcenia, styczności z językiem polskim (radio, telewizja, filmy, internet), częstości kontaktów z Polakami w Polsce (prywatnych, zawodowych),
wolnego czasu, chęci indywidualnych oraz wielu innych czynników przed2 U. Żydek-Bednarczuk, Bilingwizm w badaniach glottodydaktycznych, społecznych i kulturowych,
w: A. Achtelik, J. Tambor, red., Sztuka czy rzemiosło? Nauczyć Polski i polskiego, Wyd. Gnome,
Katowice 2007, s. 235.
3 M. Warchoł-Schlottmann, Próba opisu kompetencji językowej w niemieckim i polskim u Polaków
w Niemczech – studium socjolingwistyczne, rozprawa doktorska, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
1994, s. 184.
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stawiciele pierwszego pokolenia emigracyjnego przekazują swoim dzieciom
często jedynie polonijny wariant języka polskiego. Nie zdają sobie sprawy z tego,
że przebywając i pracując dłużej za granicą, z czasem przestają posługiwać
się ogólną odmianą polszczyzny. Jak trafnie zauważa Stanisław Dubisz:
Dla większości z nich [przedstawicieli Polonii – M.M.] pojęcie normy
polszczyzny ogólnej w praktyce językowej w gruncie rzeczy nie istnieje.
Rozumieją ją tylko ci, których charakteryzuje najbardziej wyrobiona
świadomość i kompetencja językowa […], pozostali zaś odnoszą to pojęcie do znanego im – zgodnie z uzusem lokalno-środowiskowym – wariantu językowego4.

W publikacjach naukowych znajdziemy analizy dotyczące stopnia zachowania czy też utraty języka polskiego na emigracji i często też ubolewanie
nad jego rozpadem, erozją. Jeśli chodzi o badania języka Polonii niemieckiej,
prowadzili je między innymi: Maria Teresa Michalewska w swojej rozprawie
habilitacyjnej5, Małgorzata Warchoł-Schlottmann w swojej rozprawie doktorskiej6, Alicja Nagórko7, Jagoda Cieszyńska8, Barbara Alicja Jańczak9,
a także ostatnio naukowcy z Uniwersytetu Fryburskiego i Wrocławskiego:
Juliane Besters-Digler, Anna Dąbrowska i Grzegorz Krajewski w projekcie
naukowo-badawczym10. Jednak wciąż, jak zauważa Alicja Nagórko, „zainteresowanie stanem zachowania języka polskiego wśród emigracji niemieckiej
ze strony lingwistów nie jest duże”11. Ciągle zatem istnieje potrzeba dalszych
badań w tym zakresie. Jako praktyczka, na co dzień pracująca z osobami
polskiego pochodzenia na zajęciach lektoratowych, uważam, że badając
S. Dubisz, Język polski poza granicami kraju – wstępne informacje i definicje, w: tegoż, red., Język
polski poza granicami kraju, Uniwersytet Opolski, Instytut Filologii Polskiej, Opole 1997.
5 M.T. Michalewska, Polszczyzna osób bilingwalnych w Zagłębiu Ruhry w sytuacji oficjalnej, rozprawa habilitacyjna nr 224, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1991.
6 M. Warchoł-Schlottmann, Próba opisu kompetencji językowej w niemieckim i polskim u Polaków
w Niemczech – studium socjolingwistyczne…
7 A. Nagórko, Język polski w Niemczech, w: S. Dubisz, red., Język polski poza granicami kraju…
8 J. Cieszyńska, Dwujęzyczność, dwukulturowość – przekleństwo czy bogactwo? O poszukiwaniu tożsamości Polaków w Austrii, Wyd. Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2006.
9 B.A. Jańczak, Deutsch-polnische Familien: Ihre Sprachen und Familienkulturen in Deutschland und
in Polen, Peter Lang, Frankfurt am Main 2013.
10 J. Besters-Digler, A. Dąbrowska, G. Krajewski, Lingwistyczne i glottodydaktyczne aspekty niepełnej polsko-niemieckiej dwujęzyczności, projekt badawczy Uniwersytetu Fryburskiego i Wrocławskiego, materiały z konferencji kończącej projekt, Wrocław–Fryburg Bryzgowijski 2014.
11 A. Nagórko, Język polski w Niemczech…, s. 179.
4
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dialekt polonijny, ważne jest, by nie zapominać, iż za analizami i pracami
teoretycznymi podejmującymi temat bilingwizmu kryją się ludzie wraz ze
swoimi losami i osobistymi historiami, często powiązanymi z trudnościami
życia na emigracji. Jadwiga Cieszyńska podkreśla wagę pogłębionego spojrzenia na zjawisko dwujęzyczności:
Takie rozszerzone klasyfikacje pozwalają dostrzec wielowymiarowość sytuacji stawania się i bycia osobą dwujęzyczną, umożliwiają ujęcie indywidualnych różnic losów emigrantów, urzeczywistniają humanistyczne podejście do językoznawczej problematyki12.

Język polonijny
i społeczność bilingwalna
Społeczność bilingwalna, używając określonego socjolektu, kieruje się
przede wszystkim szybkością komunikacji. Kluczowa jest tu pragmatyczna
funkcja języka. Przedstawiciele drugiego pokolenia emigracyjnego, rozmawiając ze swoimi rodzicami, posługują się „przede wszystkim kodem działania, rzadko kodem refleksji”13.
„Bilingual norm” […] jest ukierunkowana na proste kodowanie i dekodowanie, dlatego, że partnerzy, zakładając z góry taki sam stopień dwujęzyczności rozmówcy, płynnie mieszają elementy z koegzystujących
języków. Kompetencja językowa zostaje zastąpiona kompetencją komunikacyjną14.

Powyższy opis normy językowej obowiązującej w społeczności bilingwalnej, uzupełnić można o spostrzeżenia innych badaczy tego zjawiska, którzy
zauważają, że:
W obrębie społeczności bilingwalnych rygorystycznego standardu poprawności językowej trudno się doszukać, a najważniejszym kryterium
12 J. Cieszyńska, Dwujęzyczność, dwukulturowość – przekleństwo czy bogactwo? O poszukiwaniu tożsamości…, s. 43.
13 Tamże, s. 153.
14 M. Warchoł-Schlottmann, Próba opisu kompetencji językowej w niemieckim i polskim u Polaków
w Niemczech – studium socjolingwistyczne…, s. 194.
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wydaje się kryterium zrozumiałości15, mówiący decyduje się na komunikacyjne, a nie systemowo adekwatne środki wyrazu16.

Posługiwanie się socjolektem powoduje zmniejszenie dystansu między
rozmówcami, „zakłada bliskie stosunki z partnerem rozmowy, wzajemne
zaufanie”17 i pomaga w emocjonalnym radzeniu sobie z szokiem kulturowym czy trudnościami życia na emigracji. W niektórych sytuacjach na emigracji język ten może spełniać rolę „języka tajnego”18, zrozumiałego tylko
dla jego użytkowników, a nierozumianego przez mieszkańców kraju osiedlenia.
Zwiększony poziom akceptabilności może być również wyrazem wsparcia
i wzajemnej akceptacji wśród emigrantów. Kwestię tę porusza Stanisław
Grabias, pisząc, że „grupa społeczna tworzy język (socjolekt), ale również i język
(socjolekt) tworzy grupę społeczną”19. Autor stwierdza, iż funkcje spełniane
przez socjolekt wobec określonej grupy społecznej polegają na:
–
–
–

jednoczeniu: socjolekt łączy jednostki ze zbiorowością,
odróżnianiu: socjolekt przeciwstawia wyodrębnioną zbiorowość innym grupom (społecznym) […],
dostarczaniu narzędzi do interpretowania rzeczywistości: socjolekt,
jak każdy język, w pewien sposób kreuje rzeczywistość, narzucając
obraz świata poprzez utrwalanie i przenoszenie systemu wartości
społecznych, jakie grupa przyjmuje20.

Wydaje mi się, że powyższy cytat wyjaśnić może tak silną moc języka polonijnego. Język ten staje się dla emigrantów „ważniejszy” nawet niż ogólnopolska odmiana polszczyzny. Jeśli nie są oni zawodowo związani z Polską, posługują się nią jedynie w prywatnych kontaktach rodzinnych, a zatem
tylko w jej wariancie nieoficjalnym, prywatnym, „domowym” lub gdy raz lub
dwa razy do roku spędzają urlop w Polsce. Ewentualnie zachowują oni bierny
kontakt z językiem polskim, słuchając polskiego radia, oglądając telewizję,
filmy, czytając prasę, książki – wszystkie te czynności związane są jednak
15 W. Woźniakowski, Glottodydaktyka w świetle zjawiska bilingwizmu naturalnego, Wyd. Ossolineum, Wyd. PAN, Wrocław 1982, s. 59.
16 A. Nagórko, Język polski w Niemczech…, s. 183.
17 M. Warchoł-Schlottmann, Próba opisu kompetencji językowej w niemieckim i polskim u Polaków
w Niemczech – studium socjolingwistyczne…, s. 195.
18 S. Grabias, Język w zachowaniach społecznych, Wyd. UMCS, Lublin 1997, s. 139.
19 Tamże s. 135.
20 Tamże, s. 135–136.
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jedynie z pasywną sprawnością rozumienia. Wagę i moc socjolektu polonijnego – „wspólnego języka” emigrantów podkreśla Waldemar Woźniakowski, pisząc:
Tym, co łączy poszczególnych członków danej społeczności w jedną
wspólnotę komunikacyjną jest wspólny kod socjalny, a więc specyficzne
dla tej społeczności wartości i normy wraz z wynikłym stąd zespołem
sposobów i reguł mówienia wraz z zasadami ich interpretacji21.

Transfery i adaptacje leksykalne
w niemieckim dialekcie polonijnym
Wspomniany już zwiększony poziom akceptabilności w społeczności bilingwalnej sprzyja transferom leksykalnym. Jak zauważa Roman Laskowski: „najbardziej narażony na wpływy języka obcego jest zasób leksykalny języka podlegającego interferencji”22. Transfery zatem dotyczą w pierwszej linii słownictwa
„najłatwiej ulegającego obcym wpływom”23. Władysław Miodunka stwierdza:
Jeśli jednak dla pierwszego pokolenia J1 w dalszym ciągu nazywa świat,
to nie można zauważyć, że teraz nazywa on i porządkuje także świat, już
zastany w kraju osiedlenia i nazwany w J2. Ta funkcja nazywania nowego
świata powoduje, że J1 musi się zmienić, musi zmienić swą siatkę pojęciową, głównie przez zapożyczenie nowych słów i wyrażeń oraz przez
stworzenie słów nowych z elementów danych w J224.

Mamy tu do czynienia z zapożyczeniami ze wszystkich wymienianych
przez ESOKJ sfer życia25: z zakresu sfery publicznej, zawodowej i edukacyjnej (nazwy instytucji, dworców, ulic, lokali, elementy wyposażenia domu,
produkty spożywcze, słownictwo dotyczące szkoły, studiów)26. Jeśli chodzi
W. Woźniakowski, Glottodydaktyka w świetle zjawiska bilingwizmu naturalnego…, s. 35.
R. Laskowski, Język w zagrożeniu. Przyswajanie języka polskiego w warunkach polsko-szwedzkiego
bilingwizmu, Wyd. Universitas, Kraków 2009, s. 223.
23 Tamże, s. 130.
24 W. Miodunka, Moc języka i jej znaczenie w kontaktach językowych i kulturowych, w: tegoż, red.,
Język polski w świecie…, s. 47.
25 Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie, przeł. W. Martyniuk, Wyd. CODN, Warszawa 2003, s. 21.
26 Por. tamże, s. 54–55.
21
22
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o sferę prywatną, są to słowa, zwroty i frazy nacechowane emocjonalnie27.
Kolejną grupę tworzy słownictwo opisujące zjawiska społeczne i kulturowe
typowe dla danego kraju. Wyżej wspomniany językoznawca stwierdza, że:
najbardziej typowe dziedziny, w jakich słownictwo dominującego języka
szczególnie silnie oddziałuje na zasób leksykalny języka dzieci żyjących
w diasporze, to przede wszystkim terminologia szkolna, następnie terminologia urzędowa, terminy fachowe, słownictwo oznaczające swoiste dla
danego kraju pojęcia i instytucje28.

Do podobnych wniosków dochodzi Jagoda Cieszyńska, pisząc w podsumowaniu swoich badań:
Wiele […] pól semantycznych, zawierających słowa opisujące rzeczywistość domową i przedszkolną/szkolną nie pokrywa się [w obu językach –
M.M.]. […] w słownictwie dzieci przedszkolnych brakuje słów nazywających rzeczywistość przedszkolną/szkolną. Chodzi o nazwy niektórych zawodów, przyborów, pomieszczeń, pokarmów, napojów, zabawek, zabaw29.

Wysoka akceptabilność i pragmatyczne używanie języka prowadzi do adaptacji zapożyczeń niemieckich w dialekcie polonijnym. Te adaptacje leksykalne są zrozumiałe jednak tylko dla osób znających język niemiecki. Moi
dwujęzyczni studenci skarżą się, że zdarza się, iż są w Polsce wyśmiewani –
przez członków rodziny lub obce osoby, gdyż używają germanizmów lub
tworzą neologizmy. Słyszą zarzuty, że powinni znać lepiej (idealnie) polszczyznę, skoro ich rodzice pochodzą z Polski. Lecz nawet świadomi swoich
umiejętności językowych studenci stwierdzają, że często mają problemy ze
znalezieniem polskich odpowiedników niemieckich słów. W domu po prostu ich używają, gdyż tak jest prościej i szybciej, a przede wszystkim rozmowa nie jest przerywana mozolnymi próbami tłumaczenia wielu wyrazów.
Poza tym, skoro obie strony rozumieją, o co chodzi, to nie ma też takiej
potrzeby. Stwierdza to również Małgorzata Warchoł-Schlottmann:
stosowanie mieszanego kodu nie utrudnia zrozumienia, nie powoduje
żadnych dodatkowych pytań i w tym sensie jest pełnowartościowym inPor. tamże, s. 101, 106–107.
R. Laskowski, Język w zagrożeniu. Przyswajanie języka polskiego w warunkach polsko-szwedzkiego
bilingwizmu…, s. 223.
29 J. Cieszyńska, Dwujęzyczność, dwukulturowość – przekleństwo czy bogactwo? O poszukiwaniu tożsamości…, s. 171.
27
28
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strumentem porozumiewania, z punktu widzenia ekonomii językowej
nawet lepszym niźli rygorystyczna, związana z wysiłkiem, separacja języków lub usilna próba opisowego tłumaczenia obcojęzycznych wyrażeń30.

Przykłady zapożyczeń w języku Polonii w Niemczech
Poniżej przedstawię przykłady niemieckiego słownictwa zaadaptowanego
w dialekcie niemieckopolskim31. Chcąc podkreślić pragmatyczną i komunikacyjną funkcję języka używanego przez Polonię niemiecką, wyróżniłam
następujące grupy leksykalne:
1. Słowa, które nie występują w języku polskim,
2. Słowa, których używa się w języku niemieckim częściej niż w polskim
lub mają one w tym ostatnim węższe pole znaczeniowe,
3. „Fałszywi przyjaciele”, których pole znaczeniowe zostaje rozszerzone,
4. Słowa i frazy nacechowane emocjonalnie (partykuły, wykrzykniki,
wulgaryzmy),
5. Słowa związane z życiem codziennym i podróżowaniem,
6. Skróty,
7. Tytuły programów telewizyjnych, filmów, książek,
8. Nazwy geograficzne (miejscowości, krajów związkowych, rzek itp.).
Tabela 1. Słowa, które nie występują w języku polskim
Przykład

Alster(wasser)

doch

Initiativbewerbung

Tłumaczenie

napój chłodzący
z piwa i lemionady
odpowiedź przecząca
na pytania lub stwierdzenia zawierające
negacje
brak hasła
w słowniku

Komentarz

Najczęściej lemoniadą jest fanta, napój ten
popularny jest szczególnie latem.
Np. w dialogu: A: „Jutro nie będziesz miał
czasu, prawda?”, B: „Doch!” (Będę miał!).
List motywacyjny wraz z CV wysłany do
różnych firm, nawet jeśli nie szukają one
pracowników.

30 M. Warchoł-Schlottmann, Próba opisu kompetencji językowej w niemieckim i polskim u Polaków
w Niemczech – studium socjolingwistyczne…, s. 196.
31 Przykłady pochodzą z rozmów z przedstawicielami pierwszego i drugiego pokolenia
emigracyjnego. Ze względu na ograniczoną długość artykułu podaję po 10 przykładów
z każdej wyodrębnionej przeze mnie kategorii. Tłumaczenie za J. Wiktorowicz, A. Frączek,
red. nauk., Wielki słownik niemiecko-polski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2010.
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Laugenstange,
Laugenbroetchen,
Laugenbrezel
Oktoberfest

O-Phase

Radler33

wyrób z ciasta chlebowego zanurzony
przed pieczeniem
w solance
oktoberfest32, święto
piwa obchodzone
w Monachium
brak hasła
w słowniku

rowerzysta, piwo
z lemoniadą

Schorle34

wino lub sok z wodą
mineralną

Stammtisch35

stolik w pubie lub
restauracji zarezerwowany dla stałej
klienteli, grupa ludzi
spotykających się
regularnie w pubie
lub restauracji

reinfeiern

brak hasła
w słowniku
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Popularny w Niemczech rodzaj bułki, rogala
lub obwarzanka.

„Faza zerowa”, otrzęsiny – tydzień przed
rozpoczęciem zajęć, podczas którego studenci
pierwszego roku zapoznają się z uniwersytetem, odbywają się gry i zabawy integracyjne.
Najczęściej lemoniadą jest sprite, w Niemczech dopuszczalna jest jazda na rowerze po
wypiciu alkoholu (1,6 promila), stąd nazwa
tego napoju.
Zmieszane pół na pół, najczęściej z wodą
mineralną gazowaną lub lekko gazowaną,
najpopularniejsze: Apfelschorle (sok jabłkowy
z wodą mineralna) i Weinschorle (wino
z wodą mineralną).
W Niemczech popularna forma utrzymywania kontaktów społecznych: nie tylko
w gronie znajomych, ale także wśród kolegów
z pracy lub ze studiów, kibiców itp. W moim
Instytucie regularnie odbywa się „Slavisten-Stammtisch”, w spotkaniach tych uczestniczą
zarówno pracownicy, jak i studenci.
Obchodzenie jakiegoś święta wieczór wcześniej i bawienie się przez część nocy (lub
do rana) dnia następnego. Najczęściej dotyczy
to urodzin – o północy składa się jubilatowi
życzenia i wręcza prezenty.

32 Ale brak hasła w innych aktualnych słownikach PWN (języka polskiego i ortograficznym).
33 Słowo to weszło już do słownictwa ogólnopolskiego za sprawą browaru wprowadzającego nowy produkt na rynek polski.
34 To bardzo dobry przykład uzasadniający użycie zapożyczenia niemieckiego, bardziej
ekonomiczne językowo. Zamiast: pytać: „Czy chcesz sok jabłkowy zmieszany pół na pół
z wodą mineralną gazowaną?” można zadać pytanie: „Chcesz Apferschorle?”.
35 Jw. – nienaturalne jest sformułowanie „Kiedy masz spotkanie, najczęściej odbywane
w jednym lokalu, z reguły przy tym samym stole z tą samą grupą osób, w tym przypadku
z kolegami z pracy?”, krócej jest spytać: „Kiedy masz pracowy Stammtisch?”.
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Tabela 2. Słowa, których używa się w języku niemieckim częściej niż w polskim lub mają one w tym
ostatnim węższe lub inne pole znaczeniowe
Przykład

Tłumaczenie

Komentarz

Gruenkohl

brak hasła
w słowniku
delektować się,
czymś rozkoszować
się czymś, cieszyć
się czymś [chwilą,
pięknem]
jarmuż

Sandorn

rokitnik zwyczajny

Sperrmuell

odpady
wielkogabarytowe

S-Bahn (Schnellbahn, Stadtbahn)

SKM (Szybka
Kolej Miejska)

U-Bahn,
(Untergrundbahn)

metro

Waldmeister

marzanka wonna

Waschsalon

pralnia
samoobsługowa

Weihnachtsmarkt

kiermasz
bożonarodzeniowy

Dinkel

geniessen

Orkisz, w Niemczech popularne jest pieczywo
z mąki orkiszowej.
W języku niemieckim wyraz używany często,
podkreślający radość czerpaną z wykonywania
jakieś czynności, ze spotkania czy z formy
spędzania czasu.
Warzywo popularne w kuchni niemieckiej.
Roślina wykorzystywana przy produkcji kosmetyków i nalewek.
W Niemczech odpady te są regularnie wywożone przez przedsiębiorstwa oczyszczania miasta.
W Polsce znane jako tzw. wystawki. Wśród
wystawianych na ulicę używanych mebli, AGD
czy rowerów znaleźć można wiele przedmiotów
nadających się do dalszego użytkowania. Szczególnie wśród studentów popularne jest urządzanie mieszkań właśnie takimi meblami.
W Polsce znana w Trójmieście i na Śląsku,
w Niemczech można z niej korzystać w większości dużych miast.
W Polsce jest tylko w Warszawie, w Niemczech
można z niego korzystać w większości dużych
miast.
Roślina wykorzystywana w produkcji lodów
i galaretek, lubianych szczególnie przez dzieci.
Pralnie te popularne są szczególnie w miastach
uniwersyteckich.
Występuje w Polsce też jako „jarmark świąteczny” lub „targi bożonarodzeniowe”. W Niemczech kiermasze bożonarodzeniowe urządzane
są we wszystkich miastach, a spotykanie się na
nich ze znajomymi i picie grzanego wina jest
bardzo popularne i nierozerwalnie związane
z tradycyjnym obchodzeniem adwentu.

Tabela 3. „Fałszywi przyjaciele” – rozszerzenie lub zmiana pola znaczeniowego
Przykład

Dozent/docent
Ferie/ferie

Tłumaczenie

(nauczyciel akademicki)
wykładowca
(przerwa) wakacje, ferie

Komentarz
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Gymnasium/gimnazjum

liceum

Karte/karta

pocztówka

Laminat/laminat

brak hasła w słowniku

Credits/kredyty

brak hasła w słowniku

Putzen/pucować
Rente/renta
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Szkoła po czterech latach
nauki, czyli obejmująca
część polskiego gimnazjum
i liceum.
Np. w zdaniu: „Dziękuję
za kartę z wakacji”.
panele
Punkty kredytowe ECTS
zdobywane na studiach.
Np. w zdaniu: „Na razie
mam 20 kredytów”.

(usunąć brud) wyczyścić,
umyć, posprzątać
(wypłacana przez państwo)
emerytura, (inwalidzka,
rodzinna) renta

Termin/termin

termin, spotkanie, wizyta

sich (an)melden/
(za)meldować się

(na lekcji) [uczeń] zgłosić się,
zarejestrować się, zapisać się

Np. w zdaniach: „W tym
tygodniu mam dużo terminów”, „Jutro mam termin
u lekarza”.
Np. w zdaniach: „Gdzie
mogę się zameldować
na egzamin?”, „W szkole
często się meldowałem
na lekcjach”.

Tabela 4. Słowa i frazy nacechowane emocjonalnie
Przykład

Tłumaczenie

Aber hallo!

brak hasła w słowniku

egal
fertig

obojętny, obojętnie
wykończony (wyczerpany)

Ich hab dich lieb!

jein
Keine Ahnung!

brak hasła w słowniku

jein sagen – nie mówić ani tak,
ani nie
Nie mam pojęcia!

Komentarz

„I to jak/jaki/kiedy itd.”
Np. w dialogu: A: „Ten koncert
był dobry!”, B: „Aber hallo!”.

Wyrażenie używane np. przy pocieszaniu (np. przyjaciółki) lub okazywaniu
dużej sympatii. Pomiędzy polskim
„Kocham Cię!” a „Lubię Cię!”
lub „Lubię Cię bardzo!”.
Np. w dialogu: A: „Masz wolny
weekend?”, B: „Jein” (I tak, i nie).
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Przykład

Tłumaczenie

Komentarz

Wyrażenie potoczne, mocniejsze
w wyrazie od polskiego odpowiednika.

Kein Bock!

Nie mam ochoty!

sauer

(rozgniewany) zły, wkurzony

Scheisse!

Cholera (jasna)!

Wyrażenie pospolite, mocniejsze
w wyrazie od polskiego odpowiednika.

verwirrt (imiesłów)

pochodzi od czasownika „verwirren” – wprowadzić w zakłopotanie, zmieszać, stracić
zdolność racjonalnego myślenia

Np. w zdaniu: „No teraz,
to jestem verwirrt”.

Tabela 5. Słowa związane z życiem codziennym i podróżowaniem
Przykład

BahnCard

Tłumaczenie

EC-Karte
Elternabend

Karta Niemieckich
Kolei Federalnych
uprawniająca do zniżkowych przejazdów
karta debetowa
wywiadówka

Flatrate

brak hasła w słowniku

Gutschein

kupon promocyjny,
bon
telefon komórkowy,
komórka
dworzec główny

Handy
Hauptbahnhof
Hausverwaltung
Kurzstrecke

administracja domu
krótka odległość, krótki
przejazd

Schnupperstunde

brak hasła w słowniku

Komentarz

Są trzy rodzaje: BahnCard 100, BahnCard
50, BahnCard 25 (uprawniają odpowiednio
do 100%, 50% i 25% zniżki przy zakupie
biletów).
Karta płatnicza, karta bankomatowa.
W dosłownym tłumaczeniu: „wieczór rodziców”.
Nielimitowane rozmowy tel., SMS-y,
MMS-y, internet.
Popularny w Niemczech jako bon upominkowy dawany w prezencie na urodziny.
Pochodzi od słowa „Hand”, wyraz wymawiany jest z angielska (zamiast „a” – „e”).
Np. w rozmowie w pociągu: „Wysiadam na
Hauptbahnhof(ie), a ty?”.
W niektórych niemieckich miastach w środkach komunikacji miejskiej ceny biletów
różnią się w zależności od liczby przejechanych przystanków.
Bezpłatna godzina zajęć, np. w siłowni lub
część dnia otwartego, w dosłownym tłumaczeniu: „godziny na powąchanie, obwąchanie czegoś”.
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Tabela 6. Skróty
Przykład

AB
(Anrufbeantworter)

CSD (Christopher
Street Day)

HNO-Arzt (Hals
Nase Ohren Arzt)
ICE (Intercity-Expresszug)
k.o.
KiBa-Saft
(Kirsch-banane Saft)
LKW
(Lastkraftwagen)
O-Saft (Orangensaft)
Uni (Universitaet)
WG
(Wohngemeinschaft)

Tłumaczenie

Komentarz

brak hasła (w formie
skrótu) w słowniku

automatyczna sekretarka

brak hasła
w słowniku

Parada równości, odbywa się co roku
we wszystkich większych miastach niemieckich, szczególnie znane są parady
w Berlinie, Kolonii i Hamburgu. Różnią
się od polskich tym, że odbywają się pod
patronatem władz miejskich, często
aktywnie w nich uczestniczących.
Są pokojowymi, radosnymi pochodami.
Ich uczestnicy nie są narażeni na ataki
nietolerancji i agresji.

laryngolog
superszybki pociąg
typu ICE
wykończony (zmęczony)
brak hasła (w formie
skrótu) w słowniku

z jęz. angielskiego (knock out)

samochód ciężarowy

TIR

brak hasła (w formie
skrótu) w słowniku
uniwerek
grupa osób, które
wspólnie mieszkają
w jednym domu lub
mieszkaniu

Odpowiednik wprowadzonego ostatnio
w Polsce pendolino.

Sok wiśniowo-bananowy, popularna
na rynku niemieckim mieszanka soków.

sok pomarańczowy
Popularny w Niemczech nie tylko wśród
studentów rodzaj wynajmu – w mieszkaniu każdy ma oddzielny pokój, a wspólnie korzysta się z kuchni, łazienki
(i ewentualnie pokoju dziennego).

Tabela 7. Tytuły programów telewizyjnych, czasopism, filmów, książek
Przykład

Tłumaczenie36

Komentarz

Auf und davon!

W drogę!

Program dokumentalny o emigrujących
Niemcach.

DSDS
(Deutschland sucht
den Superstar)

Niemcy szukają
supergwiazdy

Odpowiednik polskiego Idola.

36

W tabeli siódmej podaję własne tłumaczenie tytułów.
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Przykład

FAZ (Frankfurter
Allgemeine Zeitung)
GZSZ (Gute Zeiten, Schlechte
Zeiten)

Tłumaczenie36

„Frankfurcka Gazeta
Powszechna”

Popularny niemiecki dziennik.

Dobre czasy, złe czasy

Popularny serial telewizyjny.

Sueddeutsche(zeitung)
Tagesschau

Wynajem, Kupno,
Mieszkanie (w znaczeniu
„zamieszkanie”)
„Gazeta
Południowoniemiecka”
Przegląd dnia

Tatort

Miejsce zbrodni

Wette dass!

Załóż się, że!

Der Dativ ist dem
Genetiv sein Tot

dosłowne tłumaczenie:
Celownik zabija
dopełniacz

Mieten kaufen
wohnen

Komentarz

Popularny program para-dokumentalny
o wynajmowaniu mieszkań.
Popularny niemiecki dziennik.
Odpowiednik Wiadomości.
Popularny serial kryminalny, emitowany
od wielu lat w niedzielne wieczory
w pierwszym programie telewizji publicznej. Oglądanie go związane jest
czasem z rytualnym utrzymywaniem
kontaktów społecznych, zdarza się, że
grupy przyjaciół wspólnie go oglądają
np. w domu lub kawiarni czy pubie.
Popularne show telewizyjne z udziałem
celebrytów z Niemiec i z zagranicy.
Książka dotyczy zmian w języku niemieckim. W tytule użyto regionalnej,
formy wyrażania posesywności, nawiązuje on w ten sposób do coraz rzadszego używania dopełniacza i zastępowania go celownikiem. Wolne tłumaczenie
nawiązujące do zjawisk zachodzących
w polszczyźnie mogłoby brzmieć np.
Dopełniacz uśmierca biernika.

Tabela 8. Nazwy geograficzne (miejscowości, krajów związkowych, rzek itp.)
Przykład

Aachen
Elbe
Freiburg
(am Breisgau)
Kiel
Main
Mainz

Tłumaczenie

Akwizgran
Łaba
Fryburg
Bryzgowijski
Kilonia
Men
Moguncja

Komentarz

Wydaje mi się, że szczególnie w tej grupie
wyrazów pragmatyczne użycie języka jest
czynnikiem determinującym adaptacje
leksykalne. Inne nazwy geograficzne
(np. Berlin, Hamburg) brzmią po polsku
tak samo, emigranci najczęściej dopiero
w Niemczech stykają się z nimi po raz
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Mecklenburg-Vorpommern
NRW (Nordrhein-Westfalen)
Rheinland-Pfalz
Saarland

Meklemburgia-Pomorze Przednie
Nadrenia Północna-Westfalia
Nadrenia-Palatynat
Saara, Zagłębie Saary
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pierwszy – nie znają więc polskich odpowiedników i nie mają również potrzeby ich używania, ponieważ są pewni, że
zostaną zrozumiani przez innych przedstawicieli Polonii.

Zakończenie – transfer leksykalny i adaptacja kulturowa
Władysław Miodunka, analizując zagadnienie kontaktów językowych i kulturowych, pisze:
Język, narzędzie komunikacji jest tym, co tworzy kulturę jako spójną całość, choć poszczególne jej elementy mogą funkcjonować bez języka,
w którym zostały stworzone. Elementy te wchodzą wówczas w skład
nowej całości, która nie jest sumą dwu pierwszych kultur, lecz czymś
nowym, stworzonym w drodze wyboru z dwu konkurencyjnych systemów kulturowych tych wartości, które dla danej grupy (społecznej) były
najbardziej wartościowe37.

Transfery leksykalne wpływają na kształtowanie tożsamości „pomiędzy”.
Język, którym posługuje się społeczność bilingwalna, jest wyznacznikiem jej
dwukulturowej tożsamości. Emigranci są jednak równocześnie członkami
dwu mniejszości: w kraju osiedlenia są mniejszością etniczną, a w ojczyźnie
są „Polakami, którzy już tu nie mieszkają”. Nie bez znaczenia jest tu często
negatywny stosunek rodaków mieszkających w ojczyźnie do przedstawicieli
Polonii. Moi rozmówcy mówią o poczuciu pewnego wykluczenia przez grono znajomych, byłych kolegów z pracy czy przez członków rodziny.
Wspominają także o tym, iż wytyka się ich błędy językowe (a nawet drobne
potknięcia) czy nawet wyśmiewa język, którym się posługują. Szczególnie
przedstawiciele drugiego pokolenia emigracyjnego są na to narażeni. Chociaż przecież, jak zauważa cytowana już badaczka języka Polonii niemieckiej
Małgorzata Warchoł-Schlottmann:
W codziennych rozmowach, w rodzinie używana jest właśnie taka „Mischsprache” i jeśli w rodzinie są dzieci, to słyszą one polszczyznę z ele37

W. Miodunka, Moc języka i jej znaczenie w kontaktach językowych i kulturowych…, s. 49.
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mentami wziętymi z niemieckiego. Praktycznie więc, dzieci pozbawione
są możliwości osłuchania się i nauki wolnej od naleciałości niemieckich38.

Dla przedstawicieli Polonii, w ich osobistym odczuciu, posługiwanie się
socjolektem niemieckopolskim nie ma w sobie niczego złego, jest czymś
naturalnym. Badaczka uzasadnia to następująco:
Mówiący w danym języku używa zwrotów i słów z tego języka, w którym
je aktualnie najczęściej słyszy lub czyta […]. Język mieszany […] stanowi
[…] strategię porozumiewania, uwzględniającą naturalne dążenie do ekonomii językowej – by przez minimum wysiłku osiągnąć maksimum efektu komunikacyjnego, możliwie szybko i bez trudności (ponieważ wszyscy
uczestnicy interakcji dysponują takim samym kontekstem odniesienia)
być zrozumianym39.

Prócz wspomnianej pragmatycznej funkcji pełnionej przez język, którym
posługuje się Polonia, używanie zapożyczeń niemieckich w dialekcie polonijnym może pełnić funkcję dowartościowującą. Język kraju osiedlenia, który był kiedyś trudniejszy i nie w pełni opanowany, staje się dla emigrantów
językiem prawie równorzędnym wobec ojczystego. Ponadto, osoby o dużym
stopniu dwujęzyczności potrafią oddawać znaczenia „pomiędzy”, pełniej
opisywać rzeczywistość, mogą także tworzyć międzyjęzykowe żarty i gry
słów. Emigrant staje się medium międzykulturowym poprzez używanie
(i wyjaśnianie znaczenia) zapożyczeń, transferując w rozmowach z rodakami
mieszkającymi w Polsce zjawiska społeczno-kulturowe w niej niewystępujące. Dobrymi przykładami mogą być wymienione w tabelach słowa i wyrażenia: Alsterwasser, Initiativbewerbung, O-Phase, Weinschorle, Radler, Stammtisch, reinfeiern, Dinkel, genissen, Spermuell, genissen, Waschsalon, Weihnachtsmarkt, Tutorium,
Ich hab Dich lieb!, Gutschein, Kurzstrecke, Schupperstunde, CSD, WG, Tatort.
Znakomitym podsumowaniem rozważań nad transferem leksykalnym do
języka polonijnego są wnioski Władysława Miodunki, Waldemara Woźniakowskiego i Marii Teresy Michalewskiej:
W płaszczyźnie langue, w sensie ponadindywidualnym, następuje pewien
stopień integracji obu języków. W takiej sytuacji, normy poprawności
w obrębie bilingwalnych wspólnot komunikacyjnych są inne niż w waM. Warchoł-Schlottmann, Próba opisu kompetencji językowej w niemieckim i polskim u Polaków
w Niemczech – studium socjolingwistyczne…, s. 201.
39 Tamże, s. 195–196.
38
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runkach komunikacji monolingwalnej. Inaczej mówiąc, pewien stopień
nierozdzielności obu języków w płaszczyźnie kompetencji indywidualnej
członków takich wspólnot jest niejako usankcjonowany i nieunikniony40.
W wypadku osobników dwujęzycznych posługiwanie się przemienne
dwoma różnymi językami może doprowadzić do zakłóceń, czyli interferencji, którym najszybciej ulega system leksykalny, jako najbardziej otwarty.
Interferencje takie są widoczne już w pierwszym pokoleniu emigrantów41.

Zapożyczeń używają nawet osoby mieszkające w Polsce i mające kontakt
z emigrantami albo same nieznające polskiego tłumaczenia danych wyrazów.
Wystarczy spojrzeć na tabelę z nazwami geograficznymi – czy czytający ten
artykuł, podróżując po niemieckiej autostradzie, widząc na drogowskazie
nazwę miasta, powiedziałby „Przejeżdżamy koło Akwizgranu”, „Minęliśmy
zjazd na Fryburg Bryzgowijski”, czy raczej „Przejeżdżamy koło Aachen”
i „Minęliśmy zjazd na Freiburg”? Takich sytuacji w życiu codziennym emigranta jest mnóstwo.
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Transfer of German vocabulary items into the language of the Polish community in
Germany as an example of cultural adaptation
An increased level of language acceptability (mother tongue or inherited) used by a bilingual
community results in adaptation of numerous foreign language influences. As a consequence,
a specific Polish-German language mixture is created, which is spoken by Poles living in
Germany (German-Polish sociolect/dialect). It allows lexical interferences caused by prag-
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matic and communicative contexts of using a language. This language becomes a sign of
belonging to the 'in-between' community formed as a result of emigration. A new identity
emerges from the Polish community abroad in the form of a dual culture, e.i. German-Polish,
not only Polish. The language of Poles living in Germany and, to be specific, the analysis of
the lexical items from selected topic areas, is the starting point for reflection on lexical adaptation as an example of intercultural transfer.
Keywords: German-Polish sociolect/dialect, language of the Polish community abroad,
language of the Poles living abroad, lexical adaptation, lexical interference, lexical transfer
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Adaptacja kulturowa wybranych grup etnicznych,
w tym Polaków, na początku XXI wieku
(na przykładzie obwodu zaporoskiego)
Ukraina to kraj wielokulturowy i wieloetniczny. Według statystyk jej południowo-wschodnią część zamieszkuje ponad 130 mniejszości narodowych.
Zróżnicowanie tego kraju przejawia się nie tylko w świadomości narodowej
jego mieszkańców, ale również w języku (w południowo-wschodniej części
Ukrainy przeważa język rosyjski, a w części zachodniej język ukraiński) oraz
sytuacji ekonomicznej (na południowym wschodzie kraju rozwija się bowiem przemysł ciężki). Oprócz Ukraińców tereny południowo-wschodnie
zamieszkują także: Rosjanie, Bułgarzy, Białorusini, Tatarzy, Niemcy, Grecy,
Czesi, Polacy, Litwini, Azerowie, Asyryjczycy czy Karaimi. Obwód zaporoski, zwany też Zaporoskim Przyazowiem, stanowi typowy przykład tygla
kulturowego dla tej części Ukrainy. Według aktualnego podziału administracyjnego do obwodu przynależy pięć miast: Zaporoże, Berdiańsk, Energodar,
Melitopol i Tokmak. Znaczną część terenów dzisiejszego Zaporoża zamieszkuje ludność pochodzenia niemieckiego. Liczne wsie Przyazowia nad
brzegiem Morza Azowskiego (obok dzisiejszego Mielitopola i Bierdiańska)
zasiedla ludność czeskiego i bułgarskiego pochodzenia. O obecności Czechów na tych terenach świadczy do dziś niezmieniona nazwa kolonii Czechograd. Tereny te zamieszkują także skupiska Tatarów i Greków. Ludność
karaimska w znaczącej większości skupia się na terenach Mielitopola, a asyryjska wokół Zaporoża. Obecność tych ludności na terenach obwodu zaporskiego jest uwarunkowana historycznie.
W przypadku ludności polskiego pochodzenia zamieszkującej Ukrainę
sprawa ma się nieco inaczej. Mniejszość polska na wschodzie Ukrainy nigdy
nie stanowiła terytorialnie zwartej grupy. Warunki życiowe Polaków zamiesz-
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kujących tereny południowo-wschodniej Ukrainy znacznie odbiegały od
tych, w jakich żyli Polacy mieszkający w jej zachodniej części, do 1939 r.
należącej jeszcze do Rzeczypospolitej. Ze względu na utraconą łączność
z polską macierzą mniejszość narodowa, przebywająca na trenach południowo-wschodniej Ukrainy, stanowi ciekawy materiał badawczy, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę przystosowanie kulturowe, odrodzenie oraz
poszukiwanie swojej tożsamości. Wielokrotnie zadawane pytanie o to, kim
jestem, dotyczy relacji z samym sobą, relacji ze światem zewnętrznym: innymi ludźmi i kulturą. Jak pisze Margaret Mead: „Dziś centralnym problemem jest nadal identyfikacja, a więc pytanie, z jaką przeszłością, teraźniejszością i przyszłością może się utożsamić młody człowiek”1. Tożsamość
buduje się przez całe życie. Niemałą rolę przy jej kształtowaniu odgrywa
otoczenie. Pytanie o to, kim jestem, skłania do podjęcia refleksji nad własnym życiem. Odpowiedzi, jakich człowiek udziela, w znacznym stopniu
bazują na wcześniejszych doświadczeniach. Mówiąc o sobie, człowiek przywołuje swoje cechy osobowości, życiowe doświadczenia czy towarzyszące
tym doświadczeniom odczucia. Często też porównuje się z innymi. Zwraca
uwagę na swoje relacje z najbliższym otoczeniem.
Mówiąc o mniejszościach narodowych, nie sposób pominąć kwestii tożsamości i świadomości diasporycznej. Tę drugą cechuje podwójna lub wieloraka identyfikacja. Na poczucie własnej i narodowej tożsamości może mieć
wpływ: sytuacja polityczna, sytuacja ekonomiczna, przesiedlenia, utrata swojego miejsca zamieszkania, a co za tym idzie, brak tła kulturowego. Nierzadko pojawia się poczucie braku przynależności a wraz z nim odczucie wyobcowania. Jedni starają się zachować swoją tożsamość, podczas gdy inni utożsamiają się z kulturą kraju, w którym obecnie mieszkają. Proces adaptacyjny
jest na tyle silny, że można w ich przypadku mówić o wynarodowieniu. Warto również podkreślić, że niesprzyjająca polityka caratu wobec mniejszości
narodowych utrudniała zachowanie poczucia odrębności, a polityka stalinowska i radziecka nastawiona była na selekcjonowanie homo sovieticus – ludzi, którzy nie mają własnej tożsamości. Na Ukrainie nie udało się zachować
poczucia odrębności narodowej, szczególnie na jej centralnych i wschodnich
terenach, które znacznie dłużej przynależały do Związku Radzieckiego.
Ważnym składnikiem identyfikacji etnicznej – obok języka, kultury i tożsamości – jest świadomość narodowa. Ludność tego regionu szybko ulegała
1 M. Mead, Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzykulturowego, przeł. T. Hołówka, Wyd.
Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 25.
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asymilacji i rusyfikacji. Multikulturowe otoczenie sprzyjało tworzeniu się
związków mieszanych. Język ukraiński stopniowo ustępował miejsca językowi rosyjskiemu zarówno w domach, jak i w szkołach. Nie ma wątpliwości,
że tożsamość, wbrew polityce radzieckiej, łatwiej było zachować w skupiskach narodowościowych (wsie i osiedla Bułgarów, Czechów, Tatarów itd.)
niż w przypadku dużych rozproszeń (jak to miało miejsce wśród Polaków
czy Litwinów). Ta swoistego rodzaju diaspora Polaków i Litwinów przeważnie była podyktowana warunkami ekonomicznymi wynikającymi, zwłaszcza
po II wojnie światowej, z zapotrzebowania na ludzi do pracy w przedsiębiorstwach metalurgicznych, nakazem pracy po ukończeniu studiów czy też
służbą wojskową. W tak multikulturowej przestrzeni człowiek uczestniczy
w procesie dwustronnej adaptacji, co może prowadzić do zachowania kilku
tożsamości.
Niniejszy artykuł nie rozpatruje kwestii szczegółowego zasiedlania się
mniejszości narodowych w obwodzie zaporoskim, skupia się przede wszystkim na aktualnym stanie tych mniejszości.
Socjalizm, oparty na ideologii marksistowsko-leninowskiej, odrzucał
ogromną część kulturowego dziedzictwa. Upolityczniał kulturę, kształtował
nową ideologię, krzewiąc kulturę komunistyczną. Na skutek tego pojawiło
się wiele luk w świadomości społecznej. Wystąpiły też takie zjawiska jak:
fałsz, utrata kontaktów rodzinnych, zanik języka ojczystego, wizja przyszłości powiązana z polityką radziecką oraz elitarnym językiem, czyli rosyjskim.
Taka sytuacja nie sprzyja kształtowaniu tożsamości kulturowej. Przebywanie
w obcym środowisku przyspiesza proces adaptacji, wiąże jednostkę z tym otoczeniem, w którym się urodziła i wychowała. Ponadto czas sprzyja oswajaniu
przestrzeni. Miejsca niegdyś uchodzące za obce dla kolejnych pokoleń stają się
zupełnie bliskie. Tożsamość kulturowa stopniowo zaczyna się rozszerzać.
Odzyskana przez Ukrainę niepodległość miała znaczący wpływ na losy
i sytuację mniejszości narodowych. Od 1991 r. na terenie Zaporoża powstało wiele stowarzyszeń mniejszości narodowych: niemiecka (1991 r.), polska
(1992 r.), grecka (1993 r.), bułgarska (1994 r.), tatarska (1997 r.) itd.
W niniejszym artykule zostaną przedstawione wyniki badań ankietowych,
wywiady i rozmowy na temat procesów adaptacyjnych polskiej mniejszości
narodowej zamieszkującej tereny obwodu zaporoskiego. Zostaną tu także
podjęte rozważania o znaczeniu adaptacji w środowisku multikulturowym.
Do procesu adaptacyjnego dochodzi zarówno w sferze przeżyć indywidualnych, jak i w kontaktach ze społeczeństwem. Istotną rolę odgrywa tu poziom
znajomości zarówno języka ojczystego, jak i języka panującego w danym

188

BIBLIOTEKA POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNEGO, 2015 • 5

regionie, a także stosunek do tradycji. Wpływ na stopień adaptacji kulturowej mają: miejsce urodzenia, więzi międzypokoleniowe oraz środowisko.
Oto wyniki przeprowadzonych badań z 2011 r. wśród mieszkańców Zaporoża zrzeszonych w stowarzyszenia:
Tabela 1. Narodowościowy skład w rodzinie
Narodowość

Rodziny narodowościowo
jednolite/mieszane
Udokumentowane korzenie

Polacy
(60 osób)

Bułgarzy
(70 osób)

Tatarzy
(50 osób)

Asyryjczycy
(30 osób)

5%/95%

40%/60%

80%/20%

95%/5%

30%

60%

80%

95%

Polacy
(60 osób)

Bułgarzy
(70 osób)

Tatarzy
(50 osób)

Asyryjczycy
(30 osób)

–
10%
60%

70%
5%
10%

90%
–
5%

95%
–
–

30%

15%

5%

5%

Tabela 2. Język w środowisku rodzinnym
Narodowość

ojczysty
ukraiński
rosyjski
mieszany (ojczysty
i ukraińsko-rosyjski)

Jak widać, sytuacja językowa Polaków jest bardzo skomplikowana. Wynika
to przede wszystkim z faktu, iż w domu nikt w codziennej komunikacji nie
używa języka ojczystego. To także miejsce urodzenia determinuje stopień
biegłości, w jakim dana osoba posługuje się językiem ojczystym. Jak podaje
Helena Krasowska, „z 216 badanych Polaków na południowo-wschodniej
Ukrainie codziennie posługują się językiem rosyjskim 83 osoby, 98 osób
zadeklarowało, że na co dzień w domu rozmawia po ukraińsku, a 16 badanych codziennie używa zarówno języka ukraińskiego, jak i rosyjskiego”2.
Badania te zostały przeprowadzone w latach 2010–2011 na terenach obwodu donieckiego i zaporoskiego. Wnioski nasuwają się zatem same. Polacy,
w porównaniu z innymi mniejszościami narodowymi, praktycznie w ogóle
nie porozumiewają się w języku ojczystym w środowisku rodzinnym. Może
to wynikać z wyraźnego rozproszenia, w jakim żyją pośród ludności rosyjskojęzycznej, co także sprzyja powstawaniu związków mieszanych.
Znaczącą rolę w zachowaniu języka, kultury i tradycji odgrywa nie tylko
miejsce urodzenia respondenta, ale również pochodzenie jego przodków,
2 H. Krasowska, Mniejszość polska na południowo-wschodniej Ukrainie, Wyd. SOW, Warszawa
2012, s. 146.

OLGA PAVLIUK (PAWLUK): Adaptacja kulturowa wybranych grup etnicznych…

189

ponieważ „[…] ciągłość wszystkich kultur opiera się na żywej współobecności co najmniej trzech pokoleń”3.
Na pytanie o miejsce urodzenia swoich dziadków respondenci udzielili następujących odpowiedzi:
Polacy: 3% – starsza grupa, lata urodzenia 1918–1939, osoby urodzone
w Polsce (centrum Polski, tereny obecnej Białorusi i zachodniej Ukrainy).
10% – średnia grupa, lata urodzenia 1939–1970, osoby urodzone w obwodzie zaporoskim.
40% – średnia grupa, lata urodzenia 1939–1970, osoby o polskich korzeniach zamieszkujące obwód żytomierski, tarnopolski, winnicki i lwowski.
30%– średnia grupa, lata urodzenia 1939–1970, osoby urodzone w Zaporożu, które nie wiedzą dokładnie, skąd pochodzą ich dziadkowie.
17% – inne.
Bułgarzy: 60% – osoby urodzone w obwodzie zaporoskim.
40% – osoby urodzone w obwodzie chersońskim i na Krymie.
Tatarzy: 40% – osoby urodzone w obwodzie zaporoskim.
20% – osoby urodzone w obwodzie chersońskim.
40% – osoby urodzone w obwodzie na Krymie.
Asyryjczycy: 100% – osiedleni w Zaporożu.

Jak wynika z badań, informacje podane przez Polaków dotyczą przeważnie miejsc pochodzenia oddalonych od obecnego zasiedlenia o więcej niż
1000 km. 90% badanych nie utrzymuje kontaktów rodzinnych, część nie wie
dokładnie, z których rejonów Polski pochodzi. W takiej sytuacji trudno
mówić o owej ciągłości co najmniej trzech pokoleń.
Jak wspomina jeden z respondentów: „Mój dziadek Zygmunt razem z żoną Katarzyną i moim ojcem przeprowadził się w 1962 r. z niewiadomych mi
powodów, może szukał pracy, do Zaporoża. Tutaj z jakichś przyczyn dziadka zwano Mikołaj, Kola, chociaż z dokumentów wynikało, że nazywał się
Zygmund. Nawet ja, kiedy trochę dorosłem i miałem 12 lat, z podziwem
dowiedziałem się, że dziadek Kola jest Zygmundem. Dziadek wyjaśnił mi,
że imię jest nietypowe dla tej miejscowości i nie chce odróżniać się”4 (39 lat,
M. Mead, Kultura i tożsamość…, s. 8.
„Мой дед Сигизмунд вместе с женой Екатериной и моим отцом, переехал в 1962 по
неизвесной мне причине, возможно в поисках работы, в Запорожье. Здесь деда
называли почемуиколай, хотя по документам он по прежнему был Сигизмундом. Даже
я когда был по старше, лет в 12, с удивлением узнал, что дед Коля, по настоящему был
Сигизмунд. Дед объяснил это мне так, что имя это непривычное в среде и он не хочет
выделяться”.
3
4
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Zaporoże 2013: wywiad) Przykład ten obrazuje chęć adaptacji, wtopienia się
w środowisko, w jakim przebywa mieszkaniec Zaporoża. Ten sam rozmówca opowiada: „Kiedy po śmierci pradziadka prababcia zamieszkała z nami
w Zaporożu, ze swoim synem (moim dziadkiem Zygmundem) rozmawiała
tylko po polsku, ale on odpowiadał już tylko po rosyjsku”5 (39 lat, Zaporoże
2013: wywiad). Z pewnością chodziło tu o to, by nie wyróżniać się na tle
rdzennej ludności tak w mowie, jak i w zachowaniu.
Zwróćmy uwagę na imiona pojawiające się w wymienionych obwodach.
Jeżeli wśród respondentów polskiego pochodzenia w grupie starszej (lata
urodzenia 1939–1970) znalazły się takie imiona jak: Józef, Nelli (Aniela),
Marek, Jerzy (dwa razy), Władysław, Rudolf, Zygmunt, Janina, to już wśród
ich dzieci i wnuków pojawiły się: Irina (trzy osoby), Katerina, Żanna (dwie
osoby), Jan, Janina, Maksim. Pozostałe to imiona rosyjskie: Głeb, Kiriłł,
Elizowieta, Swietłana, Artjom, Iwan (trzy razy), ukraińskie: Nazar, Oksana,
Tetjana, oraz innego pochodzenia: Timur, Leon, Wiktoria, Karina. Jak mówi
jeden z badanych: „Były nas trzy siostry. Ojciec Marek, mama Maria. Najstarsza siostra – Swietłana. Ojciec opowiadał, że nie chcieli wyróżniać się,
bali się, chcieli być jak wszyscy. Mnie nazwano, żeby było i po polsku, i po
rosyjsku – Katarzyną. A trzecią siostrę – chcieli chociaż jedną córkę nazwać
po polsku – Janiną. Ale jak przyszli rodzice zapisać mnie do urzędu, to powiedziano im, że takiego imienia nie ma, że to jest z obcego imienia Żanina
i można zapisać Żanna. Rodzice zgodzili się, bo nie chcieli się kłócić. W domu
siostrę zwano Janą, a gdy poszła do szkoły, to tam i na podwórku nazywano
ją Żanną i potem w domu też. Wnuczkę też nazwano Żanna, chociaż teraz
można, jak chcesz… A innym wnukom dano w ogóle rosyjskie imiona…”6
(65 lat, Zaporoże 2014: wywiad). Ciekawy przypadek odnotowuje rodzina,
której dziadek otrzymał imię Jan (urodzony w 1918 r.), a już po pewnym
czasie przyjął imię Iwan. Wnukom urodzonym w latach 70. i 80. ubiegłego
„Когда после смерти прадедушки, прабабушка жила с нами в Запорожье, она
с сыном (моим дедом Сигизмундом), разговаривала на польском языке, а он уже
отвечал ей на русском”.
6 „Нас три сестры. Отец Марк, мама Мария. Старшая сестра-Светлана. Отец говорил,
что не хотели выделяться, боялись, хотели как все. Меня назвали так чтоб и по
польски, и по русски было-Катериной. А третью сестру хотели хоть одну по польски –
Яниной, но когда родители пришли записывать, сказали им, что такого имени нет, что
это от Жанны, что так с иностранного можно записать. Родители боялись настаивать,
так и записали. Дома сначала сестру называли Яной, а как в школу пошла, то уже
в школе и во дворе все звали Жанной. И внучку назвали тоже Жанной, хотя сейчас
можно как хочешь. А другим внукам вобще имена русские дали…”
5
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wieku nadano imiona po dziadku – Janina i Iwan. „W domu mego ojca
zwano Wanią i my przez przypadek dowiedzieliśmy się, że kiedyś zapisany
był jako Jan. Nie chciał nawet mówić o tym. Kiedy urodziła się moja córka,
imię Jana, Janina było modne. Ucieszyliśmy z tego powodu i nazwano ją po
dziadku Iwanie Janą. A potem syna nazwano znów na pamięć dziadka Iwanem,
chociaż wiedzieli już, że był Polakiem i katolikiem, ale nie chcieli wyróżniać
się, bo wśród dziewczynek Jan było dużo, bo modne, a chłopaków Janów
nie było. Poza tym tato chociaż Polak, to był Iwanem”7 (60 lat, Zaporoże
2014: wywiad). Podobna sytuacja miała miejsce w innej rodzinie, w której
dziadek Polak, początkowo zwany Janem, został Iwanem. Te same imiona
zostały przekazane jego wnukowi w 1990 r. Nieco inaczej do sprawy imion
swoich dzieci podszedł wnuk Zygmunta-Koli: „Dałem swoim synom ukraińskie i polskie imiona, chciałem uszanować i ukraińską, i polską krew: starszemu – Nazar, młodszemu – Jan. Wtedy był Rok Polski w Ukrainie”8 (39
lat, Zaporoże 2013: wywiad). Powrót do imion sprzed pokoleń może być
dowodem na to, że zmieniają się priorytety. Dużą rolę w tej sytuacji odgrywa
też przychylna polityka prowadzona wobec mniejszości narodowych. Sprzyjające warunki pozwalają sięgnąć człowiekowi po to, co bliskie. W jaki zatem
sposób dochodzi do formowania się mentalności wielokulturowej? Na razie
nie chodzi o pielęgnowanie tradycji kulturowych wyniesionych z kraju ojczystego, ponieważ na tym etapie są one bardzo rozmyte. Nieokreślone jest
także pojęcie kraju ojczystego. „Moja babcia zapisana była jako Polka, urodziła się na Żytomierszczyźnie w 1924, no potem, kiedy miała trzy lata,
rodzina została wywieziona do Kazachstanu. Tam oni mieszkali 15 lat,
a potem przeprowadzili się do Zaporoża. Nie wiem, dlaczego do Zaporoża.
Mama się tutaj urodziła. W Żytomierzu u nas nikogo nie ma. Babcia po
polsku w ogóle nie mówiła, myślę, że nie umiała. Mówiliśmy zawsze po
rosyjsku, teraz też, chociaż mój ojciec jest Ukraińcem i mąż też. Czy babcia
była religijna? Nie była, bo nigdy nie widziałam, żeby się modliła. Potrawy
7 „Дома моего папу называли Ваней и мы как то случайно узнали от него, что он
когда то был записан как Ян. Особенно даже говорить об этом не хотел. Когда
родилась дочка, имя Яна, Янина-было это имя очень модным и мы обрадовались,
назвали в память дедушки Ивана. А потом сына назвали тоже в честь дедушки Иваном,
хотя уже и знали тогда что он был поляком и католиком крещен, но называть Яном не
захотели выделяться: среди девочек Ян, Янин много, потому что было модно, а вот
мальчиков как то Янами не называли. Все-таки и папа хоть и поляк ,а был Иваном”.
8 „Дал сыновьям украинское и польское имена, чтобы уважить украинскую
и польскую кровь: старшему-Назар, а младшему-Ян, как раз был год Польши
в Украине”.
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tradycyjne? Lubiła piec roladę. Mówiła, że tak robiła jej matka. Z makiem
albo z jabłkami, albo wiśniami, albo konfiturami. Teraz wiem, że rolada to
danie charakterystyczne dla kuchni polskiej, ale ona często gotowała jak
w Kazachstanie: baranina, ryż. Mama też tak robi – mięso z warzywami albo
ryżem. Mój tata – Ukrainiec, a jego siostra ma męża Bułgara, mama nauczyła się od niego robić dania z bakłażanów, papryki, chociaż robi też barszcz
ukraiński albo pierogi. Sama niedawno dowiedziałam się mam polskie korzenie od strony babci. Babcia zmarła w 1985 r., miałam wtedy 12 lat. Teraz
przypominam sobie i myślę, czy odróżniała się czymś od innych, bo była
Polką? Myślę, że tylko tym, że nie miała krewnych – braci, siostrzyczek albo
kuzynek i szwagrów. Byli u nas krewni tylko mojego taty, a nie mamy i babci. Można powiedzieć: babcia jak to babcia, jak babcie moich koleżanek…”9
(41lat, Zaporoże 2013: wywiad). Kolejna osoba wspomina: „Moja babcia,
matka mojej mamy, Polka, urodziła się obok Chmielnickiego. Uwielbiałam
u niej bywać. Zmarła, kiedy miałam dziewięć lat. Niedawno dowiedziałam
się, że ona była Polką, kiedy zaczęli mówić o Karcie Polaka, że dzieci mogą
studiować za darmo w Polsce. Babcia rozmawiała po rosyjsku i ukraińsku.
Jakie tradycje? Jak wszędzie – nie przypominam sobie nic nadzwyczajnego.
Tradycyjne potrawy? Gotowała jak wszyscy. Bardzo lubiłam jej pierogi
z wiśniami, pampuszki z czosnkiem. Czy na wsi mówiono po polsku? Skąd!
Ta wieś była ukraińska! Dlaczego obok Chmielnickiego? Nie, nie! To babcia
tam się urodziła, ale jej rodzice przeprowadzili się na wieś obok Zaporoża,
kiedy babcia miała mniej więcej pięć lat. Nie wiem, dlaczego się przeprowa9 „Моя бабушка записана была как полька, родилась в селе на житомерсчизне
в 1924г, но потом когда ей было три года, семья была перевезена в Казахстан. Там они
жили 15 лет, а потом переехали в Запорожье. Не знаю почему в Запорожье. Мама
родилась здесь. В Житомире у нас никого нет. Бабушка по польски вообще не
говорила, думаю что и не умела. Говорили мы всегда по русски, да и сейчас тоже, хоть
мой отец украинец и мы тоже. Религиозная ли была бабушка? Не была, не видела
чтобы молилась. Национальные блюда? Любила печь разные рулеты. Говорила, что
дома так ее мама пекла. С маком, с яблоками или с вишнями, или с вареньем. Теперь
знаю, что рулеты с маком, это характерно для польской кухни, но вобще она готовила
как в Казахстане: всякое с баранины, риса. И мама так готовит: мясо, запеканки
с овощами, пряности. Мой папа украинец, а его сестра замужем за болгарином, так
мама разное из баклажан и перца делает и вареники тоже. Я недавно узнала, что у меня
польские корни по бабушке. Бабушка умерла в 1985г, когда мне было 12 лет, все
вспоминаю и думаю: отличалась ли она от других, ведь она была другой национальности,
полька. Но думаю только тем, что не было вокруг нее каких то родственников-братьев,
сестер, сватов, кумовьев. Как то у нас были только родственники моего папы, а не
мамы и бабушки. А так-бабушка , как бабушка моих подруг”.

OLGA PAVLIUK (PAWLUK): Adaptacja kulturowa wybranych grup etnicznych…

193

dzili. Nigdy do Chmielnickiego na tamtą wieś nie jeździliśmy. Wydaje mi się,
że babcia też”10 (37 lat, Zaporoże 2013: wywiad). Powyższe przykłady pokazują, że asymilacji kulturowej i językowej niezwykle sprzyjały wyjazdy, utrata
łączności z własnymi korzeniami i wspólnotą narodową.
W kolejnym pytaniu respondenci wskazywali na polskie pochodzenie swoich krewnych. Spośród 60 ankietowanych tylko jeden badany podał, że oboje rodziców ma lub miało polskie korzenie.
Tabela 3. Udokumentowane korzenie
Oboje
rodziców

jedno
z rodziców

oboje
dziadkowie

jedno
z dziadków

oboje
pradziadkowie

Jedno
z pradziad
ków

Ktoś
z dalszej
rodziny

1

8

–

4

–

20

27

W codziennych rozmowach bardzo często ujawniają się pewne cechy kulturowe czy przyzwyczajenia osób polskiego pochodzenia. Pod względem
politycznym nie niesie to ze sobą żadnego niebezpieczeństwa, utrudnia jednak komunikację ze środowiskiem, w którym się na co dzień przebywa.
Pewna kobieta urodzona w przedwojennym Lwowie wspomina: „Przyjechałam tutaj z rodzicami. Rodzice kontaktowali się z kolegami z pracy, bo byli
otwarci na ludzi, a ludzie otwarci na nich. Nie, Polaków nie było, na pewno
Rosjanie, Ukraińcy, rozmawialiśmy po rosyjsku. Chodziliśmy często do siebie wzajemnie w gości, co rodziców na początku dziwiło, bo mówili między
sobą, że zapraszają na przykład na kawę, a na stole duży poczęstunek: od
śledzia, szynki, sałatek do jakiegoś schabowego z ziemniakami, jasne, że
i wódka, i koniaczek… A u nas – kawa to kawa. No, może koniaczek, mleko, cukierki… Po co wtedy zapraszać na kawę? Można wprost zaprosić na
kolację! Kilka razy byliśmy w niezręcznej sytuacji z tą »kawą«. Traktowali nas
jakoś dziwnie, dlatego rodzice też przyzwyczaili się i zapraszali na kawę
z obfitym poczęstunkiem. Jeszcze pamiętam, że latem mama na początku
10 „Моя бабушка, мамина мама, полька и родилась под Хмельницком. Я очень
любила ездить в гости к ней. Она умерла , когда мне было 9 лет, а я только недавно
узнала, что она полька, когда про Карту Поляка стали говорить, что дети бесплатно
учиться могут. Говорила бабушка на украинском и на русском. Какие традиции? Да как
везде, ничего особенного не помню. Блюда традиционные? Готовила все как обычно.
Я очень любила вареники с вишнями и пампушки с чесноком. Говорили ли в селе на
польском? Нет, нет. Это ведь украинское село было. Почему под Хмельницком? Это
она там родилась, а ее родители переехали под Запорожье, когда ей было 5 лет. Не
знаю почему. Да никогда под Хмельницк и не ездили. Да и бабушка, кажется, тоже”.
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nosiła kapelusz i pończochy, ale nikt nie nosił, nawet dzieciaki na podwórku
śmiały się, więc mama przestała nosić”11. Ten fragment ukazuje zetknięcie
się dwóch różnych przyzwyczajeń oraz reakcje środowiska na zachowanie
„nowo przybyłych”. Dalej kobieta wspomina: „Na początku nie udawało się
nam przyzwyczaić do posiłków, jakieś inne były. Brakowało nam grzybów,
bo tutaj nie rosną. Nie ma lasów, ale było dużo warzyw: pomidory, papryka,
bakłażany, owoce i jakoś od razu przyzwyczailiśmy się do tego, bo zawsze
ktoś z sąsiadów czymś częstował i mama też tego się nauczyła”12 (77 lat,
Zaporoże 2012: wywiad). Zacieśnianie więzi, częste kontakty z otoczeniem
sprzyjają przystosowaniu się do zupełnie nowych warunków życiowych.
Kultura religijna odgrywa znaczącą rolę w formowaniu się tożsamości narodowej. Ateistyczna polityka Związku Radzieckiego (a co za tym idzie –
zamykanie i niszczenie cerkwi i kościołów) przyczyniła się do formowania
nowej mentalności społecznej. Dowodem na ingerencję władzy w życie
religijne jednostki jest fakt, że w Zaporożu liczącym 800 tys. mieszkańców
była tylko jedna cerkiew usytuowana na obrzeżach miasta. W tamtym okresie na terenie miasta nie było żadnego kościoła ani synagogi. Rząd radziecki
wymagał przyjęcia nowej ideologii. Jak mówi jedna rozmówczyni: „Babcia
mówiła, że »za Polski« dziadek był bardzo religijny, jak przyszli Sowieci,
a potem jak tutaj przyjechali, to stracił swoją religijność, żeby nie mieć problemów. Powinien był uczestniczyć w różnych lekcjach ateistycznych,
a potem jakoś i sam stał się niewierzący, nawet sam dziwił się. Rodzice moi
też nie byli wierzący, nawet matka nie była chrzczona w obrządku prawosławnym, bo jej ojciec, mój drugi dziadek, był komunistą”13 (40 lat, Zaporoże 2014: wywiad). Inny rozmówca opowiada o swej prababce: „Pamiętam,
jak przed śmiercią babcia (w 2001 roku), prosiła mnie, by znaleźć dla niej
księdza. Wtedy kościoła katolickiego w Zaporożu nie było, jakoś też nie
wiedziałem, gdzie mogę go szukać. Nie spełniła się jej ostatnia prośba…”14
(45 lat, Zaporoże 2014: wywiad).
Mimo że od czasu odzyskania przez Ukrainę niepodległości życie religijne
zaczęło się stopniowo rozwijać, dopiero w 2005 r. w Zaporożu powstał
jeden kościół rzymskokatolicki. Rok później postawiono w mieście cerkiew
prawosławną.
Wywiad podany w wersji oryginalnej respondenta.
Wywiad podany w wersji oryginalnej respondenta.
13 Wywiad podany w wersji oryginalnej respondenta.
14 Wywiad podany w wersji oryginalnej respondenta.
11
12
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„W czasach Związku Radzieckiego kościoła rzymskokatolickiego nie było,
ale i cerkwi prawosławnej też nie było. Gdzieś na uboczu miasta była jakaś
mała cerkiewka. Na pewno ktoś tam chodził, może na Wielkanoc wyświęcić
posiłki, ale było to zabronione i wszyscy byliśmy ateistami, a rodzice nasi
komunistami. Na katolickie Boże Narodzenie i teraz pracuję – dzień powszedni, chociaż i kościół, i cerkiew teraz są, no jakoś nie ma przyzwyczajenia tam chodzić. Poza tym do wieczora w pracy, dzieci w szkole. Do kościoła teraz chodzą wszyscy, kto chce, i niekoniecznie, że katolik i Polak. Sąsiadka Greczynka chodzi, bo bliżej. A na prawosławne Boże Narodzenie –
dzień świąteczny, spotykamy się z przyjaciółmi, bawimy się, do rodziców też
chodzimy, ale to po prostu sympatyczny świąteczny dzień. Robimy pyszne
jedzenie, niekoniecznie dwanaście potraw, ale kutia jest. Opłatkiem się nie
dzielimy, bo dopiero niedawno dowiedziałam się, co to jest. No i wszyscy
odbierają to jako kolejną zabawę, ale to tak nie jest. Do prawosławnej cerkwi
też nie chodzimy, przyjaciele i rodzice też”15 (35 lat, Zaporoże 2013: wywiad). Inny rozmówca opowiada: „Bardzo lubię święta Bożego Narodzenia,
bo obchodzimy i katolickie, i prawosławne, bo prababcia po ojcu była katoliczką. Ja jej nie pamiętam. Po prostu wieczorem kto może zbiera się na
kolacji, bo to dzień powszedni. Po prostu uroczysta taka kolacja. A na prawosławną [kolację] czasami idziemy w gości albo do nas przychodzą przyjaciele. Do kościoła nie chodzimy, do cerkwi też. Wiemy, że to święta, i już”16
(26 lat, Zaporoże 2013: wywiad).
Badania ankietowe przeprowadzone wśród grupy polskiej mniejszości narodowej wykazały następującą znajomość symboli i tradycji świąt Bożego
Narodzenia:
– opłatek (przełamywanie się opłatkiem): 5% osób starszych, 2%
w średnim wieku i 1% młodzieży;
– jasełka: 2% osób starszych, 1%w średnim wieku i 0% młodzieży;
– biały obrus i siano pod obrusem: 1% osób starszych, 1% w średnim
wieku i 0% spośród młodzieży.
Spośród ankietowanych 12 tradycyjnych potraw wymieniło: 15% osób
starszych, 10% w średnim wieku i 3% młodzieży biorącej udział w badaniu.
Święta Bożego Narodzenia w obrzędzie katolickim obchodzi: 20% osób
starszych, 15% w średnim wieku oraz 10% młodzieży.
Święta Bożego Narodzenia w obrzędzie prawosławnym obchodzi: 50%
osób starszych, 60% w średnim wieku i 70% młodzieży.
15
16

Wywiad podany w wersji oryginalnej respondenta.
Wywiad podany w wersji oryginalnej respondenta.
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Święta Bożego Narodzenia w obu tych obrzędach obchodzi: 10% osób
starszych, 10% w średnim wieku oraz 5% młodzieży.
Na pytanie o to, w jaki sposób obchodzą święta Bożego Narodzenia, grupa respondentów odpowiedziała w następujący sposób:
– święto w rodzinie: 50% osób starszych, 40% osób w średnim wieku,
20% młodzieży;
– spotkanie z przyjaciółmi: 0% osób starszych, 30% osób w średnim
wieku, 30% młodzieży;
– odpoczynek: 0% osób starszych, 5% osób w średnim wieku, 30%
młodzieży.
Liczba osób w ogóle nieobchodzących świąt Bożego Narodzenia przedstawia się następująco:
– osoby starsze: 30%
– osoby w średnim wieku: 25%
– młodzież: 20%
Wśród grupy 60 respondentów polskiego pochodzenia nikt nie wymienił
typowych tradycyjnych potraw kuchni polskiej, takich jak: bigos, barszcz
czerwony, uszka, placki ziemniaczane, śledź w śmietanie. Wśród wymienianych
potraw znalazły się: duszona kapusta z mięsem (jednak niekiszona i z sokiem
pomidorowym czy śmietaną – typowa potrawa regionalna), placki ziemniaczane – „dieruny” (uważane za danie kuchni białoruskiej), placki z cukinii,
różne potrawy z bakłażana, potrawy z kurczaka, barszcz ukraiński, pierogi
z twarogiem na słodko. Ankietowanym nie udało się wymienić typowo tradycyjnych bożonarodzeniowych potraw, co też świadczy o adaptacji polskiej
mniejszości narodowej do otaczającego ją środowiska.
W grupie najczęściej wymienianych polskich świąt oprócz Wielkanocy
(100% respondentów – bez wyraźnej znajomości śmigusa-dyngusa) oraz
Bożego Narodzenia (95% ankietowanych) znalazło się także Narodowe
Święto Niepodległości Polski (10%) i rok przystąpienia Polski do Unii Europejskiej (80% ankietowanych bez podania dokładnej daty). Żaden z badanych nie wymienił święta Konstytucji 3 maja.
Wśród znanych postaci wymienieni zostali: Maria Skłodowska-Curie
(100%), Jan Paweł II (95%), Fryderyk Chopin (90%), Jerzy Hofmann (90%),
Andrzej Wajda (70%), Adam Mickiewicz (40%), Lech Wałęsa (20%), Lech
Kaczyński (10%), Bronisław Komorowski (10%).
Proces adaptacji kulturowej Polaków zamieszkujących tereny Zaporoża
sprzyja powstawaniu swoistego tygla multikulturowego. Mamy bowiem do
czynienia z bardzo specyficzną mniejszością, która poprzez rozproszenie
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utraciła łączność z tradycją, językiem, a co za tym idzie – z własnymi korzeniami i wspólnotą narodową. Polacy biorący udział w ankiecie utracili kontakt z przeszłością. Doszło do przerwania ciągłości kulturowej nie tylko
z powodu braku nosicieli kultury w poszczególnych rodzinach, ale też ze
względu na brak związku z macierzą. Wśród respondentów tylko 10% badanych ma jakichś dalszych krewnych w Polsce, 4% z nich utraciło z nimi
kontakt. 40% badanych było w Polsce, w tym 20% dzięki programom realizowanym przez Obwodowe Stowarzyszenie Kultury Polskiej w Zaporożu.
Dzięki Stowarzyszeniu Polacy przebywający na terenach Ukrainy uczą się
języka polskiego, poznają tradycje, kulturę i historię kraju swoich przodków.
Przynależność do takiego stowarzyszenia nie jest jednak obowiązkowa. Jednostka może funkcjonować na styku kultur, przyjmując i jednocześnie wytwarzając szereg zwyczajów, które mogą stać się po pewnym czasie ich tradycją,
np. święta Bożego Narodzenia obchodzone w obu obrzędach, spędzane już
nie tylko w gronie najbliższej rodziny, ale także przyjaciół. Życie na pograniczu wielu kultur uczy tolerancji i otwartości na dialog. Jednak wytworzone
podczas procesu zakorzeniania się mechanizmy obronne utrudniają poznanie własnej kultury, kształtując nowy sposób zachowania. Chęć przystosowania się do nowych warunków charakteryzuje niemal wszystkie mniejszości
narodowe. To pokazuje, jak trudne jest zachowanie poczucia własnej tożsamości, zwłaszcza w obliczu wszechobecnej globalizacji.
Bibliografia
Krasowska H., Mniejszość polska na południowo-wschodniej Ukrainie, Wyd. SOW, Warszawa 2012.
Mead M., Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzykulturowego, przeł. T. Hołówka, Wyd.
Naukowe PWN, Warszawa 2000.
Cultural adaptation of selected ethnic groups, including Poles,
at the beginning of the XXI century (for example, Zaporizhia Oblast)
Speaking of national minorities, the issues of identity and consciousness of diasporas should be
mentioned. The last one is characterized by a double or multiple identification. The political
situation, economic situation, resettlement, the loss of one’s place, and, consequently, the lack of
cultural background are influencing the sense of personal and national identity. A sense of not
belonging to a certain place and feeling of alienation often appears. Some people are trying to
keep their identity, while others identify themselves with the culture of the country.
Keywords: ethnic identification, identity, cultural borderland, national minorities

BIBLIOTEKA POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNEGO, 2015 • 5
ISSN 1898-1593

ANNA WOŹNIAK
PAN

Co media zmieniają w naszym życiu?
O adaptacjach kulturowych
w społecznościach lokalnych
Media są wpisane w środowisko współczesnego człowieka. Przez ostatnie
dziesięciolecia, wraz ze zmianami technologicznymi, ich wpływ na życie
z dnia na dzień stawał się coraz bardziej widoczny i znaczący. Modelują
kształt rzeczywistości, bowiem współcześnie wypełniają ją w dużej mierze
treści pochodzące z telewizji, internetu, radia, prasy i książek.
Od lat zajmuję się badaniami społeczności lokalnych (polskie wsie) i jak
wynika z moich doświadczeń (etnograficznych badań terenowych potwierdzonych danymi statystycznymi), to telewizja i internet są obecnie w prowincjonalnej Polsce najsilniej oddziaływającymi mediami. Dla antropologa
kultury poszukującego między innymi odpowiedzi na pytanie, co na co
dzień, w dobie kultury informacyjnej, życia w ciągłym strumieniu newsów
uznajemy za obce, nieznane, konieczne jest uwzględnienie w badaniach,
analizie i wnioskach ustaleń z innych dziedzin naukowych (medioznawstwo,
kulturoznawstwo, socjologia), aby móc zrozumieć to, z czym ma się do czynienia w terenie. Konfrontacja moich ustaleń i doświadczeń z rozważaniami
czynionymi przez przedstawicieli wspomnianych dziedzin jest cechą charakterystyczną mojej analizy.
W tym artykule chcę ukazać problemy, z jakimi borykali się w codziennym
życiu mieszkańcy wybranych przeze mnie miejscowości1. Dotyczyły one
między innymi adaptacji kulturowej. Zakładałam, że media, wśród wielu
W latach 2005–2008 oraz 2010–2011 prowadziłam w województwach lubelskim i mazowieckim (Czernięcin Główny, Kowala, Czosnów) etnograficzne badania terenowe zmierzające do opisania roli i znaczenia telewizji w krajobrazie społeczno-kulturowym wsi polskiej.
1
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funkcji, jakie pełnią w życiu społecznym i kulturowym2, przynoszą także
konieczność konfrontacji z wartościami i obyczajami odmiennymi od znanych, lokalnych (poprzez prezentowanie treści powstałych w odmiennych
kulturach). Rodzą się zatem pytania: czy ten fakt burzy ustalony porządek
społeczny i kulturowy? Jak różne tradycje wpływają na naszą codzienność?
Czy prowadzą do dramatycznych zmian, czy też ukazują, jak istotne jest
własne dziedzictwo kulturowe i konieczność zachowania pamięci o naszych
zwyczajach? W prezentowanym artykule udzielę na nie odpowiedzi3. W pierwszej jednak kolejności wyjaśnię, jak rozumiem pojęcia (adaptacja kulturowa,
społeczność lokalna), które są różnie definiowane w naukach humanistycznych
i społecznych, w związku z tym wymagają doprecyzowania na potrzeby
mojej analizy. Potem, odwołując się do konkretnych przykładów, pokażę,
czym charakteryzuje się i z czym wiąże się adaptacja kulturowa w warunkach
wiejskich.
Michael Herzfeld, powołując się na badania Emilio Morana, wskazuje, że
„społeczeństwa lokalne oraz ich środowiska biorą udział w bezustannym
procesie wzajemnej adaptacji”4. Oznacza to ni mniej, ni więcej, tylko przyjęcie założenia, że życie społeczne jest w nieustannym procesie „stawania się”,
zmiany. Jednakże jest ona wyznaczona przez pewne ramy. Można je określić
mianem „lokalności” rozumianej jako „ograniczony terytorialnie zasób wartości, symboli, ale często jedynie coś, co można ująć jako koloryt”5.Warto
przyjąć założenie, że „kultura lokalna stanowi rzeczywistość symboliczną,
[i – przyp. A.W.] nie można pominąć kontekstu działań społecznych i zbiorowości, w jakim konstytuują się dane systemy symboli kulturowych”6.
„Społeczność lokalna to »społeczne podłoże« owych symboli”7.
2 Wymienić tu należy między innymi: a) wymianę informacji, b) zapewnienie rozrywki,
c) kreowanie obrazu społeczeństwa wraz z odwoływaniem się do określonych norm i wartości, d) udział w budowaniu tożsamości kulturowej.
3 Niektóre zagadnienia prezentowane w artykule zostaną przedstawione z konieczności
w ujęciu skrótowym.
4 M. Herzfeld, Antropologia. Praktykowanie teorii w kulturze i społeczeństwie, Wyd. UJ, Kraków
2004, s. 254.
5 W. Łukowski, Lokalny i uniwersalny wymiar konstruowania ojczyzny. Przypadek Stowarzyszenia
„Wspólnota Mazurska”, w: J. Kurczewska, red., Oblicza lokalności. Różnorodność miejsc i czasu,
Warszawa 2006, s. 48.
6 D. Wojakowski, Kultura lokalna, czyli węzeł symboliczny. Z doświadczeń badacza współczesnych
społeczności pogranicza wschodniego Polski, w: J. Kurczewska, red., Oblicza lokalności. Różnorodność
miejsc i czasu, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2006, s. 129.
7 Tamże.

ANNA WOŹNIAK: Co media zmieniają w naszym życiu?…

201

Czym zatem jest adaptacja kulturowa? Józef Niżnik pisał, że zdolność
człowieka do „wejścia w nową kulturę, odmienną od tej, w której rozpoczynał swoje życie” nazywamy adaptacją kulturową8. Gdzie indziej znajdujemy
rozszerzenie definicji polskiego badacza – „adaptacja kulturowa [to – A.W.]
proces dostosowania się jednostki do nowego środowiska społecznego
i otoczenia kulturowego; w pełni zachodzi wówczas, gdy jednostka w kontakcie z przedstawicielami innej kultury potrafi – bez uczucia dysonansu
poznawczego i dyskomfortu – przyjąć normy i wartości funkcjonujące
w nowym środowisku. Autorzy teorii adaptacji międzykulturowej (W. Gudykunst, Y. Kim i M.R. Hammer) twierdzą, że zdolność człowieka do zredukowania niepewności i niepokoju (co jest warunkiem adaptacji kulturowej) łączy się bezpośrednio ze zdolnościami do efektywnej komunikacji
między przedstawicielami różnych kultur9.
Przenikanie się treści kultury globalnej – a więc popularnej z lokalnymi
tradycjami konstytuuje obecnie rzeczywistość wsi polskiej. „Jest rzeczą bezdyskusyjną, iż »kulturowe przepływy«, nieograniczające się wyłącznie [do]
symbolicznych treści, dostarczają obecnie niedostępnych wcześniej alternatywnych modeli życia społecznego. W zetknięciu z kulturą popularną lokalne tradycje mogą wzbudzać kontestację zwłaszcza ze strony tych, którzy swą
orientację życiową niekoniecznie wiążą z miejscem zamieszkania. Zarazem
takie swoiste »wymazywanie« lokalności przynosi w reakcji ożywianie inicjatyw lokalnych liderów, choć wypływających często z wąskiego grona »osiadłych«, to posiadających znaczenie dla tożsamości zbiorowej całych społeczności”10. Lokalność zatem, choć – wydawałoby się –stojąca na „przegranej pozycji” w konfrontacji z silnie oddziałującą poprzez media kulturą
popularną, może stanowić i stanowi punkt odniesienia oraz źródło wartości.
Tradycja lokalna jest niejako „filtrem”, przez który treści popularne są
„oswajane”, a następnie odrzucane bądź asymilowane.
Człowiek musi znać swoje miejsce i czas, musi wiedzieć, gdzie żyje, kim są
ludzie, którzy go otaczają. Dzisiaj oprócz „realnych” ludzi codziennie obcuje
z ludźmi ze szklanego ekranu. Przewijają się tam tłumy, przeważnie bezimienne, mówiące o tysiącu spraw nie zawsze zrozumiałych, nie zawsze
istotnych. Ludzie ci i ich sprawy wkradają się do „realnych” domów i pozostawiają ich mieszkańców w niepewności – jest ich bowiem za dużo, by móc
8 Por. J. Niżnik, Symbole a adaptacja kulturowa, Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania
Kultury, Warszawa 1985, s. 7.
9 W. Pisarek, red., Słownik terminologii medialnej, Wyd. Universitas, Kraków 2006, s. 1.
10 M. Kempny, Tradycje lokalne jako podstawa…, s. 151–152.
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bez pośpiechu przeanalizować to, kim naprawdę są, o czym mówią, co pokazują. A liczymy się z ich zdaniem tak samo jak z poradami „realnych”
przyjaciół, ponieważ przyjmujemy ich u siebie jednakowo, na równych prawach, postacie ze srebrnego ekranu „są pełnymi uczestnikami naszego świata społecznego i rzeczywistego”11. Wydaje się, że każdy gość z ekranu ma
gotową i w dodatku najlepszą z możliwych receptę na udane życie. Ale skąd
możemy mieć pewność, że dana recepta jest tą właściwą, skoro za chwilę
pojawia się następna, a po niej jeszcze jedna itd., itd.? I tak dzień po dniu,
starając się zbudować własny światopogląd, chłoniemy tę kulturową „miksturę” i szukamy punktu oparcia. Do czasu, gdy wreszcie kiedyś odkryjemy
(wiedzeni „intuicją” kulturową?) własne źródło pewności. A zdaje się, że
takiego źródła wielu spośród nas szuka w mediach, gdyż ich świat, jak to
ujął Zygmunt Bauman, jest „wystarczająco szeroki i barwny”12, by może nie
tyle zatracić się w nim bez reszty, co wybrać sobie odpowiadający nam rodzaj „kulturowego scenariusza”13.
Wydaje się bowiem, że równowaga (homeostaza) to naturalna potrzeba
człowieka14, a „adaptacja, czyli nieustanne odzyskiwanie […] równowagi”15,
jest jej nieodłącznym elementem. Zdolność człowieka do „wejścia w nową
kulturę, odmienną od tej, w której rozpoczynał swoje życie”, nazywamy
adaptacją kulturową16.
To, z czym mamy do czynienia na wsi polskiej, można ująć w słowie „niepewność”. Dotyczy ona zaburzenia równowagi „uniwersum symbolicznego”17.
To, co dotychczas stanowiło fundamenty (wzory kultury), ulegać zaczęło
dekonstrukcji. Rozmowy z konkretnymi osobami złożyły się na obraz społeczności, które poszukują kulturowych pewników. Dawniej łatwiej było, jak
mi mówiono, je odnaleźć. Zachowania, obyczaje, wartości, a nawet rytuały
dnia codziennego (np. wspólne jedzenie posiłków, plotki z sąsiadami, umawianie się na kawę lub niezapowiedziane wizyty towarzyskie) wyznaczały
rytm życia i chociaż ulegały ewolucjom, to raczej nieliczni uważali, że nie
przystawały do zmieniającej się rzeczywistości. Były osadzone w tradycji. Jej
B. Reeves, C. Nass, Media i ludzie, PIW, Warszawa 2000, s. 294.
Z. Bauman, Wieloznaczność nowoczesna, nowoczesność wieloznaczna, Wyd. Naukowe PWN,
Warszawa 1995.
13 W.J. Burszta, W. Kuligowski, Dlaczego kościotrup nie wstaje. Ponowoczesne pejzaże kultury,
Wyd. Sic!, Warszawa 1999, s. 54.
14 Por. J. Niżnik, Symbole a adaptacja kulturowa…, s. 7.
15 Tamże.
16 Por. tamże.
17 Por. tamże.
11
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postrzeganie, rola i znaczenie były, rzecz jasna, zdywersyfikowane. Jedni
uważali, że tradycja odgrywać powinna podstawową rolę na co dzień, w edukacji dzieci i młodzieży, inni wskazywali, że pomimo powinności okazywania
szacunku wypracowanym przez przodków systemom moralnym i wartościom, brania pod uwagę tego, co nazywano „mądrością pokoleń”, jednak
istotne jest, aby umieć ocenić, co jest przydatne i właściwe współcześnie.
Charakterystyczne dotąd było raczej bezrefleksyjne podchodzenie do tradycji,
obowiązujących zwyczajów i niekwestionowanie wartości. Być może wynikało
ono z obawy przed utratą spoiw łączących tak kruche, w warunkach polskich,
wspólnoty. Wydawać się mogło, że pielęgnowane było poczucie inności zbudowane na podkreślaniu wyższości moralnej, bo nieskalanej brudami cywilizacji
utożsamianej z miastem. Na przeciwnym biegunie, ale znaczące dla tożsamości
mieszkańców wsi, było głęboko zakorzenione przekonanie o niższości wobec
reszty społeczeństwa, wynikające z utrzymującego się od stuleci niskiego statusu
ekonomicznego tej ludności. Chętnie powtarzane przez moich rozmówców
stwierdzenie, że „tradycję trzeba szanować”, można jednakże potraktować jako
deklarację lub wyraz potrzeby społecznej, która wyraża ową chęć, a może przymus podporządkowania się jasnym, niepodlegającym dyskusji normom.
Wymagania, jakie stawia w chwili obecnej świat, polegały między innymi,
według moich rozmówców, na konieczności poddawania wszystkiego namysłowi. Krytyczny stosunek nie ominął wobec tego i tradycji. Nawet ci
wskazujący, że nie można budować życia bez fundamentów, jakie ona daje,
rozumieli, że nie jest ona niezmienna. Pomimo że szczególnie tam, gdzie
oddziaływał Kościół katolicki, czynione były starania ocalenia zrębów kultury chłopskiej, stanowiącej przez dziesięciolecia o tożsamości wsi, to jednak
i dla wyrażających potrzebę ochrony dziedzictwa moich interlokutorów i ich
rodzin niezaprzeczalna stała się potrzeba adaptacji. Codzienność bowiem,
a w tym kontakty międzyludzkie (rodzinne, sąsiedzkie, zapośredniczone przez
media, służbowe itp.), konieczność dostosowywania się do nowych warunków
prawno-społeczno-ekonomicznych, ale i nieustanna obecność mediów stanowiły, można rzec, wyzwanie będące źródłem zmian na wsi polskiej.
Media, a w szczególności telewizja, nie tylko wypełniają czas18, ale dostarczają też ogromne ilości treści kulturowych. Ujmowane są one w różnorodne
ramy: mamy bowiem i publicystykę, i rozrywkę, ale także produkcje fabular18 Według raportu przygotowanego przez KRRiT „w I kwartale 2014 roku statystyczny Polak oglądał telewizję przez 4 godziny 45 minut dziennie (o 5 minut dłużej niż w analogicznym
okresie roku 2013)”, http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/pliki/publikacje/raporty/
kontrola-nadawcow-wyniki-badan/rynek-telewizyjny-w-i-kwartale-2014.pdf [dostęp: 08.01.2015].
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ne (filmy i seriale). Z biegiem lat, od momentu, gdy telewizja rozpoczęła
nadawanie, pojawiło się wiele gatunków, które stały się charakterystyczne
dla tego medium. Poczesne miejsce wśród nich zajęły wspomniane seriale.
Piszę o nich nie bez przyczyny. Ich popularność, wyrażona oglądalnością
idącą niekiedy w miliony śledzących losy ulubionych bohaterów, daje wyobrażenie o skali ich oddziaływania19. Na wsiach także mają swych stałych,
wiernych widzów. Pełnią ważne społecznie i kulturowo role20. Pomagają
odpowiedzieć na ważne pytania: jak budować tożsamość, gdy brak jednoznacznych autorytetów i odpowiedzi na pytania egzystencjalne?, jak edukować siebie i dzieci, żeby były przygotowane do wyzwań współczesnego
świata?, gdzie szukać wskazówek, drogowskazów moralnych, autorytetów?
jakie są istotne dzisiaj potrzeby, czyli także – do czego warto dążyć?
Polskie seriale obyczajowe, takie jak M jak miłość, Klan, Barwy szczęścia, Na
dobre i na złe, mają wiernych widzów. Chociaż bezwzględnie oceniane przez
krytyków jako produkcje o niskiej wartości artystycznej, od lat cieszą się
niezmienną popularnością. Niektóre z nich znikają z anteny (np. Plebania),
inne, chociaż wydawałoby się, że wyczerpał się ich potencjał (np. Ranczo), są
nadal emitowane. Dopisywane są dalsze losy bohaterów, chociaż niejednokrotnie ich prawdopodobieństwo bywa dyskusyjne. To jednak nie zniechęca
widowni. Czerpie ona z tych produkcji, oprócz niewątpliwej przyjemności
zagłębiania się w samą fabułę, przeżywania radości, smutków, czyli współdzielenia emocji wraz z ich bohaterami, poczucie odrywania się od rutyny
dnia codziennego. I pomimo że codzienne oglądanie także jest już rutyną, to
tak się tego nie postrzega. Świat serialowy jest barwniejszy, ciekawszy, jak
twierdzili moi rozmówcy. Nie może być zatem zbyt bliski rzeczywistości.
19 Opieram się na badaniach Nielsen Audience Measurement (http://www.agbnielsen.pl/
[dostęp: 10.11.2014]) oraz raportach KRRiT (por. http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/
_public/pliki/publikacje/raporty/kontrola-nadawcow-wyniki-badan/najpopularniejsze-audyc
je-w-i-kw-2014--dobowa-ogladalnosci-programow.pdf). Seriale plasują się na szczycie najchętniej oglądanych programów telewizyjnych. Prym wiodą wiadomości, chyba że nadawane
są relacje z wydarzeń sportowych (igrzyska, turnieje, mecze itp.). Wyniki badań mówią ponadto, że najbardziej liczące się pod względem oglądalności stacje to: TVP 1, TVP 2, TVN,
Polsat. Widzowie na wsiach polskich najchętniej oglądają TVP 1, TVP 2 oraz Polsat (por.
http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/kobiety-i-seniorzy-to-widzowie-glownych-stacji-tvp-najmocniejsza-na-wsi-a-tvn-w-miescie# [dostęp: 08.01.2015]). Wśród kobiet (ogólnie
w Polsce w 2014 roku) najpopularniejszy był serial nadawany przez TVP 2 pt. M jak Miłość
(por. http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/co-ogladaly-kobiety-a-co-mezczyzni-w-2014-oto-ranking-najpopularniejszych-programow [dostęp: 08.01.2015]).
20 Por. A. Woźniak, Skazani na telewizję. Krajobraz społeczno-kulturowy współczesnej wsi polskiej,
nieopublikowana praca doktorska, IAE PAN, Warszawa 2010.
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Nawet jeśli prezentowane tam zdarzenia są mało prawdopodobne, to takie
powinny pozostać. Lustrzane odbicie rzeczywistości nie zyskałoby popularności. Widzowie z odwiedzanych przeze mnie wsi z przyjemnością oddawali
się dyskusjom nad „nieżyciowością” prezentowanych zdarzeń, ale jednocześnie sytuacje, które były bliskie realiom, uznawali za nudne. Oczekiwali nie
dokumentowania ich czy też podobnych im ludzi, życia, tylko obrazów
„upiększających” w pewnym stopniu rzeczywistość. Jednakże rzadko kiedy
wskazywali, że urzeka ich świat prezentowany w serialu produkcji USA pt.
Moda na sukces. Uznawali go za „bzdurny”, „wymyślony”. Nie podzielali
poglądów bohaterów tego „tasiemca” dotyczących moralności: dość swobodne zachowania, a w szczególności relacje damsko-męskie (jedna z najważniejszych postaci była w związku z pewnym mężczyzną, potem z jego ojcem
oraz z chłopakiem własnej córki) budziły z jednej strony zdziwienie i dezaprobatę, z drugiej niedowierzanie. W katalogu wartości podzielanych przez odwiedzanych przeze mnie interlokutorów nie było rzecz jasna miejsca na niewierność. Co ciekawe, gdy w innych, tym razem polskich serialach (np. M jak
miłość) miały miejsce zdarzenia, w których bohaterowie zdradzali bądź byli
zdradzani, oceny widzów nie były już tak kategoryczne. Ukazanie kontekstu
i motywów tych zdarzeń skłaniało widzów do refleksji i, szczególnie kobietom, trudno było ferować jednoznacznie potępiające (zwłaszcza bohaterki –
kobiety) sądy.
Polskie seriale obyczajowe, pomimo że wyrastają z konkretnej, naszej rzeczywistości, niejednokrotnie wnoszą „pod strzechy” elementy sfery obyczajowości, moralności obce wielu wiejskim społecznościom. Chociaż scenarzyści starają się uprawdopodobnić opowiadane historie – dialogi mają
brzmieć naturalnie, wnętrza mają przypominać te, w których publiczność
czuje się dobrze, bo je zna z własnego podwórka, to jednak fakt, że muszą
także sprostać zadaniu uatrakcyjnienia fabuły, sięgają po sceny, tematy, obrazy, które określić można mianem „kontrowersyjnych”. Czerpane są zatem
motywy z życia całego społeczeństwa. Bywa, że rozszerzane są o sytuacje,
w których odnajdujemy odniesienia do, w chwili obecnej, problemów o międzynarodowym zasięgu, takich jak na przykład: akceptacja osób homoseksualnych, o innym wyznaniu, kolorze skóry itp. Wydaje się, że na co dzień
przeciętny widz nie ma w swej miejscowości (a przynajmniej bardzo rzadko)
do czynienia z podobnymi dylematami. Jednak poniekąd jest utwierdzany
przez media w przekonaniu, że są one istotne z punktu widzenia współczesnego człowieka – skoro szeroko się je komentuje w telewizyjnych programach informacyjnych, w internecie. Powstaje wobec tego pytanie, jak te
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problemy i dylematy odnieść do „zastanej” w danej społeczności lokalnej
sytuacji – do pewnych tradycji i wynikających z nich wartości, zachowań.
Równowaga, którą próbują wypracować, jest potencjalnie zagrożona, jeśli
nie wypracują swego stanowiska wobec problemów, które może wielokrotnie nie dotyczą ich bezpośrednio, ale wymagają opowiedzenia się po którejś
ze stron sporu. Trzeba bowiem zaznaczyć, że nawet w telewizyjnych serialach
stosowana jest praktyka podnoszenia oglądalności poprzez uwydatnienie elementów lub uczynienie z pewnych zjawisk sensacji. Podsycanie tych wątków
wpływa pozytywnie na oglądalność, co jest, jak wiadomo, podstawowym
kryterium w ocenie każdego wyprodukowanego przez media programu. To
rozgrzewanie społecznych emocji wzmaga potrzebę „kulturowego” uaktywnienia, nadania tempa procesom adaptacji nowych wzorów kultury.
W konfrontacji ze światem mediów codzienność polskiej wsi wydaje się
szara, nieciekawa. Na początku szczególnie młodsi użytkownicy mediów
(nastoletnia młodzież, ale też widzowie w przedziale wiekowym od dwudziestego do czterdziestego roku życia) widzą potrzebę jej zmiany poprzez
dokonywanie zapożyczeń estetycznych z popkultury. Zmieniają się zatem
wystroje wnętrz, ubiory, samochody, elektroniczne gadżety itp. Jest to niewątpliwie związane z podkreślaniem swojego statusu. Adaptowane są nie
zawsze konkretne rozwiązania, ale raczej pojawiają się nowe „emblematy”
społecznego prestiżu i sposoby ich manifestowania. Sam mechanizm był
obecny w kulturze wsi od dawna, jednak, jak mawiali moi rozmówcy: „dziś
to nie wystarczy mieć murowany dom czy samochód. Bogaty jest ten, kto
ma wybajerzony dom z jakąś elektroniką i samochód najlepiej terenowy”21.
Ważny jest też styl życia – doceniane są zagraniczne podróże, aktywne spędzanie weekendów, ferii zimowych, letnich. Warto podkreślić, że czas wolny
stał się cenny nie jako „czas wolny od pracy”, ale jako dający możliwość
zrealizowania uznawanych za podkreślające status aktywności. Wyjątkową
w tym rolę odgrywają portale społecznościowe22, które szybko stały się areną „walki na prestiż”. Zamieszczane tam zdjęcia, mające zbudować i podkreślać wizerunek ich właścicieli, są znakomitym przykładem tego, jak szybko spora grupa mieszkańców wsi oswoiła nowe media. Grono młodszych
użytkowników zaakceptowało sposoby oraz konieczność prezentowania
siebie (budowania wizerunku) oraz wymuszoną przez te witryny konieczność ciągłego bycia online. Niektórzy, jeśli nawet nie zamieszczają tam zdjęć
21
22

Mężczyzna, 31 l., woj. mazowieckie.
Takie jak Facebook lub rzadziej już obecnie Nasza Klasa.
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(często nie mają się czym pochwalić), to i tak istnieją sieci, często imponując
liczbą znajomych lub też grając w gry oferowane przez twórców tych stron.
Starsi mieszkańcy wsi, jak wspomniałam wyżej, zazwyczaj koncentrowali
się na korzystaniu z jednego medium – telewizji. Dzięki niej do miejscowości, w których dawno zapomniano o radości czerpanej z śpiewu i tańca lub
gry na instrumencie, dotarła kilka lat temu moda na ten rodzaj aktywności23.
O ile jednak w przeszłości nikomu nie przeszkadzał brak profesjonalnego
przygotowania twórców ludowych, śpiewaków itd., to zgodnie ze współczesnymi wzorcami telewizyjnymi wykonywanie tych czynności nie może być
nieprofesjonalne. Pojawiły się zatem kursy tańca, lekcje śpiewu i gry na gitarach, keyboardach. Wszystko to realizowane jest jednak nie przez rodziców,
ale przez ich dzieci. Sama radość z obcowania ze sztuką nie wystarczy.
Wkradły się tu obecne w globalnej kulturze medialnej komercjalizacja oraz
potrzeba weryfikacji swych umiejętności i talentu. Uzyskanie pozytywnego
odzewu publiczności (oceny) to cel dla wielu odbiorców treści medialnych.
Ta adaptacja kulturowa, jak przypuszczam, nie pozostanie bez wpływu na
relacje społeczno-kulturowe na wsi polskiej.
Wszystkie te nowości, które obejmują sferę zachowań, obyczajów, powodują, że zmienia się także sfera wartości. Konsumpcjonizm, który stawia dobra materialne ponad innymi, jest zapewne tego najlepszym przykładem. Niektórzy chcą szukać wsparcia w walce z nowymi modami
w lokalnej tradycji. Odwoływanie do pewnych wartości, za którymi stoją
zachowania, rytuały, ma służyć niczym antidotum na zalew obcych kulturowo wzorów. Jednakże jest to problematyczne, ponieważ sama tradycja
również ulega stopniowym zmianom. Ma miejsce jej „mediatyzacja”: negocjowane są znaczenia, poddawane w wątpliwość zasady i autorytety. Pozytywne jest to, że dostrzegana jest konieczność ochrony własnego dziedzictwa kulturowego.
Myślę, że w dzisiejszych czasach, jak nigdy w dziejach ludzkości, ważna
jest umiejętność wypracowania na gruncie społecznym i indywidualnym
umiejętności trwałej „adaptacji innowacji”. Rozumiem to jako „trwałe zakorzenienie się innowacji w systemie normatywnym, przerodzenie się tego, co
kiedyś było zerwaniem z konwencją, w nową konwencję, tego, co było odrzuceniem tradycji, w nową tradycję, tego, co było aktem nonkonformizmu,
w obowiązującą regułę postępowania24. Konieczny jest jednak namysł nad
23
24

Wraz z popularnością Tańca z gwiazdami, Mam talent i podobnych programów telewizyjnych.
P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wyd. Znak, Kraków 2003, s. 431.
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treściami medialnymi, które zalewają nasze domy każdego dnia. Jakkolwiek
procesy adaptacji kulturowej nie omijają także tradycji, to jednak szukanie
w niej oparcia może przynieść i przynosi wymierne korzyści w życiu społecznym na wsiach polskich. Tradycja ta, choć różnie definiowana, jest najprościej ujmowana jako szacunek dla przeszłości – dokonań przodków,
mądrości pokoleń. Społecznościom, które tak ją postrzegają, być może łatwiej, swobodniej, elastyczniej, ale jednocześnie bez utraty poczucia własnej
tożsamości, mierzyć się z wyzwaniami, jakie niesie ze sobą życie w zglobalizowanym świecie.
Współczesną wieś polską charakteryzuje różnorodność. Te położone bliżej
dużych miast mają inną strukturę społeczną od tych oddalonych od dużych
ośrodków miejskich – z prowincji (tej dalszej) wydaje się uciekać młode
pokolenie, natomiast gdzie indziej mamy do czynienia ze zjawiskiem suburbanizacji. Wpisane w egzystencję są zatem obecnie migracje – wędrówki
przeważnie młodych ludzi do miast lub za granicę, ale także osiedlanie się
nowych ludzi (to przeważnie w miejscowościach podmiejskich). Od czasu
transformacji ustrojowej (1989 rok), ale w szczególności od czasu wdrożenia
nowej polityki rolnej powiązanej z dotacjami do posiadanego areału i produkcji25, status ekonomiczny wielu wiejskich rodzin zmienił się. Zaczęła też
ulegać zmianie kultura wsi, czego emanacją były nowe style życia, zachowania, a także wartości.
Z moich obserwacji wynika jednak, że pomimo odmiennych doświadczeń
czy różnic kulturowych26 mieszkańcy tak wsi satelitarnych, jak i tych typowo
rolniczych wykazywali potrzebę „ustabilizowania” zmieniającej się rzeczywistości. Spójne „uniwersum symboliczne” jest niezbędne dla zachowania
spójności tożsamości. Jedną z najistotniejszych w tym kontekście potrzeb
jest „tęsknota za światem uporządkowanym, takim, gdzie jesteśmy właśnie
»my« i gdzie nieuchronnie i zawsze są «oni»”27. Jest to o tyle ważne, że żyjemy w „globalnych i płynnych czasach, w których zmianę, nie zaś trwałość,
przyjmuje się za normę”28. Rzecz jasna ta konstatacja dotyczy nie tylko
mieszkańców wsi – obejmuje ona także innych członków społeczeństwa
(nie tylko polskiego).
Po 1 maja 2004 roku.
Wynikających między innymi z: wieku, wykształcenia, pochodzenia, rodzaju zatrudnienia, jak również częstotliwości i jakości kontaktów towarzyskich oraz historii rodziny i wsi.
27 W.J. Burszta, Kotwice pewności. Wojny kulturowe z popnacjonalizmem w tle, Wyd. Iskry, Warszawa 2013, s. 121.
28 Tamże.
25
26
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What does media change in our lives?
Cultural adaptations in local societies
Media are an integral part of our lives. If you use television or the internet you face other
realities and cultures, with its all differences. We are dealing with values and customs which
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are unlike to our local. Do they destroy established social and cultural order? How different
traditions affect our daily lives? Can they lead to dramatic changes, or show how important is
to have own cultural heritage and to preserve the memory of our habits?
I would like to answer these and other questions in this article. I refer to my observations and
conversations with residents of selected Polish villages which were conducted in the years
2005–2013. They focused on the impact of television on social and cultural realities of village.
During ethnographic fieldwork I gained knowledge of the approval or rejection of foreign
cultural patterns that appeared in media (especially television). Particular attention is devoted
to television series being the most watched programs in that time. Assuming the paradigm of
active audience, I was able to trace how the processes of adaptation of new, unfamiliar customs, lifestyles among local users of global pop culture looked like.
Keywords: television, Polish contemporary villages, cultural adaptation, TV series, pop
culture
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Polskie adaptacje estetyki noir i neo-noir –
rekonesans historyczny
We współczesnej kulturze popularnej nie ma chyba bardziej wpływowej formuły. I nie chodzi tu tylko o ponure wizje metropolii jako kamiennego labiryntu, w którym zło nigdy nie śpi, lub o kobietę fatalną zastawiającą śmiertelne
pułapki na skazanych na klęskę mężczyzn; nie chodzi tylko o subiektywizowaną
narrację, zaburzenia kontinuum czasowo-przestrzennego czy niski klucz
oświetlenia, który sprawia, że świat zawsze tonie w mroku; nie chodzi tylko
o kino. Owszem, estetyka neo-noir głęboko zapuściła korzenie we współczesnej kulturze filmowej, zarówno tej mainstreamowej, reprezentowanej choćby
przez blockbustery Christophera Nolana, jak i tej bliższej kinu artystycznemu,
o czym świadczą ostatnie filmy Andrieja Zwiagincewa, takie jak Jelena
(2011)1 czy Lewiatan (2014). Noir przeniknął przecież i do literatury, komiksu, gier wideo, reklamy i wideoklipów. Czy przeniknął także do polskiej
kultury? Z pewnością tak, o czym świadczyć mogą sukcesy powieści Marka
Krajewskiego z cyklu o Eberhardzie Mocku, komiksy Łukasza Bogacza
i Wojciecha Stefańca2 lub filmy takie jak Palimpsest (2006) Konrada Niewolskiego. Czy jednak związki rodzimej kultury, a zwłaszcza kina, z filmem noir
rzeczywiście datują się na czasy postmodernizmu i ekspansji neo-noiru jako
transkulturowej i intermedialnej estetyki?3 Czy wcześniej, w kulturze PRL-u,
było miejsce na pojawienie się i twórcze rozwinięcie „czarnych” wątków?
1 W polskiej dystrybucji film funkcjonuje pod tytułem Elena, jest to jednak wynik błędnej
transkrypcji imienia głównej bohaterki, które w języku rosyjskim brzmi właśnie „Jelena”.
2 Zob. Ł. Bogacz, W. Stefaniec, Noir, Wyd. timof i cisi wspólnicy, Warszawa 2013; W. Stefaniec, Ludzie, którzy nie brudzą sobie rąk, Wyd. timof i cisi wspólnicy, Warszawa 2013.
3 Koncepcję neo-noiru jako transkulturowej estetyki rozwijam w książce Neo-noir. Ciemne
zwierciadło czasów kryzysu, Wyd. UŚ, Katowice 2015 [w druku]. Niniejszy artykuł jest rozszerzeniem zasygnalizowanych we wspomnianej monografii polskich neo-noirowych wątków.
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Z pełną świadomością tego, że udzielenie wyczerpujących odpowiedzi na
te pytania wymagałoby długotrwałych studiów, zamierzam przyjrzeć się
temu, jakie noirowe motywy były i są przeszczepiane na grunt polskiej kultury
audiowizualnej. Niniejszy artykuł nie ma, rzecz jasna, rozstrzygającego charakteru. Jego głównym zadaniem jest wstępne zarysowanie kwestii, która do
tej pory nie doczekała się w polskim filmoznawstwie osobnego opracowania, oraz wskazanie potencjalnych kierunków dalszych badań.
Poza obszarem rozważań pozostawiam skomplikowaną sprawę definiowania fenomenów noir i neo-noir. Na potrzeby niniejszego artykułu przyjmuję, iż film noir był w latach 1941–1958 nurtem klasycznego kina amerykańskiego, charakteryzującym się wyrazistą poetyką i tematyką, które zostały
zaadaptowane przez inne kinematografie. Nawiązujący do niego neo-noir to
z kolei zjawisko, które w kinie zaistniało w dwóch fazach: modernistycznej
(w latach 1967–1976) oraz postmodernistycznej (od 1981 roku do teraz),
przy czym obecnie jest ono fenomenem o oddziaływaniu wykraczającym
poza filmowe medium4.
„Czarny realizm” i film milicyjny.
Noirowe wątki w kinie PRL-u
Mimo iż historycy do dziś nie są pewni, czy autorzy pierwszych filmów
czarnych byli świadomi tego, że współtworzą nowe zjawisko w kinematografii, to z pewnością wszyscy badacze zgodziliby się, iż nurt, zainicjowany
w 1941 roku5 filmem Sokół maltański Johna Hustona, bardzo szybko zaczął
oddziaływać na kinematografie inne niż amerykańska. Pierwsze adaptacje
filmu noir pojawiły się już w latach czterdziestych, i to nie tylko w kulturowo
bliskiej Amerykanom przestrzeni kina brytyjskiego, by wspomnieć tylko
Trzeciego człowieka Carola Reeda (1949), lecz i w regionach tak odległych,
wręcz egzotycznych, jak Japonia, czego najlepszym świadectwem jest Zbłąkany pies (1949) Akiry Kurosawy. Na tym etapie polskie kino nie miało szans
na nawiązanie do tego nurtu. Najpierw wojenna zawierucha niemal całkowicie
4 W kwestii chronologii i systematyki zjawiska za wiążące uznaję ustalenia badaczy takich jak
Andrew Spicer czy Foster Hirsch. Zob. F. Hirsch, Detours and Lost Highways. A Map of Neo-noir,
Limelight Editions, New York 1999; A. Spicer, Film Noir, Pearson Education, Harlow 2002.
5 Data 1941 jest najbardziej rozpowszechnioną – co nie oznacza, że jedyną – propozycją
uchwycenia początków klasycznego filmu noir. Tak samo jak w przypadku definicji, w kwestii
źródeł i początków, a także kresu filmu czarnego, badacze nie wypracowali jeszcze konsensusu.
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zatrzymała rozwój rodzimej kinematografii, a później – po krótkim okresie
formowania się nowych struktur politycznych – polscy filmowcy zostali
zmuszeni do przyjęcia socrealizmu jako obowiązującego artystycznego
wzorca6. W dobie filmów o wyraźnie określonej ideologii noirowa wrażliwość
z właściwymi jej półcieniami, fatalizmem i niejednoznacznymi postaciami
nie miała racji bytu. Już jednak u schyłku tej epoki, w przededniu ukonstytuowania się tak zwanej polskiej szkoły filmowej, pojawiło się zjawisko,
w którym echa filmu noir stały się bardzo głośne.
Ewelina Nurczyńska-Fidelska nazywa ów fenomen kinem „czarnego realizmu” i zalicza do niego takie dzieła jak: Koniec nocy (1956) Pawła Komorowskiego, Walentyny Uszyckiej i Juliana Dziedziny, Zimowy zmierzch (1956)
Stanisława Lenartowicza, Pętla (1957) Wojciecha Jerzego Hasa, Zagubione
uczucia (1957) Jerzego Zarzyckiego, Miasteczko (1958) Janusza Łęskiego
i Juliana Dziedziny, Baza ludzi umarłych (1958) Czesława Petelskiego, Ósmy
dzień tygodnia (1958) Aleksandra Forda oraz Lunatycy (1959) Bohdana Poręby.
Filmy te powstawały w latach 1956–1959, a ich ekranowy żywot, w związku
z niepokojem, jaki budziły w cenzorach, okazywał się na ogół krótki lub –
jak w przypadku dzieła Forda – żaden7. Powodem wspomnianego niepokoju
był zawarty w owych dziełach obraz rzeczywistości drugiej połowy lat pięćdziesiątych, zdecydowanie odbiegający od ideału, jaki polskiemu społeczeństwu pragnęło postawić za wzór komunistyczne państwo8.
Na planie ideowym filmy „czarnego realizmu” jawią się jako reakcja na socrealizm, stanowiąc wyraz buntu i zaprzeczenia, które sprawiały, że – jak
pisze Nurczyńska-Fidelska – „»białe« w tych filmach okazać się musiało
»czarnym«. […] Czerń obrazu świata była […] znakiem prawdy, znaczeniowym kodem porozumienia między tymi, którzy go przedstawiali, a tymi,
którzy go odbierali”9. Z kolei na planie artystycznym dzieła te wyrastały
Stało się to w trakcie zjazdu polskich filmowców w Wiśle w listopadzie 1949 roku.
Zob. E. Nurczyńska-Fidelska, „Czarny realizm”. O stylu i jego funkcji w filmach nurtu współczesnego, w: E. Nurczyńska-Fidelska, B. Stolarska, red., „Szkoła polska” – powroty, Wyd. UŁ, Łódź
1998, s. 33–35.
8 Pod tym względem przynajmniej niektóre filmy „czarnego realizmu”, zwłaszcza Koniec
nocy, plasują się blisko tzw. czarnej serii polskiego kina dokumentalnego, tworzonej przez
takich autorów jak Kazimierz Karabasz czy Władysław Ślesicki, którzy na przekór socrealistycznym trendom drążyli tematy drażliwe i bolesne, np. problem chuligaństwa, pijaństwa
i zaniedbywania dzieci. Tadeusz Lubelski uznaje wręcz kino „czarnego realizmu” za fabularny
wariant dokumentalnej „czarnej serii”. Zob. T. Lubelski, Historia kina polskiego. Twórcy, filmy,
konteksty, Wyd. Videograf II, Katowice–Chorzów 2009, s. 176–180.
9 E. Nurczyńska-Fidelska, „Czarny realizm”…, s. 35.
6
7
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z szeregu inspiracji literackich (takich jak proza Marka Hłaski), a przede
wszystkim filmowych, przy czym dwa nurty oddziaływały na nie najmocniej:
włoski neorealizm oraz amerykański film noir. W pierwszym z nich doskonale zakorzeniła się społeczna tematyka podejmowana przez autorów, którym
bliski był gest pochylenia się nad codziennymi problemami zwykłych,
uchwyconych w konkrecie ich egzystencji ludzi, takich jak wiecznie strudzona bohaterka Zagubionych uczuć, przodownica pracy Stańczakowa (Maria
Klejdysz) i jej czternastoletni syn Adam (Andrzej Jurczak), zmuszony do
opiekowania się młodszym rodzeństwem, czy młodociani chuligani z Końca
nocy, z których część po prostu szuka swego miejsca na świecie. Z drugiego
źródła, czyli filmu noir, zaczerpnięto metaforę miasta jako „okrutnej dżungli”
i równocześnie „klaustrofobicznego kręgu”, „klimat sennego koszmaru, który
jest projekcją […] przeżyć bohaterów”, oraz grę światła i cienia10. Sprzężenie
neorealistycznego tematu i poetyki czarnego filmu jest zresztą dość charakterystyczne, żeby nie powiedzieć: typowe – uważa się bowiem, że schyłkowa faza
klasycznego filmu noir mocno inspirowała się osiągnięciami włoskiego nurtu,
a jej poetyka stopniowo nasączała się elementami społecznego realizmu11.
Współwystępowanie elementów neorealistycznych i noirowych nie jest w kinie
„czarnego realizmu” określone jakąś z góry ustaloną formułą. O ile Miasteczko
można za Eweliną Nurczyńską-Fidelską nazwać „neorealistycznym ćwiczeniem”12, o tyle już Koniec nocy czy Zagubione uczucia – przynajmniej w swej
formie – bardziej przywodzą na myśl tradycję filmu noir, zwłaszcza w aspekcie
prezentowania miejskiej przestrzeni. Chuligańskie łódzkie meliny w pierwszym z wymienionych filmów oraz wyjątkowo negatywny obraz ukazanej
w Zagubionych uczuciach Nowej Huty – tej „raz betonowej, a raz błotnistej”13
metropolii – to motywy wiele zawdzięczające noirowi. Z kolei w innych dziełach noirowe z ducha okażą się wybrane postaci – inspirowany bohaterem
bogartowskim szef chuliganów z Lunatyków Poręby czy straceńcy oraz femme
fatale ukazani w Bazie ludzi umarłych Petelskiego14. Jeszcze inaczej do tradycji
czarnego kina nawiązują Zimowy zmierzch czy Pętla, w których Ewelina NurZob. tamże, s. 36.
Andrew Spicer wspomina o półdokumentalnej formule dojrzałego filmu noir, przejawiającej się zwłaszcza w latach 1947–1952. Zob. A. Spicer, Film Noir…, s. 56–59. Kwestię
wpływu neorealizmu na czarne filmy powstałe w tych latach porusza również Rafał Syska.
Zob. tegoż, Panorama kontekstów amerykańskiego filmu noir, „Studia Filmoznawcze” 2010, nr 31,
s. 34–36.
12 Zob. E. Nurczyńska-Fidelska, „Czarny realizm”…, s. 39.
13 Zob. tamże, s. 40.
14 Zob. tamże, s. 43–44.
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czyńska-Fidelska dopatruje się głęboko ekspresjonistycznej wrażliwości,
będącej wszak jednym ze źródeł kina noir15. Co istotne, w żadnym z wymienionych dzieł nie spotykamy się z prostą trawestacją noirowych motywów;
mamy tu raczej do czynienia z wykorzystaniem pewnych elementów tradycji
klasycznego kina czarnego w taki sposób, aby służyły one potrzebom polskich twórców16. Filmy czarnego realizmu nie „udają”, że są filmami noir,
sięgają jedynie po elementy noiru, włączając je we własną, odrębną estetyczną
tożsamość.
Znacznie trudniejsze do określenia i oceny jest występowanie noirowych
motywów w polskim kinie lat sześćdziesiątych. Newralgicznym zagadnieniem
okazuje się w tym kontekście specyfika rodzimego kryminału, określanego
często mianem filmu milicyjnego (poprzez analogię do powieści milicyjnej,
której realizacje niejednokrotnie stanowiły literacką kanwę tych dzieł). O ile
jeszcze Tadeusz Lubelski skłonny jest rozpatrywać reprezentatywne przykłady tej formacji: Dotknięcie nocy (1961) Stanisława Barei czy Tylko umarły
odpowie (1969) Sylwestra Chęcińskiego przez pryzmat nawiązań do poetki
filmu noir17, o tyle Agnieszka Nieracka dostrzega w tych dziełach zastanawiający brak zainteresowania transformacjami, jakim zachodni kryminał podlegał wraz z rozwojem kina czarnego18.
W porównaniu z kinem czarnego realizmu poprzedniej dekady polskie
filmy kryminalne, w tym miniserial Stanisława Barei Kapitan Sowa na tropie
(1965), oferują raczej sygnały niż dowody świadomości noirowej tradycji. Do
wątków tego typu zaliczyć można szczególną strukturę Dotknięcia nocy,
w której śledzimy wydarzenia z perspektywy mordercy i złodzieja, fotografa
Jacenki (Jerzy Kozakiewicz), w związku z czym to nie rozwiązanie zagadki
jest tu istotne, lecz pogłębiająca się paranoja głównego bohatera. W pewien
sposób naznaczony noirowym mrokiem jest też bohater filmu Tylko umarły
odpowie, kapitan Wójcik (Ryszard Filipski). Rozwiązując skomplikowaną
sprawę morderstwa, protagonista trafia na trop afery szpiegowskiej, a ostatecznie – nie mogąc uzyskać dowodów jednoznacznie obciążających sprawcę –
posuwa się do zastraszenia i wymuszenia zeznań. Cena sprzeniewierzenia się
zasadom jest jednak bardzo wysoka: Wójcik ginie, przy czym jego śmierć,
Zob. tamże, s. 44–45.
Ewelina Nurczyńska-Fidelska pisze w tym kontekście o „przetwarzaniu i twórczym dynamizowaniu stricte filmowej tradycji”. Zob. tamże, s. 47.
17 Zob. T. Lubelski, Historia…, s. 275–276.
18 Zob. A. Ćwikiel (Nieracka), U nas na komendzie, w: T. Miczka, A. Madej, red., Syndrom
konformizmu? Kino polskie lat sześćdziesiątych, Wyd. UŚ, Katowice 1994, s. 92.
15
16
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jak tłumaczy Piotr Kowalski, „[…] jest żelazną konsekwencją uniwersalnej
moralności: on sam znalazł się w sferze skażonej […], musi więc ponieść
karę za kontaktowanie się z profanum”19. Ludzie stojący na straży socjalistycznego państwa nie powinni przecież być postaciami niejednoznacznymi!
W większości przypadków, tak jak wspomniany kapitan Sowa (Wiesław
Gołas), są kryształowymi przykładami uczciwości oraz inteligencji wprzęgniętej w tryby doskonałego systemu Milicji Obywatelskiej, a słabości, mające uczynić ich postaciami bardziej ludzkimi, ograniczają się do drobiazgów,
takich jak podejmowane nieustannie przez kapitana Sowę bezskuteczne
próby rzucenia palenia. Nie ma zatem w polskim kinie kryminalnym lat
sześćdziesiątych ani prawdziwego bohatera losera, ani autentycznej femme
fatale – nie jest nią bowiem ani Kalina Jędrusik występująca gościnnie w jednym z odcinków Kapitana Sowy…, ani Ewa Wiśniewska kusząca swoimi
wdziękami kapitana Wójcika.
Nie oznacza to, że nie można zastanawiać się nad interpretacyjnymi możliwościami wykorzystania noirowych kategorii w mówieniu o polskim kinie
kryminalnym tej dekady. Czy bowiem przestrzeń milicyjnej komendy nie
stanowi dla bohaterów tych dzieł swoistego sanktuarium20, tak jak biuro
prywatnego detektywa w klasycznym kinie amerykańskim dla Sama Spade’a
czy Philipa Marlowe’a? Wiele na to wskazuje, wszak gdzie i jak mieszka kapitan Sowa, w zasadzie nie wiemy, za to w każdym odcinku miniserialu Barei
oglądamy bohatera w miejscu pracy. I czyż ukazywane w tych filmach miejskie przestrzenie – ponure hale zakładów, brzydkie blokowiska, stare kamienice, zaułki i tereny zabudowy – nie nasuwają skojarzeń z noirową miejską
dżunglą? Analizując te wątki, należy mieć jednak na uwadze fakt, że struktura polskiego filmu milicyjnego jest dobitnie zideologizowana; nie ma w niej
miejsca na krytykę systemu, pesymistyczną wizję świata czy dywagacje
o fatum właściwe „prawdziwemu” filmowi czarnemu. W gruncie rzeczy
kinu temu patronują założenia, o jakich wspomina Agnieszka Nieracka,
pisząc, że w latach sześćdziesiątych uważano, iż w Polsce Ludowej nie ma
„uformowanego środowiska kryminalnego”21; i chyba rzeczywiście spostrzeżenie to jest słuszne, skoro w jednym z odcinków Kapitana Sowy…, w którym pojawia się wątek przemytu narkotyków, od razu pada wyjaśnienie, iż
19 P. Kowalski, Kryminały, które ukradły zbrodnię, w: J. Trzynadlowski, red., Problemy teorii dzieła filmowego, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1985, s. 133.
20 O komendzie jako przestrzeni nieskażonej, w zasadzie „świętej”, pisze Agnieszka Ćwikiel (Nieracka), U nas…, s. 92.
21 Zob. tamże, s. 87.
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heroina jest przeznaczona do sprzedaży na Zachodzie, bo „u nas” na „takie
rzeczy” nie ma zbytu…
„Kino bandyckie” i rekonfiguracja polskiej tożsamości
Swobodne nawiązania czy drobne analogie z do klasycznego filmu czarnego da się, oczywiście, wyśledzić i w polskim kinie lat siedemdziesiątych czy
osiemdziesiątych, by wspomnieć takie tytuły jak Przepraszam, czy tu biją?
(1976) Marka Piwowskiego lub Wielki Szu (1982) Sylwestra Chęcińskiego22.
Kolejna istotniejsza manifestacja noirowych wątków w rodzimej kinematografii nastąpiła jednak dopiero po transformacji ustrojowej. Kiedy na początku
lat dziewięćdziesiątych Władysław Pasikowski realizował filmy Kroll (1991)
i Psy (1992), nie interpretowano ich w odniesieniu do kategorii neo-noir, choć
na ogół dostrzegano ich postmodernistyczny charakter. W filmach tych
(zwłaszcza w dylogii Psy23) obecne są podstawowe struktury noiru, na czele
z wielkomiejską, skażoną złem, korupcją i przemocą przestrzenią, będącą
terenem działania niejednoznacznego bohatera, uwikłanego zarówno w niejasne intrygi, jak i w związek z kobietą fatalną (to z Psów Pasikowskiego pochodzi przecież słynne sformułowanie: „Bo to zła kobieta była”24). Nawiązując do amerykańskiego filmu policyjnego lat siedemdziesiątych i zarazem
mocno brutalizując jego konwencje, Pasikowski wprowadził do polskiego
kina nową jakość (przez niektórych krytyków określaną nieco pogardliwie
mianem „kina bandyckiego”), w której walor kina rozrywkowego łączył się
z wyjątkowo ostrą i bezkompromisową wypowiedzią na temat bolączek
polskiego społeczeństwa sportretowanego w momencie transformacji.
Co ciekawe, bohaterem tego kina stał się wykreowany przez Bogusława
Lindę ubek25, przedstawiciel do niedawna tak bardzo znienawidzonego sys22 W którym Tadeusz Lubelski dopatruje się obecności bohatera bogartowskiego. Zob.
T. Lubelski, Historia…, s. 495.
23 W dwa lata po premierze Psów na ekrany wszedł sequel tego filmu, Psy II: Ostatnia krew (1994).
24 Za pomocą tego sformułowania Franz Maurer określa swoją byłą żonę, jak się jednak
okazuje, „złą kobietą” będzie też Angela, z którą bohater wiąże się w przebiegu akcji.
25 Sukces tego typu postaci można najprawdopodobniej wyjaśnić w podobny sposób,
w jaki w Stanach Zjednoczonych tłumaczono popularność w latach siedemdziesiątych XX
wieku bohaterów serii Brudny Harry czy – zwłaszcza – Francuski łącznik. Franz Maurer i jego
koledzy mogą sobie pozwolić na wiele, ponieważ występują przeciwko systemowi i porządkowi
odbieranemu przez widzów jako wrogi.
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temu, człowiek z przeszłością, nieprzebierający w słowach, dopuszczający
się czynów nie tylko moralnie dwuznacznych, ale i obrazoburczych w kontekście wciąż żywej solidarnościowej symboliki. To przecież w Psach Pasikowskiego zawarte zostały sceny przez niektórych uznane wręcz za bluźniercze.
Pierwsza z nich ukazuje grupę pijanych funkcjonariuszy, którzy śpiewają piosenkę o Janku Wiśniewskim, niosąc na ramionach nieprzytomnego po spożyciu nadmiernej ilości alkoholu kolegę; w drugiej zaś jeden z bohaterów, Olo
Żwirski (Marek Kondrat), umieszcza w bagażniku samochodu swoją ofiarę
i strzela do niej; scena ta nawiązuje do śmierci księdza Jerzego Popiełuszki26.
Motywy tego typu mówią wiele o rozgoryczeniu nowym porządkiem rzeczywistości, a także o lęku związanym z funkcjonowaniem w niej, na co
zwracają uwagę Mirosław Przylipiak i Jerzy Szyłak w Kinie najnowszym: „Jeżeli
ktoś odczuwał niepewność jutra […], z goryczą uważał, że »nic się nie
zmieniło«, »Solidarność« zdradziła, nowa władza po prostu »dorwała się do
żłobu«, […] to Psy mogły być jego filmem”27. W tym kontekście dzieła Pasikowskiego da się interpretować jako związane z upadkiem mitu przełomu28.
Franz Maurer, stwierdzający w Psach, że może być bandytą, ale nie politykiem, obwieszczający podczas przesłuchania, że będzie stać na straży III Rzeczpospolitej „bezapelacyjnie, do samego końca – swojego lub jej”, demonstracyjnie ujawnia brak wiary w romantyczną wizję Polski umęczonej, sugerując
zarazem, że tak zwana walka o wolność była jedynie walką o reorganizację
klasy rządzącej („Czasy się zmieniają, ale pan zawsze w komisjach” – powie
przewodniczącemu komisji weryfikacyjnej).
Przykłady nawiązań do estetyki noir i neo-noir w polskiej kulturze audiowizualnej przełomu XX i XXI wieku można by mnożyć, poczynając od spektakli Teatru Telewizji na czele z Sokołem maltańskim (1994) Laco Adamika,
przez filmy takie jak Dług (1999) Krzysztofa Krauzego, po seriale pokroju
Gliny (2003–2008). Z pewnością jest to temat wymagający osobnego opracowania. Za szczególnie interesujące uważam zwłaszcza te realizacje, które
wykorzystują elementy estetyki neo-noir w procesie rozliczania się z polską
tożsamością. We współczesnej polskiej kulturze filmowej neo-noir często
funkcjonuje bowiem w kontekstach podawania w wątpliwość lub całkowitej
negacji tyrtejskiej wizji polskiej przeszłości, zarówno tej nieco dalszej (czasy
II wojny światowej), jak i bliższej (okres schyłku PRL-u). Wielu przykładów
26 Zob. M. Przylipiak, J. Szyłak, Kino najnowsze, Wyd. Znak, Kraków 1999, s. 182; T. Lubelski, Historia…, s. 568.
27 M. Przylipiak, J. Szyłak, Kino najnowsze…, s. 186.
28 Zob. T. Lubelski, Historia…, s. 569.
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dostarczają w tej mierze filmy Wojciecha Smarzowskiego, takie jak Róża
(2011), a zwłaszcza Dom zły (2009), w których elementy nowego kina czarnego służą na ogół konstruowaniu opowieści o zakłamaniu, hipokryzji, niskich pobudkach i złu rodzącym się w oparach alkoholu.
Tematem polskiego neo-noiru nie jest „wielka” historia; wręcz przeciwnie:
na pierwszy plan wysuwają się tu opowieści zgoła niebohaterskie, pozbawione patosu, ujawniające za to miałkość i sztuczność romantycznych czy
postromantycznych narracji dotyczących polskiej tradycji i kultury. Dzieje
się tak na przykład w Rewersie (2009) Borysa Lankosza, w którym osadzenie
akcji w czasach stalinizmu bynajmniej nie służy skonstruowaniu kolejnej
opowieści o udręczonym (tym razem przez komunistów) polskim narodzie.
Groteskowe unicestwienie przez trzy zdesperowane kobiety ubeka, będącego jednym z bohaterów filmu, nie jest tutaj bynajmniej aktem dziejowej
sprawiedliwości. Ciekawym w tym kontekście materiałem do analizy wydaje
się także Obława (2012) Marcina Krzyształowicza. Opowiadając historię
o zbrodni dokonanej przez sanitariuszkę Pestkę (Weronika Rosati), która –
pragnąc ocalić swoją młodszą siostrę – wydaje w ręce gestapo oddział partyzantów, reżyser dystansuje się od tradycji polskiego kina wojennego, nakazującego postrzeganie czy to żołnierzy, czy to partyzantów z okresu II wojny
światowej (zwłaszcza tych przynależących do struktur Armii Krajowej) jako
(rzecz jasna, tragicznych) obrońców polskości i wolności. Wszyscy bohaterowie Obławy – bez względu na to, po której stronie barykady stoją – dopuszczają się przemocy (jeśli nie fizycznej, to psychicznej), a z filmu bynajmniej nie
wynika jednoznacznie, że metody obrane przez partyzantów (strzelających
wrogom w plecy i trujących hitlerowców sromotnikami) są rzeczywiście
lepsze od postaw prezentowanych przez tych, którzy w trudnych wojennych
warunkach próbują godnie (i wygodnie) żyć.
Ostatecznie Obława nie jest opowieścią o walce z okupantem, lecz noirową
historią o zdradzie i zemście: główny bohater, kapral „Wydra” (Marcin Dorociński), który niegdyś, zdradzając żonę, nie wrócił do domu na czas, by
ocalić bliskich przed nazistami, teraz mści się na hitlerowcach i kolaborujących z nimi Polakach; co jednak szczególne, kiedy sam zostanie zdradzony
przez Pestkę, którą obdarzył uczuciem, w okrutny sposób zabije jedynie
Niemców, ją samą puści natomiast wolno, stwierdzając – w sposób przywodzący na myśl typowy motyw indywidualnego kodeksu noirowego losera – że
„tylko zwierzęta zabijają kobiety”.
Oczywiście nie wszystkie polskie wariacje na temat neo-noir odsłaniają iluzoryczność przekonania o niepodważalności tyrtejsko-martyrologicznego
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wariantu kultury. Filmy takie jak Palimpsest Konrada Niewolskiego lub PitBull
(2005) Patryka Vegi29 dowodzą, że narodowy sztafaż nie jest konieczny, by
uprawiać postmodernistyczne gry z neo-noirem. Szczególnie wyrazistym przykładem tej tendencji jest pierwszy ze wspomnianych filmów, opowiadający
o śledztwie prowadzonym przez policjanta Marka (Andrzej Chyra), szukającego mordercy swojego kolegi z pracy. W trakcie rozwiązywania sprawy
bohater staje się ofiarą narastającej paranoi: doznaje niepokojących wizji,
w których ciemne sylwetki wyłaniają się z ostrego światła, spotyka osoby
zdające się go rozpoznawać, choć on sam ich nie zna, doświadcza zaburzeń
pamięci i z pewną regularnością próbuje się dokądś (nie wiadomo dokąd)
dodzwonić ze starego aparatu telefonicznego na kartę. Kulminacja akcji
prowadzi do wniosku typowego dla neo-noirowego horroru psychologicznego:
Marek sam jest mordercą, którego ściga; finał natomiast – znów w zgodzie
z jednym z wariantów neo-noiru – ujawnia, iż bohater to w gruncie rzeczy
pacjent szpitala psychiatrycznego, a cała kryminalna zagadka rozgrywała się
jedynie w jego udręczonym umyśle.
Wnioski i postulaty
Sądzę, że dokonany tutaj skrótowy rekonesans pozwala na postawienie tezy, że polskie noirowe i neo-noirowe wariacje można podzielić na trzy klasy.
Pierwsza z nich obejmowałaby inspiracje, przybierające charakter mniej lub
bardziej luźnych nawiązań do tematyki lub poetyki klasycznego filmu czarnego. Z takim przypadkiem mieliśmy do czynienia w polskim kinie milicyjnym lat sześćdziesiątych, a także w tej części filmów „czarnego realizmu”,
w których – tak jak w Zagubionych uczuciach lub Końcu nocy – estetyka rodem
z filmu noir idzie w parze z neorealistycznym tematem. Drugą klasę opatrzyłabym hasłem „imitacje” i widziałabym w niej miejsce dla filmów takich jak
Palimpsest, PitBull, a na płaszczyźnie pozafilmowej: dla komiksów Łukasza
Bogacza i Wojciecha Stefańca czy powieści Marka Krajewskiego. Imitacje,
mimo iż często bazują na lokalnym kolorycie i odtwarzają warunki funkcjonowania w polskiej rzeczywistości kulturalno-społecznej, nie modyfikują
w żaden sposób samej idei noiru, opowiadając w gruncie rzeczy historie o obsesji, zbrodni, mieście, korupcji i rozmaitych psychopatologiach w taki sam
29 Spostrzeżenie to dotyczy również serialu pod tym samym tytułem, realizowanego w latach 2005–2008.
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sposób jak wszelkie inne warianty noiru i neo-noiru. Trzecia wreszcie klasa to,
moim zdaniem, adaptacje właściwe, czyli dzieła, w których „czarna” estetyka
została nie tylko przeszczepiona na polski grunt kulturowy, ale i włączona
w dyskurs na temat rodzimej tożsamości. Noir zaadaptowany przez Wojciecha Smarzowskiego lub twórców dzieł takich jak Psy, Rewers czy Obława, jest
czymś więcej niż tylko elementem stylizacji; jego struktury zostają tak zmodyfikowane, że krytyczny potencjał tej formuły kina jest wyzyskiwany (inna
rzecz, czy na pewno świadomie) w celu rozliczania się z wizjami historii,
a także diagnozowania współczesnej polskiej rzeczywistości przez pryzmat
trawiących ją bolączek.
Na tle przywołanej tutaj wstępnej klasyfikacji rysują się tematy warte dalszej refleksji. Badania nad „czarnymi” wątkami w polskiej kulturze powinny
się, moim zdaniem, rozwijać jako projekt o charakterze interdyscyplinarnym,
angażujący literaturoznawców, teatrologów, komiksoznawców, medioznawców
i filmoznawców. W odniesieniu do polskiej kultury audiowizualnej badania te
mogłyby zmierzać zarówno w kierunku historycznym (chodziłoby wszak
o bliższe nakreślenie związków kina PRL-u z estetyką noir), jak i w stronę
współczesnych fenomenów, z naciskiem na wydobycie z najnowszych polskich wariacji na temat noir i neo-noir cech swoistych, służących określeniu,
czy i na ile estetyka ta została na gruncie naszej rodzimej kultury zaadaptowana, a na ile implementowano ją do polskiej popkultury na zasadzie podążania za ogólnoświatową modą.
Obecnie wydaje się, że chociaż noir w polskiej kulturze (nie tylko audiowizualnej) występuje od dość dawna, nie da się o nim mówić w kategoriach
dominującego prądu. Pojawiające się w ostatnich latach teksty kultury mogą
zwiastować zmianę tej tendencji. O tym, czy polski neo-noir zostanie zdominowany przez imitacje, czy też przez ciekawe adaptacje, czy okaże się krótkotrwałą inspiracją, czy też przetrwa na sobie tylko właściwych prawach,
przekonamy się jednak zapewne dopiero za dekadę lub dwie.
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Polish adaptations of noir and neo-noir aesthetics.
A historical reconnaissance
In her article, Magdalena Kempna-Pieniążek shows how noir and neo-noir aesthetics appeared
in Polish cinema. In the first part of the text the author concentrates on the “black realism”
cinema of the late fifties (including films by Wojciech Jerzy Has, Aleksander Ford or Jerzy
Zarzycki) and on the “militia cinema” of the sixties (films by Stanisław Bareja and Sylwester
Chęciński). Second part of the article shows neo-noir motives in Polish cinema at the turn of
the ages, especially in the works of Władysław Pasikowski, Marcin Krzyształowicz and Konrad Niewolski. In the last part of the article the author argues that the role of noir and neo-noir
may be considered in relation to Polish cinema in terms of inspiration, imitation or adaptation.
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Między miłością a śmiercią.
Filmowe transfery Tristana
i Izoldy Richarda Wagnera1
Znaczna popularność dzieł Richarda Wagnera poza ich oryginalnym kontekstem, a więc poza niemieckim kręgiem językowym oraz poza kulturą
muzyczną, a ściślej: operową, czyni zeń interesujący obiekt badań zjawiska
adaptacji i transferu kulturowego. Niemiecki kompozytor niemieckiej opery
narodowej, twórca oryginalnej koncepcji estetycznej dramatu muzycznego,
zaproponował model sztuki, jak się okazało, na tyle uniwersalny, by jego
idee przystosowano do lokalnych warunków praktycznie w całej Europie,
a wkrótce i poza nią. Jednym z ciekawszych aspektów tego zjawiska jest
obecność opery Wagnerowskiej w kinie; dzieje tego transferu mają w tej
chwili już niemal stuletnią, bogatą tradycję2. Kino adaptuje w całości opery
Wagnera, ale także posługuje się motywami jego dzieł, które są wplatane
jako sfabularyzowane cytaty w obrębie świata przedstawionego, a wreszcie
posługuje się samą muzyką – w roli ścieżki dźwiękowej towarzyszącej obrazowi filmowemu. W każdym z przypadków mamy do czynienia z transferem
sensów, wpisaniem dzieła operowego w nowy kontekst w celu osiągnięcia
nowych znaczeń. Aby uzmysłowić sobie wagę tego zjawiska, wystarczy
przypomnieć pierwsze z brzegu, powszechnie znane przykłady: szarżę powietrznej kawalerii w Czasie Apokalipsy Francisa Forda Coppoli, której towarzyszy Walkürenritt, czy pasaże prologu do Złota Renu, które słyszymy w Nosferatu
wampirze Wernera Herzoga.
1 Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na
podstawie decyzji numer DEC-2013/09/D/HS2/00968.
2 Zob. J. Joe, S.L. Gilman, red., Wagner & cinema, Indiana University Press, Bloomington 2010.

226

BIBLIOTEKA POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNEGO, 2015 • 5

Są wśród oper Wagnera takie, których recepcja jest szczególnie bogata.
Jedno z czołowych miejsc w tym gronie należy się Tristanowi i Izoldzie, dziełu
napisanemu w 1865 roku, w przerwie pracy nad Pierścieniem Nibelunga, dookreślonemu zupełnie nieoperowym podtytułem Handlung in drei Aufzügen
(a więc dramat, dla uwypuklenia wagi dramaturgicznego aspektu utworu).
W badaniach nad twórczością Wagnera, ale także nad odbiorem jego oper,
Tristan i Izolda zajmuje wyjątkowe miejsce, obrósłszy przez dekady w niezliczoną ilością analiz i interpretacji. Wśród podejmowanych przez niemal
wszystkich komentatorów tego dzieła wątków niemal zawsze pojawiają się
kwestie tematyki, tła filozoficznego i pesymistycznego wydźwięku utworu,
wpisanej weń symboliki nocy i dnia, idei miłości (jako nierozerwalnie związanej ze śmiercią) oraz miłosnego niespełnienia, a wreszcie, czy może nawet
przede wszystkim, uwagi na temat rewolucyjnego języka muzycznego kompozycji.
Choć opera Wagnera trwa około czterech godzin i podtytułem podkreślono jej dramatyczny charakter, akcji – w tradycyjnym tego słowa rozumieniu
– jest tu niewiele. Kompozytor i zarazem librecista usunął wszystkie wątki
poboczne, całą romansową otoczkę historii3. Jak pisze Denis de Rougemont, „[w]tajemniczenie, namiętność, śmiertelne dopełnienie: oto trzy momenty mistyczne, do których Wagner […] sprowadził trzy akty dramatu. Te
trzy skondensowane etapy akcji unaoczniają głęboki sens mitu, zamaskowany w legendach średniowiecznych przez natłok elementów epicko-malowniczych”4. Ów głęboki sens mitu podbarwiony został mocno pesymizmem, rodem z lektury Schopenhauera, którego odkrycie przez Wagnera
było jednym z impulsów do napisania Tristana i Izoldy. Wola kochanków
oraz ich świadomość rodzi się w cierpieniu, w cierpieniu upływa ich życie,
3 Bohaterowie w akcie I spotykają się podczas podróży morskiej i po wypiciu magicznego
napoju zostają na wieczność połączeni miłością, która zresztą – jak sądzić można z motywów
muzycznych – ciążyła nad nimi niczym fatum i bez czarodziejskiego wsparcia (nawet jeśli
Izolda starała się pielęgnować w sercu nienawiść do Markowego wasala). Akt drugi poświęcony jest nocnemu spotkaniu kochanków, pilnowanych przez Brängenę, szpiegowanych
przez Melota i ostatecznie zdemaskowanych wraz z przybyciem całego dworu. W pojedynku
z Melotem Tristan nie podejmuje obrony, zostaje ranny, co sprawia, że w akcie III mamy do
czynienia z najdłuższą bodaj operową sceną konania. Mękę Tristana skrócić może tylko
przybycie Izoldy. I faktycznie, zjawienie się ukochanej wyzwala bohatera, przynosi mu wieczne wytchnienie. Nad jego zwłokami w kilkuminutowej ekstazie miłosnej słynnego Mild und
leise umiera Izolda.
4 D. de Rougemont, Miłość a świat kultury zachodniej, przeł. L. Eustachiewicz, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1999, s. 176.
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miłość pozostaje wiecznie niespełniona, a jedyną drogą uwolnienia okazuje
się śmierć. Nad bohaterami rozpościera się puste niebo5, co jest wyjątkowe
jak na tego twórcę; nie ma bowiem w Tristanie i Izoldzie ani śladu religijnej
wizji wyzwolenia, która tak mocno kojarzy się z innymi dziełami Wagnera,
od Holendra tułacza poczynając, a na Parsifalu kończąc. Na marginesie warto
zauważyć, że ten problem metafizycznej samotności bohaterów, braku wyższego porządku i jakiejkolwiek nadziei, został doskonale przetransponowany
na język wizualny oraz zakres pojęć zrozumiałych dla dzisiejszego odbiorcy.
Dokonał tego w swoim filmie Melancholia (2011) Lars von Trier. Depresja
głównej bohaterki, przemożne poczucie pustki i braku sensu życia, jakie ją
nęka, oraz wizja zbliżającej się ogólnoświatowej katastrofy, zderzenia Ziemi
z planetą Melancholią, zostały powiązane właśnie z muzyką Tristana i Izoldy
Wagnera, która stanowi główny motyw ścieżki dźwiękowej tego filmu.
Jednym z elementów mocno spajających całą operę jest rozbudowana
symbolika nocy i dnia oraz wyraźne napięcie między nimi6. Dzień jest sferą
deziluzji, należy do obcych ludzi, jest czasem nienawiści, dumy, feudalnego
honoru i brutalnej, przypadkowej śmierci7; noc to moment połączenia kochanków, odkrywania przez nich, czym jest miłość; noc to tajemnicze królestwo czaru i ekstazy, pragnień i namiętności8. Wykład tej symboliki zawiera
przede wszystkim trwająca około pół godziny scena miłosnego duetu z II aktu.
To tu ukrywa się najbardziej nieprzyzwoita treść opery, która skądinąd
krytykowana była za propagowanie idei zdrady i apologię miłości pozamał5 „Nie ma Boga – nikt go nie wzywa, nie nazywa. Istnieje tylko erotyczna filozofia, ateistyczna metafizyka, kosmogoniczny mit, w którym motyw tęsknoty kreuje świat”. P. Kamiński, Tysiąc i jedna opera, t. 2, Wyd. PWM, Kraków 2008, s. 693.
6 Zob. R. Scruton, Death-Devoted Heart. Sex and the sacred in Wagner’s “Tristan and Isolde”,
Oxford University Press, New York 2004, s. 56–59. Libretto Wagnera jest pełne wzmianek
o nocy i dniu, bohaterowie analizując swoje położenie, nieustająco odwołują się do tych
czasowych kategorii, którym przydano wyraźnie symboliczny charakter. Umierając, Tristan
mówi wprost o tym, że śmierć przychodzi przez bramę, zza której wyłaniają się cuda nocy:
„Durch des Todes Tor, / wo er mir floß, / weit und offen / er mir erschloß, / darin ich
sonst nur träumend gewacht, /das Wunderreich der Nacht”. Ten i wszystkie dalsze cytaty
z libretta za: R. Wagner, Tristan i Izolda, „L’Avant Scène Opéra” 2000, nr 34–35, s. 64–65.
Przy kolejnych cytatach z libretta w nawiasie podaję numer cytowanej strony czasopisma.
7 D. de Rougemont, Miłość a świat kultury zachodniej…, s. 176. Tristan: „Dem Tage! dem Tage! / dem tückischen Tage, / dem härtesten Feinde / Haß und Klage!” (s. 61).
8 Zob. R. Scruton, Death-Devoted Heart…, s. 57.
Izolda: „[…] dorthin in die Nacht / dich mit mir ziehn, / wo der Täuschung Ende / mein
Herz mir verhieß” (s. 63).
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żeńskiej9. Zdaniem niektórych słuchaczy w muzyce tego wielkiego duetu
Wagner zawarł wyraźną sugestię seksualnej rozkoszy, jakiej mieliby doświadczyć Tristan i Izolda10. Jeśli pomimo tej ekstazy nad związkiem bohaterów ciąży widmo niespełnienia, to dzieje się tak dlatego, że samo zbliżenie
nie prowadzi do osiągnięcia miłosnej pełni. Tę pełnię definiują oni we
wspomnianym duecie z II aktu, który rozpoczyna się od pełnego radości
spotkania i gorączkowych pytań stęsknionych kochanków, rozpoznających
siebie nawzajem, a zatem definiujących swoją odrębność: „czy to twoje usta,
to twoje serce, czy to ja, czy to ty?”11. Nieco później, tuż przed albą Brängeny, która, zwiastując nadchodzący świt, przerywa ich miłosne uniesienia,
kochankowie proklamują pełną tożsamość: „serce w serce, usta w usta, jeden
oddech, jeden splot”12. Noc, podczas której mogą doświadczyć namiastki
spełnienia, mija. Jedyną drogą prowadzącą do utrwalenia pełni będzie śmierć
i dlatego to ku niej nieuchronnie zmierzają ich dalsze losy.
Pierwszy, z powodu rany zadanej przez zdrajcę Melota, umiera Tristan.
Początek aktu trzeciego wypełnia jego długie oczekiwanie na Izoldę, a gdy ta
wreszcie się zjawia, bohater kończy swoją podróż do kresu nocy: słyszy
blask, światłość gaśnie, zwraca się ku ukochanej i z jej imieniem na ustach
umiera13. Prawdziwą kulminacją ostatniej sceny jest siedmiominutowa sekwencja słynnego Liebestod – miłosnej śmierci Izoldy – w rzeczywistości
nazwanej przez Wagnera Verklärung, a zatem transfiguracją. W wyniku tego
monologu, rozpoczynającego się od słów Mild und leise („miękko i łagodnie”), Izolda także umiera. Wpatrując się w ciało Tristana, opisując jego
doskonałość, lśnienie, blask, którego jest źródłem, melodię, którą emanuje,
Wagnera krytykowano za wybór jako podstawy literackiej wariantu legendy spisanego
przez Gottfrieda ze Strasburga. Poza tym na recepcji dzieła cieniem kładły się prywatne
sprawy kompozytora, który w trakcie pisania Tristana i Izoldy był uwikłany w romans z Matyldą Wesendonk, żoną swojego mecenasa (co dawało asumpt do interpretowania opery jako
bezpośredniej sublimacji przeżyć artysty). Dodajmy, że to również wówczas nawiązał romans
z Cosimą, swoją późniejszą żoną, wówczas wszakże zamężną z kimś innym.
10 „Amerykański kompozytor Virgil Thomson doliczył się w duecie z II aktu siedmiu
wspólnych orgazmów. Bezlitosne, harmoniczne napięcie wywołuje u słuchacza stan bliski
ekstazy […]”. P. Kamiński, Tysiąc i jedna opera…, s. 695.
11 „Dies dein Mund?”, „Hier dein Herz?”, „Bin ich’s? Bist du’s?” (s. 58). Wszystkie tłumaczenia w tekście głównym – M.S.
12 Isolde „Herz an Herz dir, / Mund an Mund”, Tristan „eines Atems / ein’ger Bund”
(s. 68).
13 Tristan: „Wie, hör’ ich das Licht? / Die Leuchte, ha! / Die Leuchte verlischt! / Zu ihr,
zu ihr!” (s. 103).
9
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kobieta roztapia się w poczuciu jedni14 – z kochankiem, ze światem – zatraca
siebie, swoją indywidualność, jednoczy się z tym, który odszedł. Emocjonalnie logiczną konsekwencją jej stanu jest śmierć, przeobrażenie, jakiemu musi
ulec, by doznać jedynego możliwego spełnienia w miłości do Tristana.
Ostatnie uwagi na temat opery Wagnera poświęcić trzeba temu, co w niej
najważniejsze, a więc jej zaskakującemu i odkrywczemu językowi muzycznemu. Partyturą Tristana i Izoldy kompozytor czyni wyraźny wyłom w systemie tonalnym, niepodzielnie panującym w muzyce europejskiej XIX wieku15.
Jedną z podstaw tego systemu jest zasada nakazująca rozpoczęcie kompozycji w konkretnej tonacji i rozwiązywanie wszystkich harmonicznych napięć
poprzez ostateczne sprowadzenie ich do współbrzmień konsonansowych,
a wreszcie do finalnego akordu tonicznego. Wstęp (Einleitung) do Tristana
i Izoldy zaczyna się w tonacji a-moll, a transfiguracja Izoldy wieńczy dzieło
iskrzącym, triumfalnym H-dur16. Po drodze przechodzimy przez wszystkie
możliwe modulacje harmoniczne, praktycznie cały czas unikając ostatecznego zakorzenienia w konkretnej tonacji. Wagner wystawia słuchacza na męki
niespełnienia. Unendliche Melodie, w jakiej gmatwają się linie śpiewu bohaterów, nie kadencjonuje i nie pozwala zaczerpnąć oddechu, postawić wyrazistej kropki w płynących kolejno muzycznych frazach. Harmonia drażni licznymi dysonansami, które praktycznie nigdy nie rozwiązują się w prosty
i oczekiwany sposób. Ukoronowaniem tego zjawiska jest akord tristanowski17, powstały w drugim takcie Wstępu z nakładających się na siebie motywów – pragnienia miłości (w partii oboju) i Tristana (w wiolonczeli). To on
w najwyższym stopniu staje się ekwiwalentem niespełnienia: nierozwiązany,
zawieszony, wielokrotnie powracający, trudny do zapomnienia.
Opera Wagnera bardzo szybko uznana została za dzieło stanowiące najwyższą pochwałę miłości romantycznej – szaleńczej, pozbawionej granic,
14 „Isolde sinks, as if transfigured, on to Tristan’s body, mystically united with him at last”.
B. Millington, The New Grove Guide to Wagner and His Operas, Oxford University Press, New
York 2006, s. 83.
15 Jak twierdził Witold Lutosławski, to od akordu tristanowskiego zaczął się koniec kilkusetletniej dominacji muzyki tonalnej. Por. wypowiedź kompozytora cytowana przez K. Kozłowskiego we wstępie do: R. Wagner, Dramaturgia opery, Wyd. słowo/obraz terytoria,
Gdańsk 2009, s. 5–6.
16 Strukturę harmoniczną i inne aspekty muzyczne pieśni Izoldy analizuje K. Kozłowski,
Opera i dramat muzyczny. Szkice, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań 2006,
s. 132–135.
17 O szczegółowej harmonicznej eksplikacji tego współbrzmienia zob. R. Wagner, Tristan et
Isolde, „L’Avant Scène Opéra” 2002, nr 34–35, s. 13.
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nierozumnej i przełamującej społeczne tabu. W taki dosłowny sposób, dodatkowo konkretyzując nakreśloną wyżej warstwę sensów Tristana i Izoldy,
odwołuje się do tego dzieła Luis Buñuel, czyniąc muzykę Wagnera jednym
z lejtmotywów filmu Złoty wiek (L’âge d’or, 1930). Co prawda Buñuel wykorzystał Liebestod już w Psie andaluzyjskim (Un chien andalou, 1928), jednak to
w przypadku Złotego wieku mówić można o faktycznym transferze, obejmującym nie tylko sam cytat muzyczny, ale i sensotwórczą funkcję, jaką zgodnie z Wagnerowską teorią sztuki może on pełnić jako lejtmotyw. Cały
film Buñuela jest kolażem obrazów, dla których tłem są znane utwory
muzyki klasycznej18. O ile związek innych scen z towarzyszącymi im motywami muzycznymi wymagałby głębszych eksplikacji, o tyle w przypadku Wagnera relacja ta jest ewidentna. Fragmenty wstępu do opery oraz
Liebestod Izoldy zostały na stałe spojone z wątkiem niespełnionej miłości
między parą kochanków, których rozdzielają burżuazyjne społeczeństwo,
rodzina i Kościół.
Transfer operowego cytatu w przestrzeń filmu służy wielowymiarowemu
uzupełnieniu przekazu treściowego znacznie okrojonej fabuły, pomaga
w wypełnieniu choć części pustych miejsc w surrealistycznej fantazji Buñuela. Nie wiemy, jak doszło do poznania pary bohaterów, widzimy ich po raz
pierwszy w scenie nad morzem, gdy taplając się w kałuży błota, ze zwierzęcą
niemal namiętnością przymierzają się do aktu seksualnego – co zostaje przerwane przez tłum ludzi. Pierwsze frazy Wstępu do Tristana i Izoldy rozbrzmiewają w momencie rozerwania splecionej pary, dalszy ciąg utworu
towarzyszy oddalaniu się kochanków i tęsknym spojrzeniom, jakie sobie
rzucają. Kiedy kobieta i mężczyzna spotkają się ponownie, uciekną z salonu
pełnego burżuazyjnego blichtru, by w zaciszu ogrodu oddawać się pieszczotom, czemu towarzyszą dźwięki Miłosnej śmierci Izoldy. Muzyka tym razem ma
charakter diegetyczny, rozbrzmiewa podczas ogrodowego koncertu. Namiętne pocałunki pary zostają jednak przerwane (telefonem od ministra) –
urywa się także w tym momencie Liebestod, choć w świecie przedstawionym
koncert trwa dalej i można spodziewać się, że nawet odbierając telefon, mężczyzna mógłby słyszeć odległe dźwięki muzyki Wagnera. Gdy tylko bohater
wraca do ukochanej, z powrotem odzywają się namiętne frazy operowe. Zarówno koncert (na skutek udaru dyrygenta), jak i zbliżenie kochanków zostają
ostatecznie przerwane w momencie najwyższego napięcia. Miłosno-muzyczna
18 Np. wstępnej scenie towarzyszy Uwertura Hebrydy Felixa Mendelssohna-Bartholdy’ego,
a w chacie rozbójników rozlega się Allegro (część III) z V Symfonii Ludwiga van Beethovena.
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ekstaza na wielu różnych poziomach filmu i opery nie zostanie dopełniona,
zaś jej idea, wyrażona u Buñuela za pomocą fabuły i obrazu, zostaje poddana ukonkretniającej wizualizacji. To, co u Wagnera zawoalowane i dalekie,
najwyżej sugerowane przy pomocy dysonansów harmonicznych, filmowi
kochankowie za wszelką cenę starają się wcielić w życie. Tak interpretować
można ich miłosną scenę w ogrodzie, podczas której skupiają się na pełnych
pasji gestach erotycznych (wkładają do ust palce partnera, oblizują je). Mistyczne zjednoczenie w śmierci, jakiego doznaje Izolda w wyniku transfiguracji, w filmie przełożyło się na pełną erotycznego napięcia scenę dążenia do
nieosiągalnej, wciąż odraczanej i ostatecznie przerwanej ekstazy.
W osiągnięciu fizycznego spełnienia, jak się wydaje, nic nie przeszkadza
młodym kochankom z filmu Aria (1987). Źródłem pomysłu tego filmowego
eksperymentu była idea zwizualizowania19 różnych arii operowych, bez odwołań do ich treści, choć w wielu częściach cyklu można odnaleźć pewne
reminiscencje fabularne z dzieł oryginalnych. Miniatura Liebestod, wyreżyserowana przez Franca Roddama, przez wielu uważana jest za najlepszą część
całego filmu20. Bohaterowie – para nastolatków – za dnia pokonują ogromną nieprzyjazną pustynię, by o zmierzchu przybyć do Las Vegas; obserwują
pełne cudowności miasto zza okien samochodu, potem zamykają się w hotelowym pokoju. Noc, podobnie jak u Wagnera, jest czasem namiętności
i magii (Las Vegas pulsuje, iskrzy się kolorami neonów, dzieją się w nim
tajemnicze i niezwykłe rzeczy – kasyna tętnią życiem, nawet starsza pani
w czerwonej kamizelce z ożywieniem wrzuca pieniądze do błyszczącego
automatu do gier, w innej migawce roześmiana blondynka w futrze i kowbojskim kapeluszu stoi przed kaplicą ślubów). Te widoki kontrastują z pustką dnia (za dnia bohaterowie jadą przez pustynię, są świadkami aresztowania
19 Producent i pomysłodawca filmu Don Boyd wyjaśnia w wywiadzie (dołączonym do nagrania DVD), że jako wielbiciel muzyki i filmu, przekonany o tym, że obie sztuki przemawiają
najpełniej wtedy, kiedy są ze sobą połączone, wybrał operę jako gatunek synkretyczny i chciał
wykreować z różnych jej fragmentów coś na kształt fantazji – jak słynna animowana Fantazja
Disneya (1940). Boyd wielokrotnie posługuje się terminem „wizualizacja” na określenie
metody twórczej przyjętej w tym filmie. Jednocześnie zwraca też uwagę na czas powstania
dzieła (reportaż z wywiadami nakręcony został po latach, na potrzeby edycji płytowej).
W 1987 roku triumfy święciła stacja MTV oraz jej sposób pokazywania muzyki – jako ściśle
powiązanej z obrazem, w formie teledysków. Miniatury składające się na Arię można byłoby
nazwać właśnie teledyskami operowymi.
20 M.J. Citron, When Opera Meets Film, Cambridge University Press, Cambridge 2010, s. 60.
„Two of the most striking segments in Aria are Franc Roddam’s »Liebestod« and Ken Russell’s »Nessun dorma«, which occur in succession”.
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mężczyzny, co kojarzy się z brutalnością, przemocą; świt następnego dnia
wygania staruszkę w czerwieni z opustoszałego i pozbawionego nocnego
blichtru kasyna). Między jednym a drugim dniem młodzi dopełniają w hotelowym pokoju pełnego najwyższych uniesień i namiętności miłosnego rytuału, który zamienia się następnie w rytuał śmierci. Szybkie ujęcie szklanej
butelki, upadającej na podłogę i tłukącej szklankę, po chwili zbliżenie na
leżące szkło i wyłaniająca się z góry kadru ręka – to wyraźne sygnały przejścia
do drugiej fazy filmu. Kolejne ujęcie ukazuje parę siedzącą nago w wannie,
z jej przegubu leje się krew, on przecina swój nadgarstek. Ostatnia scena,
rozgrywająca się o świcie, pokazuje tę samą pustynię i prawdopodobnie
samochód nastolatków. Odjeżdżają gdzieś w dal, jednak plan jest zbyt szeroki, by móc jednoznacznie stwierdzić, że to ta sama para kochanków, która
opuszcza miasto lub też podąża w zupełnie inną przestrzeń – tyle że wciąż
wspólnie21.
Jak twierdzi Marcia J. Citron, orgazmiczne cechy muzyki Wagnera zostały przez Roddama zmaterializowane, tak że możemy wprost zobaczyć
jednię miłości i śmierci22. Nowela filmowa pokazuje dwa następujące po
sobie spełnienia młodych kochanków – fizyczne, w wyestetyzowanym
akcie miłosnym, oraz duchowe – we wspólnej samobójczej śmierci.
Trudno jednak w pełni zaakceptować tę próbę transferu idei zawartych
w operze Wagnera i ocenić ją jako całkiem udaną. Amerykańscy bohaterowie są pozbawieni jakiegokolwiek zaplecza, refleksyjności, co wynika
po części z koncepcji filmu bez dialogów, w którym cały przekaz oparty
został na obrazie, wyraźnie sfabularyzowanym, a także poddanym rytmowi powracających motywów23 oraz ustrukturyzowanym przez napięcia
niediegetycznej ścieżki dźwiękowej. Ich wspólne samobójstwo w wannie,
choć faktycznie podkreśla bliskość popędu erotycznego i tanatycznego,
pozostaje niewyjaśnione. Nie sposób oprzeć się wrażeniu, że ich śmierć,
21 Marcia J. Citron podkreśla otwarty charakter tego zakończenia, sugeruje, że może tu
chodzić o pożądany happy end nocnej historii lub może o szczególną transfigurację – odpowiednik tego, co dokonuje się z Wagnerowską Izoldą w momencie śpiewania finalnego monologu nad zwłokami Tristana. „Or is it a kind of American-West transfiguration that relates
to Isolde’s transfiguration as she joins Tristan in death?”. Tamże, s. 64.
22 Tamże, s. 65. „The orgasmic quality of the music is finally materialized, not merely
expressed in sound, and we get to see literal »Love-Death«”.
23 Film posiada wyraźnie zarysowaną strukturę, klarowną i symetryczną budowę; składa się
z szeregu znaczących i powtarzających się motywów-obrazów, jak wspomniana wyżej postać
starszej pani w czerwonej kamizelce, dwukrotnie powtarzający się widok pustyni czy wreszcie
– zapożyczona od Wagnera – symbolika nocy i dnia.
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choć piękna, jest w znacznej mierze semantycznie pusta. Brakuje bowiem
w ich kreacjach tego, co dla Tristana i Izoldy podstawowe – pragnienia
pełni i świadomości, że nie sposób jej osiągnąć. Seks w hotelowym pokoju, namiętny i ekstatyczny, jest jedyną płaszczyzną transpozycji szeroko
eksplikowanego w dziele Wagnera pojęcia miłości. Miłosne gesty nastolatków świadczą o pragnieniu stopienia się w jedność, kamera zatrzymuje
się kilkakrotnie na widoku palców, gorączkowo wpijających się w ciało
kochanka. To jednak wszystko. Jeśli przypomnimy sobie, że płynący
z offu Liebestod jest momentem ostatecznego oddania siebie drugiemu,
dobrowolnego wyrzeczenia się przez Izoldę życia jako ostatniego elementu rozdzielającego ją od Tristana, to o jej śmierci myślimy bardziej
w kategoriach przejścia, czy nawet ofiary, niż wyłącznie samobójstwa.
Wyzbywając się własnych pragnień, Izolda dostępuje nirwany, roztapia
się i przeobraża; czyni to zresztą już po śmierci Tristana, ponieważ to
jedyna droga, by do niego dołączyć. Taki gest, taka świadomość sensowności czynu nie jest dana siedzącym w wannie samobójcom, którzy
wspólnie odbierają sobie życie24. Co więcej, sposób, w jaki film naddaje
utworowi muzycznemu dodatkową strukturę – poprzez zmianę tematu
(część miłosna – część o śmierci) – nie jest w pełni zgodny z rozkładem
napięć samego Liebestod. Część samobójcza przypada praktycznie na samą końcówkę śpiewu Izoldy, a więc moment, w którym dochodzi do
anihilacji i osiągnięcia przez nią dopełnienia25; to wyciszenie ugruntowuje
dodatkowo krótkie orkiestrowe postludium. Wizualna kulminacja sceny
w hotelu przypada więc po kulminacji muzycznej. Reżyser wykorzystuje
muzyczny klimaks26 dla dokonania efektownej wolty (zmiana tematu
i planu), ale brutalna dosłowność rozgrywającej się na ekranie sceny tworzy w ten sposób dysonans z wyciszającą, opadającą frazą melodyczną
kadencji śpiewu. Kiedy Izolda rozpływa się („entrinken”) i roztapia
(„versinken”), bezświadoma („unbewußt”), doznając najwyższej rozkoszy
(„höchste Lust”), nastoletni kochankowie tną swoje nadgarstki szkłem
24 Nic w filmie nie wyjaśnia powodów tej decyzji, nie sygnalizuje jej motywów ani nie doprecyzowuje sytuacji kochanków, która zmuszałaby ich do tak desperackiego czynu. Jest to
jednocześnie siła tej miniatury filmowej (brak konkretu pozwala szukać w przekazie bardziej
uniwersalnych sensów), jak i jej słabość (w porównaniu ze śmiercią bohaterów oryginału –
Tristana i Izoldy – ich samobójstwu trudno przypisać tak złożone i głębokie znaczenie).
25 Na temat struktury Liebestod zob. komentarz do libretta w cytowanym numerze „L’Avant
Scène Opéra”, s. 108–111.
26 „[…] in des Welt-Atems […]” (s. 109).
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z butelki po wypitym alkoholu, a ich krew wiruje w odpływie hotelowej
wanny. Tam, gdzie w muzyce pojawia się jasna barwa ostatecznego dopełnienia i oddania idei miłości, obraz ilustruje głęboką desperację pary młodych i pięknych, jeszcze niedawno pełnych życia i namiętności ludzi. Film
Roddama z pewnością dobrze ilustruje Freudowską tezę o bliskim związku
popędów miłości i śmierci, ale śmierć wydaje się tu wyrazem bezsilności
wobec życia, ucieczki przed nim (tak kojarzy się również sekwencja jazdy
przez pustynię, która jest wyraźnie inspirowana amerykańskim filmem
drogi), nie jest zaś – jak u Wagnera – triumfem nad dniem, rozdzieleniem
i rozpaczą ludzkiej pojedynczości.
Kto wie, czy nie w większym stopniu zbliżył się do zamysłu kompozytora
japoński pisarz i reżyser Mishima Yukio (właśc. Kimitake Haraoka), który
w 1966 roku zekranizował własne opowiadanie Yūkoku (Umiłowanie ojczyzny,
tytuł angielski Patriotism, powst. 1960), oparte w dużej mierze na własnych
przemyśleniach i przeżyciach wewnętrznych. Bohater opowiadania, młody
porucznik Takeyama Shinji, „do głębi wzburzony tym, że jego najbliżsi
przyjaciele już na początku puczu przyłączyli się do zbuntowanych oddziałów, wstrząśnięty sytuacją”27, popełnia wraz żoną Reiko tradycyjne dla japońskiej kultury samurajskiej samobójstwo. Przypomnijmy, że sam Mishima
25 listopada 1970 roku, jako przywódca skrajnie konserwatywnej, imperialistycznej organizacji Take no Kai, w geście sprzeciwu wobec pozbawienia
cesarza jego boskości28, popełnił seppuku29.
Trudno nie wchodząc głębiej w problem japońskiej mentalności i kultury,
zarysować elementy światopoglądowe stojące za decyzją Mishimy oraz motywacjami, które przypisał bohaterowi opowiadania oraz jego ekranizacji.
Nie ulega jednak wątpliwości, że widać w nich szczególne połączenie i przywiązanie do dwóch wartości: piękna (w tym także cielesnego i spojonej z nim
27 Y. Mishima, Umiłowanie ojczyzny, w: tegoż, Zimny płomień, przeł. H. Lipszyc, Wyd. Świat
Książki, Warszawa 2008, s. 87. Wszystkie dalsze cytaty pochodzą z tego wydania, zostaną
opatrzone skrótem Uo i numerem strony.
28 Zob. J. Wolska-Lenarczyk, Epifania pustki. Wizja pięknej śmierci w „Hōjō no umi” Yukio Mishimy (1925–1970), Wyd. UJ, Kraków 2014, s. 168.
29 W Japonii u progu lat siedemdziesiątych cała tradycja samurajska była zapomnianym
i wstydliwym reliktem czasów feudalnych, a obyczaj rytualnego samobójstwa wydawał się
jaskrawym barbarzyństwem. Śmierć pisarza nie została odebrana przez opinię publiczną jako
akt szlachetnego i tragicznego protestu w imię wyznawanych ideałów, ale jako wybryk szaleńca – tym bardziej szkodliwy, że Mishima jako trzykrotny kandydat do literackiej nagrody
Nobla był tłumaczony na wiele języków i rozpoznawalny praktycznie na całym świecie.
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namiętności)30 oraz śmierci31. Dalsze uwagi odnosić się będą równolegle
i wymiennie do tekstu opowiadania oraz do wyreżyserowanej przez Mishimę
wiernej adaptacji tekstu, w której on sam kreuje rolę Porucznika. Dźwiękowym tłem dla stylizowanych na japoński teatr Nō obrazów filmowych jest
instrumentalna wersja fragmentów z Tristana i Izoldy Wagnera, w tym – w kulminacji filmu, a więc kilkuminutowej sekwencji dwóch samobójstw – jest to
Liebestod. W tym miejscu trzeba podkreślić dwie okoliczności towarzyszące
powstaniu tego obrazu filmowego. Po pierwsze Mishima był twórcą japońskim wiele podróżującym po świecie, mającym niebywałą erudycję, znającym
dogłębnie kulturę Zachodu, a zatem w żadnym stopniu nie można mówić
o przypadkowym wyborze akurat tego utworu, ani tym bardziej o możliwości niezrozumienia przez artystę operowego oryginału. Po drugie, pomimo
ogromnej ilości elementów tradycyjnych dla kultury japońskiej, film Yūkoku.
Rytuał miłości i śmierci adresowany jest w sporej mierze do odbiorcy zachodniego. Nie bez przyczyny przecież tworzące wewnątrzfilmową narrację napisy,
streszczające fabułę i dzielące całość na rozdziały, wykaligrafowane zostały
w języku angielskim.
Bohaterowie od samego początku są napiętnowani śmiercią32. Jednocześnie jednak narrator wyraźnie idealizuje wizję ich harmonijnego współżycia33, opierającego się także na niezwykłej namiętności, jaka ich łączy, a która
jednocześnie nie wyklucza zachowania przez nich szlachetnej powagi34.
Można, jak się zdaje, powiedzieć o Shinjim i Reiko, że ich małżeństwo realizuje Wagnerowski ideał miłości: scalenia w jedno, wzajemnego rozpoznawania każdego poruszenia myśli. Bohaterowie są ponadto skrajnie posłuszni
30 J. Wolska-Lenarczyk, Epifania pustki…, s. 169. „Mishima od wczesnej młodości zauroczony
był antycznym wzorem piękna, który preferował zachowanie równowagi między cielesnością
a intelektem”. Badaczka zwraca również uwagę na szczególne miejsce, jakie w poglądach estetycznych pisarza zajmuje miyabi, a więc piękno i wyrafinowanie dworskie (tamże, s. 173).
31 „Ograniczone czasem ciało w naturalny sposób zostaje pokonane przez zniedołężnienie
starcze i śmierć, a jedynym ratunkiem, aby uniknąć tej kolei rzeczy, jest śmierć w kwiecie
wieku […]”. Tamże, s. 170.
32 „[…] patrząc, już po wszystkim [po samobójstwie – przyp. M.S.] na wizerunek nowożeńców stojących na tle złotego parawanu, nie można było oprzeć się wrażeniu, że oczy
obojga widziały z przenikliwą jasnością śmierć, która miała nadejść niebawem” (Uo, s. 88).
33 „Życie ich płynęło pod opiekuńczymi skrzydłami bogów po brzegi wypełnione szczęściem tak całkowitym, że aż dreszczem przejmowało ich ciała” (Uo, s. 90).
34 „Oboje mieli młode, zdrowe ciała, więc i miłość ich była gorąca i gwałtowna. […] Młodzi nawet w pościeli zachowywali uroczystą, niemal zatrważającą powagę. Byli poważni pośród najdzikszych, graniczących z szaleństwem zapasów miłosnych” (Uo, s. 89–90).
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tradycji, która tworzy godną oprawę ich życia i czyni prostymi wszystkie
życiowe decyzje. Oto Reiko, czekając na męża i nasłuchując informacji
o buncie oddziału, w którym służył, „[c]zuła, że ciało jej będzie mogło
z łatwością r o z t o p i ć s i ę w najmniejszym odprysku mężowskiej myśli”
[podkr. – M.S.]35. Przybycie Porucznika, który powziął już decyzję o seppuku,
nie wytrąca jej z równowagi; kobieta z miejsca wyjawia mu swoją decyzję –
że podąży za nim ku śmierci36. Myśl o wspólnej śmierci, niczym olśnienie,
staje się dla bohaterów dopełnieniem ich harmonijnego życia. Więcej nawet:
chyba dopiero podejmując tę decyzję, osiągają prawdziwą pełnię, której do
tej pory czuli jedynie przedsmak37. Świadomą i w pełni racjonalną decyzję
żony, by towarzyszyć mu w śmierci, Porucznik odbiera jako dowód przyjęcia
przez nią mężowskiej nauki, jej oddania wspólnym, a więc męskim, ideom38.
Te idee odwołują się do pojęć takich jak honor, wiara w „Wielką Sprawę”
i tradycję39, wreszcie w tytułowy patriotyzm. Śmierć staje się bramą, przez
którą Porucznik wprowadzi swoją żonę do świata najwyższych wartości. To
ostatnia sfera, w której, dzięki krwawemu rytuałowi przejścia, małżonkowie
osiągają jednię. Być może, o czym tekst nie mówi wprost, jest to także
ostatnia sfera, w której kobieta nie mogłaby towarzyszyć mężowi, gdyby nie
owo zjednoczenie w śmierci.
Scenę samobójstwa poprzedza ostatni akt miłosny, pełen namiętności,
ukazujący piękno ciał obojga. Niespieszna narracja filmowa, oparta na długich statycznych ujęciach, rytmizowanych nieco przez muzykę Wagnera,
zatrzymuje uwagę widza na przygotowaniu do ciosu. Właściwemu momentowi konania towarzyszą ekstatyczne dźwięki Liebestod, co wyzwala niesamowite
Uo, s. 92. Słowa o „roztopieniu się” w myśli mężowskiej wyraźnie kojarzą się z wypowiedzią Izoldy z jej Liebestod.
36 Mąż wyraża na to zgodę, prosząc ją, by była obecna przy jego śmierci. Te ustalenia powodują, że „serca obojga wezbrały bezgranicznym, nagle wyzwolonym szczęściem” (Uo, s. 95).
37 „Samotna śmierć na polu bitwy, a na wprost – własna żona, uosobienie piękna. Oto
wstępuje w oba te wymiary jednocześnie i sprawia, że splatają się w niemożliwej, zdawałoby
się, s p ó j n i ” (Uo, s. 109; podkr. – M.S.).
38 „Kiedy usłyszał Reiko, gdy mówi: »Pozwól, bym mogła ci towarzyszyć« – odebrał to jako wspaniały rezultat nauk, które starał się wpajać żonie od pierwszej wspólnej nocy aż po
ten dzień. […] Nie był aż tak zadufany i marzycielsko naiwny, by wyobrażać sobie, że słowa
te dyktuje żonie spontaniczny odruch miłości” (Uo, s. 96).
39 „Miał pewność, że nie było nic niegodnego w radości, jaką odczuli w momencie, gdy postanowili umrzeć. Może w sposób nie w pełni uświadomiony wierzyli, że tej intymnej i znanej
im tylko radości strzegą: Wielka Sprawa, autorytet bogów i nienaruszalne, absolutne normy
moralne” (Uo, s. 98).
35
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napięcie pomiędzy ścieżką dźwiękową a obrazem, który nie oszczędza
widzowi żadnego z aspektów brutalności tej sceny. Krew pulsująco wydobywa się spod palców Porucznika, bohater rozpruwa własny brzuch, na jego
twarzy widać mękę konania, toczy pianę z ust, wreszcie ostatnim ruchem
wyjmuje miecz i przebija nim własne gardło. Reiko cały czas towarzyszy tej
scenie i choć z jej oczu płyną łzy, kobieta jest godnym świadkiem śmierci
męża, a następnie, już bez epatowania krwawymi szczegółami, podąża za
ukochanym. W białym uroczystym kimonie stanowi jego idealne dopełnienie, a także jawną reminiscencję Izoldy. Podobnie jest przecież u Wagnera,
gdzie przedśmiertne cierpienie towarzyszy wyłącznie Tristanowi i aby bohater mógł odejść, musi pojawić się ona – jako świadek tej śmierci; Izolda zaś
umiera właściwie samoistnie w ekstatycznym śpiewie. W ostatnim ujęciu
widzimy ciała małżonków spoczywające w innej niż poprzednio przestrzeni
– kojarzącej się z japońskim ogrodem zen, na zagrabionym piasku symbolizującym energię wody.
Film Mishimy to przykład wielopoziomowego transferu kulturowego:
rdzennie japoński rytuał, akt trudnej do zrozumienia dla przedstawicieli
Zachodu autoagresji40, pokazany został w połączeniu z muzyką Wagnera,
która wpisała go w europejski krąg pojęć i wyobrażeń. Analizując inne dzieło japońskiego artysty, w którym pojawia się motyw śmierci samobójczej,
J. Wolska-Lenarczyk zauważyła, że „wizja pięknej śmierci, śmierci z wyboru,
zdaje się nadawać systemowi wartości estetyczno-etycznych Mishimy pewnego uniwersalnego wyrazu, ukazując samotną walkę wyjątkowej jednostki
z pogardzaną rzeczywistością […]”41. W filmie Rytuał miłości i śmierci do uniwersalizacji postaw bohaterów przyczynia się w głównej mierze właśnie ów
muzyczny podkład, który pozwala nam odnajdywać w postaciach Porucznika i Reiko wzorce bliskie i rozpoznawalne w kulturze Zachodu. Bohaterowie
tracą swoje historyczne zakorzenienie, to, co polityczno-obyczajowe staje się
głównie kostiumem. Inaczej niż w przypadku nastolatków z filmu Roddama,
którzy popełnili zagadkowe samobójstwo w hotelowej wannie, tutaj znaczenie wspólnej śmierci zostało doskonale i wielopłaszczyznowo wyjaśnione
(zwłaszcza w tekście literackim). Funkcję dodatkowych opisów i eksplikacji,
jakich w filmie z oczywistych powodów być nie mogło, przejmuje muzyka
Wagnera, którą z towarzyszącym jej obrazem łączy coś więcej niż tylko generalne pokrewieństwo tematyczne. To muzyka w najwyższy sposób potwierdza
„Seppuku, czyli honorowa śmierć wojownika, jest śmiercią z wyboru, świadomym aktem
determinacji i woli jednostki […]”. J. Wolska-Lenarczyk, Epifania pustki…, s. 244.
41 Tamże.
40
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uniwersalną tezę o roli śmierci jako pieczęci nadającej ostateczny sens miłości i życiu. Ona też zdaje się sugerować, że pomimo obcości całego rytuału
i tradycji, z której wyrasta seppuku – sens postępku małżonków jest odbiciem
czegoś ogólnoludzkiego, mitycznego, a może wręcz archetypicznego, podobnie jak historia Tristana i Izoldy.
Najprostszą do zdefiniowania płaszczyzną transferu między dziełem operowym a filmem jest relacja kultury wysokiej i popularnej. Opera w filmie to
szansa nobilitacji dla X muzy, a jednocześnie dobrodziejstwo szerokiej popularyzacji dla sztuki, która lata świetności ma raczej już za sobą. Swoiste
balansowanie między snobizmem opery a jej uprzystępnianiem najlepiej
ilustruje przykład Arii, gdzie liczne odwołania do tradycji filmowej, do kultury popularnej pozwoliły stworzyć obraz czytelny również dla tych odbiorców, którym płynące z głośników dźwięki Liebestod nie kojarzą się z niczym
konkretnym.
Dzieło operowe może także stać się intertekstualnym cytatem z innego
utworu, posiadającym własne znaczenia i przeszczepiającym owe znaczenia
w strukturę nowego dzieła – tak jak to było w Złotym wieku Buñuela. Kilkukrotne powracanie motywu Wagnerowskiego, wykorzystanie głównej idei
opery (niespełnienia miłosnego) jako osi akcji filmu (z pominięciem tak
popularnego wątku miłości i śmierci), wielorakie wykorzystanie owej muzyki
(jako dźwięku diegetycznego i niediegetycznego) – wszystko to pozwala
mówić o świadomym stosowaniu techniki lejtmotywu, którego funkcję
w filmie z powodzeniem pełni fragment opery. W niektórych wreszcie przypadkach opera w filmie może być także czymś wyjątkowo doniosłym: głosem równoległym, nieusuwalną muzyczną narracją wewnątrzfilmową, dopowiadającą to, czego obraz nie mógł przekazać, a co wyjaśnione było szerzej w poddanym adaptacji tekście literackim; więcej nawet, operowy głos
wewnątrz filmu czyni go dziełem uniwersalnym, pozwala przekroczyć barierę niezrozumienia obcej kultury i dotrzeć do źródeł tego, co wspólne. Tak
właśnie dzieje się w Yūkoku Mishimy.
We wszystkich powyższych przypadkach można mówić o hipertekstowości filmów, które – osłuchanemu widzowi – muszą narzucić model hiperodbioru, wymagającego nieustannej aktualizacji treści filmu w odwołaniu do
operowego kontekstu. Przypadek Wagnera to wyjątkowo wdzięczny obiekt
tego typu refleksji nad relacją opery i filmu, jak bowiem widać, ani germański nacjonalizm kompozytora, ani mocne osadzenie w tradycji romantycznej,
ani schopenhaueryzm czy nietzscheanizm, prądy filozoficzne dzisiaj przecież
przebrzmiałe, ani wreszcie czarna legenda nazistowskiej popularności – nie
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zdołały powstrzymać współczesnych twórców przed próbą dialogu. W tym
dwugłosie muzyka Wagnera okazała się linią transferu znaczenia, jądrem
mitu, który ożywa każdorazowo ubrany w odmienne obrazy filmowe.
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Between love and death. Film transfers of “Tristan and Isolde” by Richard Wagner
The article is dedicated to a cultural transfer between opera – one of the most popular in this
genre: Tristan and Isolde by R. Wagner – and films in which, in deliberate and meaningful way,
was adapted musical citation, with the potential to create meanings by it. First part of the text
includes a brief overviews of the problems of the Wagner’s opera and most inspiring ideas
deriving from Tristan and Isolde. The second part is an analysis of three films: Golden age by
L. Buñuel (1930), Liebestod by F. Roddam (short film from the Aria, 1987) and Yūkoku. The
Rite of Love and Death by Y. Mishima (1966), in which the Liebestod from final scene from
Tristan and Isolde has been used.
Keywords: Wagner, opera in film, wagnerism, film music, Liebestod
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Zamiast wstępu
Kiedy w 1918 roku Polska odzyskiwała niepodległość, ekspresjonizm
niemiecki wchodził w ostatnią fazę rozwoju1. Pozostawił jednak po sobie
spuściznę, która przyczyniła się do rozwoju teatru polskiego, zwłaszcza na
terenach byłego cesarstwa. W pierwszych latach XX wieku odczuwano
w Niemczech wszechogarniający pesymizm i kryzys wszelakich wartości.
Wielu intelektualistów, w tym także księży, krytycznie podchodziło do działalności Kościoła. Krytycyzm ten wyrażał się poprzez sekularyzację pewnych motywów biblijnych w utworach dramatycznych zbuntowanego pokolenia. Ekspresjoniści pragnęli przeciwstawić oficjalnej instytucji „nową wiarę”, nawiązującą, ich zdaniem, do prawdziwych źródeł religii. Analogiczny
fenomen można zaobserwować także w Polsce, w której Kościół miał solidną pozycję, chociażby dlatego, że postrzegano go jako główną siłę zwalczającą zaborców. W tym kontekście interesujące może być przestudiowanie
często jawnie antyklerykalnych postaw niektórych polskich ekspresjonistów,
1

A. Wirth, Teatr, jaki mógłby być, Księgarnia Akademicka, Kraków 2002, s. 200.
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którzy adaptują i przetwarzają określone mity biblijne, tak jak to robili
niemieccy pisarze. Ze wszystkich biblijnych postaci największą popularnością cieszył się Kain. To właśnie jego postać zostanie tu poddana głębszej
analizie.
Kryzys wartości
Pomimo że na terenach, gdzie panował żywioł germański, już od ostatnich lat XIX wieku szerzyły się apokaliptyczne wizje upadku cywilizacji2,
„rewolucja ekspresjonistyczna chciała ocalić Europę przed katastrofą”3.
Polacy nie odczuwali lęku przed wojną i, w konsekwencji, zniszczeniem
starego świata, bowiem wierzyli słusznie, że tylko w ten sposób będą mogli
odzyskać upragnioną wolność. Jedynie Witkacy wyrażał w swojej twórczości
katastroficzne obawy przed zaniknięciem uczuć metafizycznych i nastaniem
„bydlęcego ładu uspołecznionych owadów”. Przywołanie tutaj nazwiska
autora Tumora mózgowicza nie jest przypadkowe, bowiem w swoich dziełach
nawiązuje on do religii (jednego z rewelatorów uczuć metafizycznych obok
filozofii i sztuki), która, zdaniem pisarza, umarła, a nawet popełniła samobójstwo. Ekspresjoniści będą więc szukać nowej duchowości i nowej religijności, obcej zinstytucjonalizowanemu Kościołowi. Z pewnością krytyczne
głosy dotyczące religii, płynące od samych teologów, musiały wpłynąć na
ich myślenie o duchowości, zwłaszcza w Poznaniu, pochodziły one bowiem
od duchownych niemieckich4. Trudne były dzieje protestantów w granicach
nowego państwa polskiego5, a po II wojnie światowej ich sytuacja nie była
lepsza6. W przeciwieństwie do Kościoła rzymskokatolickiego ogólnie ujmowany protestantyzm dopuszczał różne głosy, które podważały dogmaty,
akceptowano bowiem pewien pluralizm myśli, który nie mógł być przyjęty
2 Podobne wisielcze nastroje panowały w całym cesarstwie austro-węgierskim, w którym
wielu pisarzy odczuwało nadciągający i nieuchronny rozpad imperium.
3 J. Chalupecký, Ryszard Weiner i ekspresjonizm czeski, przeł. J. Waczków, „Literatura na
Świecie” 1978, nr 12 (92), s. 147.
4 Pisząc o pograniczu polsko-niemieckim w Poznańskiem, świadomie pomijamy inne
ośrodki ekspresjonistyczne, które działały w Krakowie czy też we Lwowie.
5 B. Krebs, Państwo, Naród, Kościół. Biskup Juliusz Bursche a spory o protestantyzm w Polsce w latach
1917–1939, Ośrodek Wydawniczy „Augustana”, Bielsko-Biała 1998.
6 J. Kłaczkow, Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce w latach 1945–1975, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2010.
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przez Watykan7. Po uzyskaniu niezależności przez Polskę Kościół katolicki
starał się odgrywać rolę gwaranta niepodległości i nie mógł pozwolić sobie
na podkopywanie własnej pozycji. Można jednak domniemywać, że krytyka
religii przez samych jej przedstawicieli, która od lat wywoływała żywe dyskusje w Niemczech (jeszcze Wilhemowskich), musiała być znana w całej
Wielkopolsce.
Można powiedzieć, że na początku XX wieku interesowano się religią
bardziej niż w poprzednim stuleciu – problem duchowości stał się tematem
wielu debat. Próbowano na przykład dostosować średniowieczną scholastykę do wymagań współczesności. Nie chodziło więc o zwalczanie religii jako
takiej, ale o próbę pogodzenia pozornie sprzecznych idei, które miały stanowić podwaliny swoistego synkretyzmu i swego rodzaju modernistycznego
gnostycyzmu. „U podstaw wszystkich tych innowacji i inicjacji kryje się dążenie do »unowocześnienia« teologii, do wyzwolenia jej z zakrzepłego formalizmu i anachronicznego języka, którym niepodobna przemawiać do ludzi,
żyjących w świecie marksizmu i egzystencjalizmu”8. Ta atmosfera „agonii
chrześcijaństwa”, by przywołać znany tytuł dzieła Miguela de Unamuno,
wydawała się nie dotyczyć Polski, która cieszyła się odzyskaną wolnością.
Niemniej żywioł niemiecki był wciąż żywy w Poznańskiem i oddziaływał
twórczo na niektórych ekspresjonistów polskich, którzy jednak, po zakończeniu działalności „Buntu”, pragnęli nawet odciąć się od niemieckich wpływów. Powstał wtedy „Zdrój”, w którym Przybyszewski przestrzegał przed
bolszewicką „Die Aktion”9. Niemniej, na pograniczu trzech kultur: polskiej,
niemieckiej i żydowskiej, narodził się nowy nurt, któremu nie udało się zrealizować swoich zamierzeń, podobnie jak pisarzom z grupy Skamander. Była to
próba stworzenia polskiego ekspresjonizmu – niepozbawiona jednak pewnych
„obcych” elementów. Dla zachowania chronologii należałoby przyjrzeć się
najpierw „fermentowi”, który rozprzestrzeniał się w całych Niemczech.
Pisał o tym już Emile Durkheim, chcąc dowieść, że ze względu na obowiązujące w Kościele rzymskokatolickim dogmaty w krajach katolickich odsetek samobójstw był znacznie
mniejszy niż w państwach, w których dominującą religią był protestantyzm.
8 A. Hutnikiewicz, Od czystej formy do literatury faktu, Wiedza Powszechna, Warszawa 1988, s. 27.
9 Próby spolonizowania ekspresjonizmu były spowodowane naciskiem ze strony opinii publicznej, która rozpoznawała już w samej nazwie elementy semickie i niemieckie. Redakcja
„Zdroju” musiała nawet zapewniać, że wśród współpracowników nie było Żydów. Poszukiwano więc polskich korzeni ekspresjonizmu w tradycji romantycznej. Niemniej Jan Stur
precyzował, iż w Polsce istniały dwa nurty: ekspresjonizm wschodni, prasko-wiedeński, który
wpłynął na Lwów, oraz ekspresjonizm zachodni, oddziałujący na Poznań (J. Stur, Kasprowicz,
Żeromski, Berent, Przybyszewski: szczyty, „Zdrój” 1920, t. 12).
7
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Sekularyzacja po niemiecku
Generacja ekspresjonistyczna tworzy w duchu postępującej sekularyzacji,
opartej na dwóch podstawowych przesłankach: z jednej strony „śmierć Boga”, którą ogłosił Nietzsche, z drugiej zaś – ostra krytyka religii i skostniałej
instytucji, jaką był oficjalny Kościół.
Termin „sekularyzacja” ma różne znaczenia. Catherine Mazellier-Grünbeck
w swojej książce Le Théâtre expressionniste et le sacré powołuje się na typologię
Heinricha Lübbego, według którego słowo to może być rozumiane na trzy
sposoby. Najbardziej interesująca nas definicja dotyczy konceptu, który
określa emancypację myśli naukowej od religii. Odrzuca się w niej prymat
dyskursu eklezjastycznego, jako nieprzystającego do myśli racjonalistycznej.
Wraz z upadkiem transcendencji sekularyzacja przejawia się również,
zwłaszcza na początku XX wieku, wrogością wobec Kościoła i jego religii,
wypełnionej dogmatami nieprzystającymi do ówczesnych realiów. Proces
sekularyzacji rozpoczyna, zdaniem Heinricha Heinego, sam Luter, a dobiega
ona końca wraz z materializmem Feuerbacha, który stwierdzał, iż esencją
religii jest jej wymiar antropologiczny – Boga pojmował bowiem jako wymysł człowieka stworzony na jego podobieństwo; tak oto Stwórca został
zdetronizowany przez swoje stworzenie10.
Pewną wrogość wobec Kościoła wyrażają otwarcie literaci, filozofowie,
a nawet sami teolodzy. Zarzuca się klerowi nadmierną dbałość o interesy
materialne, odejście od nauki Chrystusa, kupczenie władzą. Słynny teolog
Karl Barth nie zawaha się stwierdzić, iż prawdziwą esencją ówczesnego Kościoła był ateizm.
Wyrażając niechęć do oficjalnej nauki Kościoła, ekspresjoniści uciekają się
do parodii pewnych motywów zapożyczonych z Biblii. Ulubionymi tematami
będą swobodne transpozycje Apokalipsy i Sądu Ostatecznego. W pismach
nowego pokolenia znajdujemy nie tylko sarkazm, ale i poszukiwanie prawdziwej religii, tej pierwotnej, dbającej o transcendencję, a nie tylko o dobra
ziemskie – o taką też wołał Charles Péguy (wybitny pisarz chrześcijański),
jeden z bardziej poczytnych w Niemczech poetów francuskich. Niemniej
lwia część autorów (wtórowali im w tym teologowie, np. Paul Tillich i Karl
10 Ekspresjoniści dążyli do nowej duchowej samowystarczalności człowieka, który ukojenie
mógł odnaleźć w ideach komunionizmu czy aktywizmu lub też w idei Boga rozumianego
jako postulat idealizmu. Ernst Renan miał podobne podejście filozoficzne, za co został
oskarżony o podważenie najświętszych zasad wiary.
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Barth) krytykowała wynaturzanie przez człowieka boskiego przekazu i wskazywała, inspirując się przede wszystkim Starym Testamentem, na bezwzględność, brutalność czy wręcz sadyzm samego Stwórcy, który bawi się ludźmi
niczym kukiełkami. W wielu sztukach pojawiają się więc postacie biblijne,
jak na przykład Saul, Noe czy Kain, a także Trójca Święta i sam Nazarejczyk, który zresztą dla wielu był wzorem buntownika, a nie uosobieniem
strażnika broniącego praw wybranej kasty społecznej.
Postaci te sytuowane są we współczesności, a teksty, z których pochodzą,
są intencjonalnie modyfikowane na niekorzyść wykładni judeochrześcijańskiej. I tak, często dochodzi do odwrócenia wartości. Na przykład, tradycyjnie przedstawiany jako sympatyczny, Noe w sztuce Ernsta Barlacha Die
Sündflut jest zidiociałym staruszkiem, który ślepo wykonuje nakazy Boga.
Saul, główny bohater dramatu Franza Junga pod tym samym tytułem, wydaje
się postacią sympatyczniejszą niż w Starym Testamencie. Pisarz rehabilituje
w pewnym sensie pierwszego króla Izraela, czyniąc zeń ofiarę losu człowieczego, zgotowanego mu przez samego Boga, deprecjonując tym samym
bohaterstwo Dawida, który przedstawiony został jako prymitywny rzezimieszek. Dużą popularnością cieszy się też postać Kaina, o czym świadczą nie
tylko poświęcone mu sztuki, ale i periodyki: wspomnieć tu wypada chociażby anarchistyczną gazetę „Kain. Zeitschrift für Menschlichkeit” (1911–1919),
wydawaną przez Ericha Mühsama, i „Kain-Kalender”, tworzony w latach
1912–1913 przez tego samego wydawcę – do postaci Kaina szerzej powrócimy jeszcze w dalszej części niniejszych rozważań.
W wielu niemieckich sztukach odnajdujemy jawne odniesienia do paradygmatu religijnego, nawet jeśli nie zawsze są one uświadomione, jak
w sztuce Barlacha Der tote Tag, którą można zinterpretować jako fantazję na
temat Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Kiedy Kokoschka
w Der Brennende Dornbusch wyobraża sobie krzew gorejący, nie myśli o obecności w nim Boga, lecz o antagonizmach związanych z walką płci. Yvan
Gool ośmiesza postać zaczerpniętą z Biblii w Methusalem oder der ewige Burger.
Wielu autorów stylizuje swój język na dyskurs biblijny (Johannes R. Becher,
Georg Kaiser), stosuje symbolikę chrześcijańską, często przekształcając jej
pierwotny sens. Na przykład w Mieszczanach z Calais, Die Koralle czy w dramacie Od poranka do północy krzyż nie oznacza dla bohatera wyzwolenia, tylko
zwykłą śmierć, podobnie jak w utworze Die Wandlung Ernsta Tollera. Parodia będzie chwytem stosowanym, by przypuścić atak na chrześcijaństwo.
Kaiser, na przykład, ośmieszy scenę Ostatniej Wieczerzy w Mieszczanach
z Calais. Protagonista dramatu, Eustache de Saint-Pierre, niczym Chrystus
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dzieli się podczas kolacji przyjemnościami ziemskimi ze swoimi współbiesiadnikami – wszak wie, że po jego śmierci nie ma żadnego raju, a dusza
wraz z ciałem umiera, należy więc nacieszyć się wykwintnymi potrawami
przed niechybną śmiercią. To ewidentnie uderzało w samo pojęcie Eucharystii.
W innym utworze tego samego autora (Od poranka do północy) uczestniczymy
w scenie zbiorowej w hali Armii Zbawienia, gdzie zebrani, w pompatyczny
sposób, kolejno wyjawiają swoje grzechy. Wszyscy wydają się skruszeni
i gotowi do naprawienia niegodziwości, ale kiedy kasjer, główny bohater,
rzuca skradzione przez siebie pieniądze, wszyscy zapominają o swych przewinach i prześcigają się, by schwytać jak najwięcej banknotów. Czasami
sekularyzacja przejawia się również w bezpardonowej krytyce kleru, jak
u Hermanna Essiga w Schweinepriester, w której tytułowemu „świńskiemu
księdzu” bardziej zależy na przyjemnościach cielesnych niż duchowych.
Zżyty jest bardzo ze swoją świnią Miszą (podobnie jak z pomocą domową
Hellą). Pewnego dnia decyduje się jednak poderżnąć gardło zwierzęciu. Akt
ten, jego zdaniem, pozwoli obmyć wszystkich mieszkańców Miesbach
z wszelakich grzechów – nie sposób się w tym nie dopatrzeć parodii Męki
Pańskiej. Ramy tego artykułu nie pozwalają na przedstawienie wszystkich
sztuk ekspresjonistów niemieckich, którzy w bardziej lub mniej nieprzejednany sposób rozprawiają się z religią i jej głosicielami.
Sekularyzacja po polsku
Sekularyzacji w Polsce również towarzyszyły poszukiwania nowej duchowości. Jeszcze przed 1914 rokiem niektórzy awangardyści gotowi byli przyjąć „nową wiarę”. Świadczy o tym artykuł autorstwa Zbigniewa Pronaszki,
w którym umieszcza on motto ze Słowackiego: „Wszystko przez Ducha i dla
Ducha stworzone jest, a nic dla cielesnego celu nie istnieje”11 – stało się ono
później głównym hasłem „Zdroju”. Jerzy Hulewicz zaś, w przepełnionym
filozofią indyjską dyskursie, stwierdza, że „nieprzeparte pożądanie zlania się
Ducha z Absolutem w żywej formie – oto ekspresjonizm”12. To wołanie
o nową duchowość pokrywa się z poszukiwaniami niemieckich ekspresjonistów, by wymienić tylko Hermanna Bahra, który preferuje sztukę „ufającą
oku ducha”. Mnożyć by można liczne cytaty wyrażające chęć uwolnienia się
11
12

Z. Pronaszko, Przed wielkim Jutrem, „Rydwan” 1914, styczeń–luty.
J. Hulewicz, My. Panu St. S.W.T. W odpowiedzi, „Zdrój” 1918, t. 5, z. 5–6, s. 164.
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artysty z okowów materializmu, bowiem ekspresjonizm był czymś więcej niż
tylko kierunkiem artystycznym. „Zmiany w sztuce są […] odbiciem czegoś
głębszego, mianowicie światopoglądu, nowego stosunku człowieka do świata”13. Szukano więc ducha w sztuce, ale i poprzez sztukę ekspresjoniści pragnęli odnaleźć swego rodzaju nową filozofię, nową religię. Te tendencje,
zapoczątkowane w Niemczech, w Polsce również trafiły na podatny grunt.
W dramacie będą się one przejawiały patetycznym tonem, oskarżycielskim
krzykiem, żarliwymi tyradami, bowiem dominantami nurtu ekspresjonistycznego w teatrze są między innymi moralizm, „antyinstytucjonalna, buntownicza
religijność, »przywódczy« indywidualizm, forma misteryjna lub moralitetowa”14. Wielu autorów będzie nawiązywało do Biblii, jak i innych motywów
związanych z religią, i – podobnie jak ich niemieccy poprzednicy – dekonstruowało je lub odczytywało na nowo, nadając dawnym tekstom (mitom)
zupełnie nowe znaczenie. W tym miejscu można pokusić się jedynie o zwięzłe przedstawienie wybranych dramatów, by już na tej podstawie można
było zorientować się, jak bliskie były tematycznie utworom Niemców.
Emil Zegadłowicz, autor cyklu poetyckiego Przyjdź Królestwo Twoje, chętnie
sięgał do tradycji religijnej, by uwypuklić swój dwojaki stosunek do Boga
i podkreślić aspekt etyczny egzystencji ludzkiej, bowiem „to on, a nie moralne nakazy wynikające z religii, sprawia, że obecna jest w człowieku chęć
naprawy świata, wyrażająca się w tendencjach aktywistycznych i komunionistycznych”15. Swoją ekspresjonistyczną irreligię opisuje w dramacie Nawiedzeni z podtytułem Misterium balladowe, w którym główny bohater umiera
„w zastępstwie ukrzyżowanego Chrystusa”16. W Wigilii, utworze mającym
prezentować program ekspresjonistyczny, pojawia się wiele postaci biblijnych.
Natomiast Karol Hubert Rostworowski pisze Straszne dzieci, sztukę, w której
ożywają lalki – to one będą odgrywać dzieje ludzkości, od stworzenia świata
po Sąd Ostateczny. W Miłosierdziu zaś, zamiast Chrystusa, ukrzyżowane
zostaje tytułowe, alegoryczne Miłosierdzie. Inny dramaturg związany z ekspresjonizmem – Ludwik Hieronim Morstin – tworzy Świętego, zmodernizowaną wersję misterium średniowiecznego, opisującego życie buntownika,
który przeciwstawiał się oficjalnej religii (czynił to w stylu franciszkańskim).
13 E. Kuźma, Z problemów świadomości literackiej i artystycznej ekspresjonizmu w Polsce, Wyd. Ossolineum, Wrocław 1976, s. 26.
14 J. Kwiatkowski, Dwudziestolecie międzywojenne, Wyd. Naukowe PAN, Warszawa 2002, s. 390.
15 K. Szewczyk-Haake, Poezja Emila Zegadłowicza wobec światopoglądowego i estetycznego projektu
ekspresjonizmu, Wyd. Universitas, Kraków 2008, s. 61–62.
16 J. Kwiatkowski, Dwudziestolecie międzywojenne…, s. 393.
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W duchu ogólnego komunionizmu pisał Antoni Słonimski. Jego utopijny
utwór Wieża Babel miał być wyrazem wiary w braterstwo międzyludzkie.
W Ecce homo Ewy Szelburg-Zarembiny Chrystus powraca w XX wieku, powtarzając swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Poprzez swoją ofiarę
główny bohater staje się symbolem prawdziwej religii.
Także Jerzy Hulewicz, najważniejszy pisarz tej epoki, podejmuje tematykę
religijną w iście ekspresjonistyczny sposób: w Bolesławie Śmiałym czy Arunie
znów mowa będzie o przyjściu Chrystusa na świat; Joachim Achim to historia
XVI-wiecznego alchemika, który pada ofiarą prześladowania ze strony Kościoła – była to bodaj najbardziej antyklerykalna sztuka tamtej epoki. Niemniej to Kain Hulewicza stał się sztandarową sztuką pokolenia szukającego
dla siebie nowej duchowości. Z tego powodu, w kontekście naszych rozważań, należy jej poświęcić nieco więcej czasu.
Casus Kaina
Cóż mogło fascynować ekspresjonistów w tej niezbyt pozytywnej postaci,
która miała na rękach krew własnego brata? Biblijny Kain17 był oraczem,
podczas gdy jego brat, Abel, pasł owce. Obaj mieli złożyć Bogu odpowiednią ofiarę, stosowną do swych zajęć. Kain ofiarował płody ziemi, Abel zaś
zwierzęta ze swej trzody. Nie każda ofiara była jednak miła Bogu, który
wybrał i przyjął jedynie dar Abla, nie wejrzał na ofiarę Kaina. Trudno zrozumieć przyczyny decyzji Stwórcy, Biblia na ten temat milczy. Kain wpadł
w gniew, gdyż nie mógł pojąć, dlaczego Bóg przyjął tylko dar brata, podczas
gdy jego dary również złożone były w dobrej wierze. Po kłótni z bratem,
bardzo rozgniewany, rzucił się na Abla i zabił go. Bóg skazał wtedy bratoWokół postaci Kaina narosły przez wieki tysiące rozmaitych interpretacji. Stał się punktem
wyjścia wielu utworów literackich. Najczęściej, jak Victor Hugo w La Légende des siècles, pisarze
starali się wiernie odwzorować biblijną opowieść. Wraz z pojawieniem się kryzysu (początek XX
wieku), który zapoczątkował, jak napisze Nietzsche, „dekadencję fizjologiczną Europy”,
a później, jak powie Ionesco, „pustkę ontologiczną”, wszystkie wartości naukowe i religijne legły
w gruzach, a człowiek został pozbawiony jakiegokolwiek punktu odniesienia. Nawet jego integralność psychiczna okazała się jedynie chwiejnym konstruktem, wymyślonym na użytek rozumu. W tych czasach postępującego relatywizmu postać Kaina nabrała zupełnie nowej jakości.
Najchętniej nawiązywali do niej ekspresjoniści, którzy odkryli w pierwowzorze biblijnym zalążki
Nowego Człowieka, o którego walczyli, i to w momencie, kiedy Ewangelia została odarta ze
swego przekazu miłości i nie była już nośnikiem wartości transcendentalnych.
17
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bójcę na wieczną tułaczkę i, by uczynić karę straszniejszą, zabronił komukolwiek podnieść na niego rękę.
Tak przedstawiona historia mordu w ciągu tysięcy lat znalazła liczne interpretacje, opowieść odczytywano na wiele sposobów18. Niektórzy dopatrywali się w niej echa konfliktów, jakie w zamierzchłych czasach wybuchały między koczowniczymi ludami pasterskimi a ludnością prowadzącą osiadły tryb
życia, która poświęciła się rolnictwu19. Inni zaś widzieli w historii Kaina
i Abla rywalizację o względy kobiet20, co w przedziwny sposób zostało połączone także z ojcobójstwem; wszak spór między ojcem a synem był często
wykorzystywany w dramacie ekspresjonistycznym21.
Legenda Kaina cieszy się wielką popularnością w romantyzmie, kiedy to,
jak w przypadku dramatu Byrona, mamy do czynienia z lucyferycznym znamieniem tej postaci, która staje się nowoczesnym Prometeuszem. Skazany
jest on na cierpienie i bunt, mierzy się z Bogiem, odwołując się właśnie do
boskich wzorców: miłości, nienawiści i zbrodni, bo czyż Bogu nie była miła
krwawa ofiara? Czyż nie upajał się wonią palonego ciała? Autorzy ekspresjonistyczni zadawali sobie pytanie o naturę bratobójcy i zastanawiali się, czy
zło tkwi rzeczywiście jedynie w Piekle. Tak Kain-Szatan pojawi się w utworach
dekadentów, jak chociażby u Przybyszewskiego (Szlakiem Kaina, Pierwsza
pieśń „Cherubina”), który każe protagoniście wątpić, czy Szatan jest naprawdę
Szatanem, a Bóg Bogiem – następuje tu zupełne odwrócenie wartości, charakterystyczne dla świata moralnego rozdarcia i zawodnych dróg odkupienia.
Nic nie jest już pewne poza niepewnością.
Zabójca Abla jest burzycielem norm, szablonów, uosobieniem idei wiecznego rewolucjonisty ducha, przeciwstawiającego się zewnętrznej formie.
„Jako postać obarczona jednoznacznym piętnem, potępiona powszechnie,
odrzucona poza społeczność, uznana za uosobienie zła, hańby, nadawała się
tym bardziej do rewizji przyjętych pojęć”22. Nowa interpretacja tego motywu
czyniła z Kaina znak, synonim określonej postawy wobec losu, wobec życia,
nabierający przy tym wymiaru uniwersalnego.
Friedrich Koffka, autor dzisiaj zupełnie zapomniany, który był, zdaniem
Herberta Iheringa, „dramatyczną nadzieją” teatru ekspresjonistycznego,
18 J. Ratajczak, Zagasły „brzask epoki”. Szkice z dziejów czasopisma „Zdrój” 1917–1922, Wyd.
Poznańskie, Poznań 1980, s. 253.
19 Z. Kosidowski, Opowieści biblijne, Wyd. Iskry, Warszawa, 1967, s. 23.
20 A. Sandauer, Bóg, Szatan, Mesjasz i…?, Wyd. Literackie, Kraków 1977, s. 203–205.
21 L. Richard, L’Expressionnisme, Somogy, Paris 1993.
22 J. Ratajczak, Zagasły „brzask epoki”…, s. 259.
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napisał kilka sztuk, w których występują postacie biblijne, takie jak Dawid
czy Kain. Ten ostatni, inaczej niż w tradycji bliblijnej, jest postacią nad wyraz pozytywną, pomimo aktu mordu, który jednak – trzeba to podkreślić –
był przez ekspresjonistów postrzegany jako akt li tylko symboliczny (podobnie rzecz się miała z alegorycznymi zabójstwami ojców, dokonywanymi
przez synów, czy też, choć rzadziej, matek padających ofiarą swoich beniaminków). Autor przedstawia go jako buntownika, sprzeciwiającego się niesprawiedliwym prawom boskim, którym stawia czoła. Jest wyrzutkiem,
przeklętym, ale zarazem postacią o wyjątkowej wrażliwości, człowiekiem,
który, doprowadzony do ostateczności, zabija brata, wyrzuciwszy mu wcześniej cynizm. Kain wypomina bratu, że ten zgniótł niewinny, piękny kwiat.
Dostrzega w tym akcie zniszczenie piękna przez pragmatyzm czy „zdrowy
rozsądek”, który reprezentuje Abel. Choć to ten ostatni przeszedł do tradycji
jako męczennik, Koffka odwraca role i rysuje portret Kaina jako odrzuconego przez okrutne społeczeństwo, które, niczym bezmyślna masa, poddaje się
woli wymyślonego przez siebie Boga, zapominając przy tym o wyższych
uczuciach duchowych, potencjalnie istniejących w każdym człowieku. Jak to
często bywało w teatrze ekspresjonistycznym, Kain personifikuje całe młode
pokolenie wyrzutków społecznych, skazanych na samotność, którzy jednak
w tej samotności odkrywają bunt przeciw zmurszałym wartościom, niezgodę
na zakłamany świat23. Ten swoisty „kainizm” zdziera maski myślącym „poprawnie” i pokazuje ich jako pozbawionych „Dusz”, o które niemieckie
młode pokolenie walczyło pod sztandarami ekspresjonizmu. Parafrazując
świętego Augustyna z Państwa Bożego, Abel jest typem człowieka ziemskiego,
a Kain, chociaż nie jest człowiekiem typu bożego, pozostaje jednostką uduchowioną, swoistym modernistycznym prorokiem nowej wiary. Koffka
w swym dramacie, odrzucając utarte formuły, zachował typowo ekspresjonistyczny poetycki język, nie można jednak w tym wypadku mówić o egzaltacji, raczej o wzniosłości. Ta retoryka była zresztą zapożyczona z czasów
romantycznych, kiedy to samotnik krzyczał, by wyrazić swój ból istnienia.
Ekspresjoniści wydają się inspirować utworem Byrona opublikowanym
w 1822 roku zwłaszcza w kreacji Kaina, którego postać symbolizuje niezgodę na boskie prawa, uważane nie tylko za niesprawiedliwe, ale i absurdalne.
W Niemczech znano również poemat Abel i Kain (sekcja Révolte w zbiorze
Kwiaty zła), autorstwa uwielbianego przez ekspresjonistów Charles’a BaudeBuntowi młodej generacji niemieckiej Walter Sokel poświęca siódmy rozdział swojej
znanej książki The Writer in Extremis. Expressionism in Twentieth-Century German Literature, Stanford University Press, Stanford, California 1959, s. 164–191.
23
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laire’a, w którym odrzuceni powstają z klęczek, udają się do nieba, by przepędzić z niego raz na zawsze Boga i jego popleczników. Do tej tradycji będzie
również nawiązywał Jerzy Hulewicz.
Autor Ego eimi konstruuje akcję dramatu wokół trzech „zjaw”, wizji z pogranicza snu i jawy. Pierwsza poświęcona jest konfliktowi między pierwszymi braćmi. Otóż Abel żąda, aby Kain złożył ofiarę na ołtarzu, by wyrazić
swoją wiarę w Boga. Ten drugi wydaje się nie rozumieć tego żądania, ponieważ w skrytości serca ustawicznie modli się i oddaje cześć Panu,
a wszechmogącemu Bogu nie są potrzebne zewnętrzne znaki, bo to dusza
jest jego mieszkaniem. Od razu widać, że Hulewicz ucieka się do typizacji
postaci, które nie są bohaterami z krwi i kości, tylko inkarnacjami pewnych
idei. Ścierają się tu dwa światy: Kain, który nosi Boga w sobie, oraz Abel,
któremu potrzebne są znaki, aby obnosić się ze swoją wiarą, ale nie przed
Bogiem, tylko przed gromadą, przed innymi ludźmi. Dlatego Kain nie musi
wynosić się ze swoim duchem, podczas gdy jego brat niby-ducha na gościniec wynosi. W konstrukcji postaci Abla „wyczuwalna [jest] krytyka sformalizowanego Kościoła, który nie tylko faworyzuje religijność zewnętrzną, lecz
buduje na niej całą obrzędowość, wypierającą skutecznie życie duchowe,
kontemplację oraz bezpośredni i immanentny kontakt z Duchem”24. To
właśnie religijność na pokaz Hulewicz krytykuje, ganiąc Abla za szukanie
Boga poza samym sobą, jak gdyby wszelakie znaki jego obecności miały
pochodzić z zewnątrz. Abel grzeszy pychą, ponieważ uznaje dym unoszący
się do góry za znak przyjęcia przez Boga jego ofiary. Kain ma Boga w sobie,
co czyni go, przywołajmy tu sławny tekst programowy Paula Kornfelda,
człowiekiem duchowym, Abel zaś reprezentuje człowieka psychologicznego. Przypomnijmy: „człowiek psychologiczny” postrzegany jest na zewnątrz
i jako taki poddawany jest naukowej analizie, tymczasem „człowiek duchowy” odczuwalny jest od wewnątrz, w swojej niepowtarzalnej wyjątkowości25.
Można więc tu mówić za Martinem Heideggerem, że Kain mieści się w obrębie egzystencji autentycznej, podczas gdy żywot jego brata wpisuje się
w egzystencję nieautentyczną26. Dlatego też mamy tutaj do czynienia, jak
zwykle w teatrze ekspresjonistycznym, z mordem symbolicznym, który pokazuje zwycięstwo ducha (Kaina) nad materią (Abel). Symbolika mordu
J. Ratajczak, Zagasły „brzask epoki”…, s. 262.
P. Kornfeld, Człowiek duchowy i człowiek psychologiczny, przeł. A. Choińska, K. Choiński,
E. Radziwiłłowa, w: D. Bablet, J. Jacquot, red., Ekspresjonizm w teatrze europejskim, PIW, Warszawa 1983, s. 253–273.
26 W. Sokel, Estetyka ekspresjonizmu, „Przegląd Humanistyczny” 1962, nr 6, s. 98.
24
25
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w tej sztuce idzie nawet dalej – Abel nie jest oddzielną postacią, lecz jedną
z instancji psychicznych obecnych w każdym człowieku, podobnie jak Kain.
Toteż Kain-Człowiek tak naprawdę pozbywa się w tym znaczącym geście
swojej gnuśnej i oportunistycznej natury na rzecz jednostkowego, bo tylko
taki wydaje się możliwy, rozwoju duchowego. Sztuka ta jest więc wyrazem
poszukiwań generacji młodych zbuntowanych, którzy pragnęli dojść do
duchowej samowystarczalności.
Zakończenie
Zwróćmy uwagę na fakt, że pomimo chęci odrzucenia przez pewnych pisarzy i artystów związanych ze „Zdrojem” żywiołu niemieckiego i stworzenia oryginalnej, polskiej drogi rozwoju ekspresjonizmu, wielu z nich jednak
przyświecała ta sama myśl o odrodzeniu duchowym i moralnym społeczeństwa, do którego dążyli również twórcy nad Sprewą. Idea ta wyrastała nie
tylko ze wstrząsających doświadczeń I wojny światowej, ale i z ogólnego
kryzysu wartości duchowych, które były bliskie sercom ekspresjonistów.
Dlatego też celem ich ataku w obu graniczących ze sobą krajach była instytucja Kościoła, która miała coraz mniej wspólnego z duchowością, a coraz
bardziej kojarzyła się z chciwym gromadzeniem dóbr doczesnych. Ekspresjoniści w swej walce przeciw strukturom eklezjalnym paradoksalnie pragnęli
obronić duchowość, której (nie mniej paradoksalnie) mieli być pozbawieni
sami duchowni. Poprzez wykorzystywanie różnych mitów biblijnych pisarze
pragnęli odkryć na nowo zapomnianą religię, wolną od bezdusznych dogmatów, burzliwą, rewolucyjną wręcz, która mogłaby odnowić oblicze ziemi.
Utwory dramatyczne, które zostały napisane w tamtych czasach, odzwierciedlają panującą wówczas atmosferę głodu religijności. Tak w Niemczech,
jak i w Polsce wierzono, iż ideał ten może się ziścić dla dobra całego człowieczeństwa. Nie sposób było przedstawić tu wszystkich dzieł, w których
sekularyzacja oznaczała poszukiwanie nowych wartości, a nie ich odrzucenie. Krótka charakterystyka najbardziej reprezentatywnych dramatów pozwoliła wykazać, że na pograniczu polsko-niemieckim twórcy myśleli podobnie. Warto było jednak zatrzymać się dłużej nad jednym bohaterem,
ulubionym zresztą przez ekspresjonistów, który stał się symbolem walki
o „nową religię”. Był nim Kain, a jego historia stanowiła wręcz emblemat
walki o człowieka duchowego. Postać Kaina, którą zarysowali Hulewicz
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i Koffka, jest ilustracją tych duchowych poszukiwań, tak dla pokolenia ekspresjonistów polskich, jak i niemieckich. Porównanie losów biblijnego bratobójcy
w wersji niemieckiej i polskiej pokazuje nam, jak tożsame były dążenia owej
generacji.
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On the borders of cultures:
Polish expressionist theater and the secularization of biblical motives
When in 1918 Poland was regaining independence, the German expressionism was entering
its last stage of development. It left, however, heritage that contributed to the growth of
Polish theatre especially on the former territory of the defeated empire. It was already in the
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early years of the 20th century that the omnipresent pessimism and the crisis of values were
to be observed in Germany. Many artists and also priests themselves approached critically the
teaching of the Church, which was verbalized in the secularization of certain biblical motifs
in dramas written by the rebellious generation. Expressionists wanted to juxtapose the official
institution with a new faith that, in their opinion, referred to the genuine sources of religion.
A similar phenomenon can also be observed in Poland, where the Church held a strong
position, one of the reasons being that it had always been perceived as the centre of the
“Polishness”. It, therefore, seems irresistibly interesting to study the outright anticlerical
attitudes of some Polish expressionists, who would adapt and convert some biblical myths in
their own manner just like the German writers did.
Keywords: expressionism, Polish theater, Jerzy Hulewicz, biblical motives, secularization
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Między słowem a obrazem.
Kulturowe aspekty procesu adaptacji scenicznej
Boskiej komedii w teatrze narracji plastycznej
Józefa Szajny
Adaptowanie to coś znacznie więcej niż transfer kodów sztuki;
to reinscenizacja źródłowej sceny spotkania z tym, co inne1.

W procesie adaptacji scenicznej2 nieprzetłumaczalne elementy i jakości
dzieła literackiego są zastępowane innym tworzywem i znaczeniami scenicznymi. Stąd problem „przekładalności” dzieła literackiego na język teatru3 –
w moim przekonaniu – należałoby postawić nie w znaczeniu „wierności”
dzieła teatralnego wobec literackiego pierwowzoru, gdyż adaptacji dzieła
literackiego nie patronuje idea dochowania mu „wierności”, lecz mniej lub
bardziej świadomy zamysł jego „twórczej zdrady”. Wyrażone przez Zbigniewa Osińskiego przekonanie o istnieniu pewnego stałego inwariantu
semantycznego, który w procesie inscenizacji ulega przekładowi na nielingwistyczny kod sceny, zderzyć dziś trzeba z koncepcjami wskazującymi na
ograniczenia semiotyki, ukazującymi iluzję pełnej systemowości. Przedstawienia teatralnego nie da się wpisać w ramy jakiegoś jednego, zewnętrznego
P. Rojek, Adaptacje literackie: podsumowanie, www.portliteracki.pl/tawerna/debaty/adaptacje
-literackie-podsumowanie, [dostęp: 17.11.2014].
2 Adaptacja, czyli przygotowanie scenariusza teatralnego, stanowi wstępny etap przekładu
dzieła literackiego – tak dramatycznego, jak i niedramatycznego – na kod sztuki teatralnej.
Por. J. Abramowska, Literatura – dramat – teatr, „Dialog” 1970, nr 12, s. 149.
3 Zob. Z. Osiński, Przekład tekstu literackiego na język teatru, w: J. Trzynadlowski, red., Dramat
i teatr, Wyd. Ossolineum, Wrocław – Warszawa – Kraków 1967, s. 123.
1
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wobec niego systemu, którego byłoby ono jednocześnie aktualizacją4. „Tym
samym za błędny uznać należy aksjomat przyjmujący systemowość języka
teatru, który legł u podstaw teorii ujmującej inscenizację w kategoriach przekładu intersemiotycznego”5. Skoro terminem „język teatru” posługiwać się
można jedynie w sensie metaforycznym, to kategoria przekładu pozostać
musi także metaforą (obie cieszą się do dziś w języku krytyki teatralnej niesłabnącą popularnością). Przyjęta przez Zbigniewa Osińskiego perspektywa
metodologiczna ulega więc zasadniczej deformacji, kategoria przekładu
skonfrontowana z artystyczną praktyką teatru zostaje właściwie zaprzeczona6. Widać to wyraźnie w zaproponowanej przez tego badacza typologii
relacji zachodzących pomiędzy tekstem literackim a przedstawieniem: każdy
z wyróżnionych przez niego modeli teatru – realistyczny, antyrealistyczny
i kreacyjny – coraz bardziej odbiega od procedur przekładowych. A ostatni
z nich – model kreacyjny – jest już jej całkowitym zaprzeczeniem. Łącząca
tekst i przedstawienie relacja ma w tym modelu charakter dialektyczny, to
akt konfrontacji spektaklu z tekstem, w rezultacie którego oba wzajemnie
oddziałujące na siebie dzieła ulegają zmianie (egzemplifikacje stanowią dzieła twórców Wielkiej Reformy Teatru, spektakle Leona Schillera, doświadczenia Artauda i Grotowskiego). Obowiązującej w modelu kreacyjnym analogii strukturalnej towarzyszy zwykle zaburzenie porządku linearnego (od
prostej inwersji po włączenie na zasadzie dialektycznej antynomii innej,
często sprzecznej struktury) i zaniechanie starań o analogię substancji i zdarzeń. Mówiąc wprost: „Tekst stanowi w modelu teatru kreacyjnego źródło
inspiracji, w oparciu o które reżyser […] tworzy nowe dzieło w materii języka teatru”7. Właśnie konfrontacja rozumiana jako opowieść o niemożliwej
wymianie między tym, co werbalne, i tym, co niewerbalne, rozgrywająca się
w wyobraźni widza dialektyka powołanej przez tekst i scenę fikcji, wreszcie
migotliwa gra dookreśleń i uwieloznacznień dzieła literackiego i przedstawienia stanowią dziś często istotę ich wzajemnej relacji8. Jak to ujął Patrice
Pavis, „estetyka reprezentacji”, z którą wiązał się semiotyczny opis teatru,
4 Por. P. Pavis, Od tekstu do przedstawienia: trudny poród, przeł. M. Sugiera, „Dialog” 1989,
nr 8, s. 109.
5 A. Adamiecka-Sitek, Teatr i tekst. Inscenizacja w teatrze postmodernistycznym, Księgarnia Akademicka, Kraków 2005.
2005, s. 107.
6 Zob. tamże, s. 108.
7 Z. Osiński, Przekład tekstu literackiego na język teatru…, s. 144.
8 Zob. A. Adamiecka-Sitek, Teatr i tekst…, s. 109.
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ustępuje miejsca „estetyce indywidualnej percepcji”: odbiorca staje się najważniejszą instancją rozstrzygającą, kierując się własnym gustem, życiem
i osobistym doświadczeniem9.
Zamierzeniem tego artykułu jest próba przyjrzenia się kulturowym aspektom działań adaptacyjnych, których należałoby szukać – w moim przekonaniu – nie w teorii przekładu intersemiotycznego, lecz w kręgu motywacji
społecznych, a także jednostkowych, decydujących o powstawianiu konwencji korzystania z materiału literackiego. Taka perspektywa postępowania
adaptacyjnego oznacza, iż na tekst zostaje w sposób świadomy narzucony
indywidualny akt kreacji. Rozważając w tym świetle twórczość teatralną
Józefa Szajny, która dla niego samego oznaczała świadome „przenikanie
[…] wartości podmiotu, czyli osobowości realizatora w jego dzieło”10, można przyjąć tezę, iż indywidualność artysty zaznacza się także w rejonie elementów transferowanych z utworu literackiego, np. reorganizując je lub
wynajdując nowe. Oznacza to, iż nie ma teatru i nie ma inscenizacji bez
adaptacji. Sposób adaptacji jest wyznaczony przez język teatru11 i sposób
myślenia danego twórcy.
Przyjmując zatem, iż adaptacja nie jest rekonstrukcją utworu wyjściowego,
a co za tym idzie, badanie „wierności” adaptacji czy też ustalenie norm jej
poprawności nie ma racji bytu, spróbujmy zastanowić się nad możliwymi
sposobami transformacji elementów innowacyjnych z innych praktyk komunikacyjnych do teatru. Takie elementy procesu innowacji jak źródło elementów innowacyjnych, ich struktura, ich funkcje oraz natura samego transferu
także muszą być brane pod uwagę w wielosystemowym ujęciu adaptacji12.
Zakładając, iż adaptacja sceniczna jest swego rodzaju transformacją tekstu
9 Por. P. Pavis, Which Theory for Which Mise-en-Scènes?, przeł. D. Wiliams, w: J.M. Harding,
red., Contours of the Theatrical Avant-Garde. Performance and Textuality, The University of Michigan Press, Ann Arbor 2000, s. 97.
10 J. Szajna, Problem teatru, „Teatr” 1965, nr 11, s. 10–11.
11 Język teatru jest zawsze językiem poetyckim – nastawionym na sam znak, ponieważ
w komunikacie teatralnym dominuje funkcja poetycka, i jako taki stanowi on opozycję wobec
języka potocznego. Szerzej na ten temat zob. R. Jakobson, Co to jest poezja?, w: M.R. Mayenowa, red., Praska szkoła strukturalna w latach 1926–1948: wybór materiałów, teksty przeł. i koment.
opatrzył W. Górny; przekł. przejrzał i oprac. T. Brajerski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa
1966, s. 124–125, oraz tegoż, Poetyka w świetle językoznawstwa, przeł. K. Pomorska, „Pamiętnik
Literacki” 1960, z. 2, s. 431–473.
12 Por. W. Osadnik, Adaptacja filmowa jako przekład, w: W. Godzic, T. Lubelski, red., Kino
według Alicji, Instytut Filologii Polskiej; Komitet Kinematografii, Wyd. Universitas, Kraków
1995, s. 76.
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wyjściowego (dzieło literackie) w tekst docelowy (dzieło teatralne), akcent
położony zostanie na rezultat docelowy – w tym przypadku – tekst inscenizacji, który powinien być ekwiwalentny i akceptowalny, ale nie musi być
adekwatny13. W teatrze reżyser daje określoną interpretację pierwowzoru,
która stanowi swoisty wariant subiektywnego odbioru tekstu. Adaptator jako
odbiorca dzieła literackiego zajmuje jedną z wielu możliwych postaw oceniających i komentujących. Swoją interpretację pierwowzoru przenosi na
scenariusz14, który nie będąc celem samym w sobie, stanowi jeden ze stałych
elementów kultury teatralnej15.
Do stałych komponentów estetyki teatralnej w polskim teatrze powojennym
należało częste operowanie symbolem oraz zwrot w kierunku wypowiedzi
metaforycznej16. Najczęściej wyrażona była ona środkami plastycznymi, poprzez wykorzystanie różnych konwencji malarskich, które pozwalały na
daleko idącą stylizację i utożsamienie przedmiotów, czy też poprzez deforTamże, s. 75.
Pojęcia „scenariusz teatralny” używam w znaczeniu transformacji tekstu literackiego na
kod sztuki teatralnej za Zbigniewem Osińskim. W scenariuszu reżyserskim (scenopis) reżyser
zaznacza wszystkie uwagi dotyczące spektaklu teatralnego: efekty sceniczne, kostiumy, działania aktorów. Według Osińskiego „scenariusz teatralny to ostateczna wersja tekstu istniejąca
zarówno w scenariuszu, jak i w scenariuszu reżyserskim”. Zob. Z. Osiński, Z problematyki
scenariusza teatralnego, w: J. Degler, red., Wprowadzenie do nauki o teatrze, t. II, O tworzywie i twórcach dzieła teatralnego, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1976, s. 165.
15 Ze względu na charakter relacji scenariusz – spektakl Zbigniew Osiński wyróżnił siedem
modeli kultury teatralnej:
1) adaptacyjny (tzn. przekształcony we własnych granicach w toku przygotowania przedstawienia); 2) eksperymentalny (tzn. kształtowany całkowicie w procesie pracy nad przedstawieniem); 3) improwizowany (tzn. dla tych form teatru, w których szczególna rola przypada czynnikowi improwizacji); 4) adaptacyjno-eksperymentalny; 5) adaptacyjno-improwizowany;
6) eksperymentalno-improwizowany; 7) adaptacyjno-eksperymentalno-improwizowany. Choć
forma scenariusza jest sprawą w zasadzie neutralną (z punktu widzenia spektaklu), to nie jest
bynajmniej obojętny sposób jego powstawania. W zależności od sposobu powstawania scenariusza i relacji wobec konkretnego spektaklu: czy zatem rolę dominującą odgrywa element
adaptacji (jak w zdecydowanej większości spektakli w teatrach dramatycznych), czy eksperyment, czy też improwizacja na kanwie i w ramach norm, czy – dominujące jest połączenie
elementów dwóch albo trzech typów modelowych (jak u Konrada Swinarskiego, który elementy
adaptacyjne łączy z improwizacją, i wreszcie jak u Józefa Szajny, łączącego elementy adaptacyjne
z eksperymentalnymi) – można wyróżnić podstawowe jego rodzaje: scenariusz „adaptowany”,
scenariusz „eksperymentalny” i scenariusz „improwizowany”. Zob. tamże, s. 188–190.
16 Obszernie na ten temat pisze Wojciech Baluch w książce Scena teatru – scena mentalna. Proces interpretacji w ujęciu kognitywnym, Wyd. UJ, Kraków 2005. Zob. też. J. Ziomek, Metafora
i metonimia. Refutacje i propozycje, „Pamiętnik Literacki” 1984, z 1.
13
14
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mację znaków. Metafora w teatrze tworzona jest przez zestawienie trzech
różnych komunikatów: językowego, ikonicznego i akustycznego, które niespodziewanie ujawniają analogie. Sam obraz sceniczny nie musi posiadać
wartości metaforycznej (np. scena mycia rąk może oznaczać czystość, symbolizować oczyszczenie), dopiero odczytanie tej sceny w kontekście adaptowanego tekstu prowokuje odbiorcę do szukania w odległych zjawiskach
cech wspólnych.
Po odwilży 1956 roku pojawiły się w polskim teatrze zróżnicowane style
odbioru: od powrotów ku romantycznej metaforze i symbolizmowi czy
konstruktywizmowi – do wizualnego surrealizmu i absurdyzmu, towarzyszącym inscenizacji nowej literatury dramatycznej17. Był to teatr chętnie wykorzystujący awangardową estetykę – wedle określenia Józefa Szajny – „maszynę
do grania”18. Niezależnie od sensu, jaki polskiemu teatrowi powojennemu
nadał Tadeusz Kantor, jeszcze przed wykrystalizowaniem się tego pojęcia
w 1975 roku nazywano go „teatrem śmierci”. Na praskich wystawach
Quadriennale zwracano uwagę na oryginalność i nośność pojawiającej się
w polskiej sztuce inscenizacyjnej stylistyki wanitatywnej, na cechy scenografii,
która przedstawia obrazy zniszczenia19. W tak rozumianym nurcie poszukiwań umieścić można zarówno Szajnę z lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, jak i Kantora, patronujących w naszej kulturze estetyce resztek, śladów,
tropów i zniszczenia, wyłaniających się z ich strategii scenograficzno-obrazowej.
Lata 1972–1982 były w twórczości Józefa Szajny okresem intensywnej
pracy artystycznej. W 1972 roku objął dyrekcję Teatru Klasycznego w Warszawie, który przemianował na Centrum Sztuki „Studio” (Teatr, Galeria
Współczesna i Studium Scenografii ASP), które stało się miejscem powstawania jego najgłośniejszych przedstawień. Józef Szajna – doświadczony
wojną, pobytem w obozach koncentracyjnych – w swoich aktach kreacyjnych, poczynając od cyklu spektakli autorskich wystawianych w kraju i za
17 Zjawisko to omawia obszernie Katarzyna Fazan w artykule Ruina – alternacje teatralnego
obrazu. Od krajobrazu po bitwie do śmietnika odzyskanej wolności, „Didaskalia” 2014, nr 123, s. 44.
18 Zob. tamże.
19 Do tego okresu należą prace Józefa Szajny, Jerzego Skarżyńskiego, Tadeusza Kantora,
Leszka Mądzika, Andrzeja Majewskiego, Zofii Wierchowicz, Jerzego Juka-Kowarskiego czy
braci Kilianów, w których dostrzega się silnie zindywidualizowanie, piętno własnego stylu
artysty, zyskują także wspólne kwalifikacje. Cechuje je odcień żałoby, upodobanie do tematów funeralnych, rzucające cień na sceniczne interpretacje. Wyrastają one z doświadczeń
wojennych, niestosowanego estetyzowania świadectw zbrodni i zniszczenia.
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granicą, jak Replika (1971), Gulgutiera (1973), Dante (1974), Cervantes (1976),
Majakowski (1978), które scalały to, co przeżyte i doświadczone, tworzył
teatr obrazów plastyczno-teatralnych, będących katastroficzną wersją cywilizacji zagłady. Tworzonemu przez Szajnę swoistemu „teatrowi paniki” towarzyszyła równocześnie wiara w metafizyczny wymiar sztuki oraz próba odtworzenia źródłowej sceny spotkania, sprowadzonej do współczesnego aktu
twórczego20. Idea posłannictwa artysty i sztuki znalazła najpełniejszy wyraz
w autorskim przedstawieniu Dante21 na kanwie Boskiej komedii Dantego Alighieri w przekładzie Edwarda Porębowicza, odwołującemu się do archetypów kulturowych i mitów kręgu śródziemnomorskiego. Pojawia się w nich
mit Chrystusowy w labiryncie życia współczesnego. Sceniczni bohaterowie
Szajny odbywają swoistą drogę krzyżową. Etapy tej drogi są wyznaczone
przez koleje losu indywidualnego i zbiorowego. Losu ku katharsis. Dominujący w spektaklu motyw poznania siebie i świata jako celu życia człowieka
został wyrażony w symbolicznych obrazach – znakach. Pojawiły się słynna
drabina i koło, które w miarę swej transformacji nabierały różnych znaczeń,
podobnie jak wędrówka Dantego rozpoczynająca się od Czyśćca, z którego
droga prowadziła przez Piekło do Nieba. Organizacja przestrzeni scenicznej
tworzona przez Szajnę – jak w większości jego spektakli – zdeterminowana
była charakterem znaków plastycznych, które tworzyły swoisty teren gry.
Oto, jak na ten temat pisze sam artysta:
J. Szajna, O nowej funkcji scenografii, „Życie Literackie” 1962, nr 51 (569), s. 11.
Spektakl autorski Dante w reż. i sc. Józefa Szajny otwierał jubileuszowe X Rassegra Internationale dei Teatri Stabili we Florencji. Po prapremierze ukazał się szereg pełnych zachwytu recenzji, m.in.: O. Bertani, Podróż w głąb życia: „Polak – Józef Szajna zgłębił Boską
komedię, by stworzyć bolesną alegorię współczesnego człowieka” („Avvenire”, 23.04.1974);
G. Polacco, Okrutny Dante widziany oczyma Polski: „Spektakl inspirowany Boską komedią, przejmujący w swej apokaliptycznej refleksji, odznacza się niezwykłą ekspresją wizualną” („Momento-Sera”, 22–23.04.1974); Wymienione recenzje oraz recenzje ze wszystkich następnych
podróży zagranicznych Dantego są przechowywane w archiwum Teatru Studio w Warszawie.
Zob. Ewa Wrońska, „Dante”, czyli słowo i obraz w teatrze Józefa Szajny, Sprawozdania z Czynności
i Posiedzeń Naukowych, Łódzkie Towarzystwo Naukowe Societas Scientiarum Lodziensis,
1986, r. XL, nr 2, s. 1. Prapremiera polska odbyła się w Centrum Sztuki „Studio” im. Stanisława
Ignacego Witkiewicza w Warszawie 26 kwietnia 1974 r. Wersja II miała miejsce w Dubrowniku
w 1984 r. w Teatrze Marina Drżica, Szajna wystawił sztukę pt. Dante żiv (Dante żywy), która
była przygotowana na otwarcie kongresu Dante i świat słowiański; wersja III wystawiona
w Opernhaus w Essen pt. Dante współczesny w 1985. Zob. Eleonora Udalska, Budził z moralnego
uśpienia, w: B. Sierosławska-Szajna, wybór i red., Józef Szajna [praca nieopublikowana, dostępna w Archiwum Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie].
20
21
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Utwór literacki z jego mechanizmami uwarunkowań nie stanowi jeszcze
o propozycji twórczej samego teatru. Moment ten następuje wtedy, kiedy
w starciu się osobowości autora tekstu i jego realizatorów (dysponującymi odmiennymi środkami wyrazu) następuje przemiana słowa w jakość
ukształtowaną widzeniem poszerzonym o świat metafory, nowych znaków i znaczeń osiąganych grą konfliktów. Jest to zderzenie sprzeczności,
operowanie kontrastem. Nie należy tego rozumieć jako fabuły z teatru literackiej konwencji ani jego psychologicznych uwarunkowań, które tutaj
byłyby deformacją prowadzącą do uproszczeń i stylizacji tematycznych.
Teatr organiczny to ciągłe obcowanie z materią – aktorem, rozbijającym
bariery przeszkód, jakimi w jego grze są przedmioty22.

Stąd dla większości krytyków i teatrologów analizujących teatr Szajny zastosowane w jego spektaklach elementy scenografii (podesty, schody, drabiny, horyzonty-pejzaże, zasłony, metalowe konstrukcje, zegary, lampy, koła,
rury, worki treningowe, opony, reflektorowe światła imitujące strzały, aktorzy noszący ciemne okulary, obandażowani, kalecy, wyposażeni w protezy)
były znakami odnoszącymi się do łatwo uchwytnych desygnatów. Tymczasem,
jak twierdzi Zbigniew Taranienko – w teatrze Szajny to, co miało znaczenie
– a więc mogło być nazwane znakiem, gdyby miało określony desygnat –
było płynną, wieloelementową sekwencją: plastycznym obrazem uruchomionym w czasie, a więc czymś, co musi być ujmowane łącznie z procesem
jego powstawiania, funkcjonującym jako wehikuł narracji23. W wielu spektaklach Szajny zdarzały się jednoznaczne obrazy klucze, choć całość akcji
niosącej znaczenia była nakierowana jednak ku czemuś innemu.
Od czasu pracy nad Boską komedią Dantego rozpoczął się nowy okres
w twórczości Szajny. W coraz większym stopniu zafascynowany był odniesieniami do podtekstów filozoficznych, na przykład Holocaustu, ludobójstwa dwudziestego wieku, „naszego być albo nie być”, aniżeli historyczną
tragedią24. Stąd Sofokles, Dante i Cervantes w jego przedstawieniach są pielgrzymami, jakby misjonarzami, wędrującymi ze swoim posłannictwem
w świat25. Poemat Dantego Alighieri odpowiada na pytanie, co jest po
śmierci, a jednocześnie stanowi ostrą krytykę ówczesnego społeczeństwa.
Szajnę pociągały głównie pytania metafizyczne zawarte w arcydziele wło22 J. Szajna, Narracja plastyczna w teatrze organicznym, w: E. Udalska, „Życie zamieniam w obraz…” Sztuka Józefa Szajny, Wyd. UŚ, Katowice 2005, s. 118.
23 Zob. tamże, s. 143.
24 J. Szajna, Narracja plastyczna w teatrze organicznym…, s. 124.
25 Zob. tamże, s. 126.
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skiego mistrza, który w swoim największym poemacie Boska komedia (Commedia Divina) podjął próbę odnowienia moralnego, intelektualnego i duchowego życia ówczesnej społeczności. By spełnić to zadanie, nie wystarcza już
sama mądrość Arystotelesa, symbolika klasyczna i starożytna wiedza, ale
niezbędny jest zwrot ku religijnej głębi w całej jej złożoności. Dlatego podróż Dantego w zaświaty nie jest eskapistyczną wyprawą w nieznane, ale
próbą wskazania drogi nawrócenia i przemiany26. Szajna interpretuje Boską
komedię jako utwór filozoficzny, o alegorycznej formie, będący pod wieloma
względami dziełem autobiograficznym. Dlatego uczynił właśnie Dantego
główną postacią przedstawienia. Dante, genialny twórca żyjący na dramatycznym spięciu średniowiecza i renesansu, okazał się artyście teatru zaskakująco bliski niepokojom naszego wieku, stał się symbolem zdolnym streścić
w swym indywidualnym losie dzieje ludzkości. Dlatego w interpretacji Szajny Boska komedia zostaje sprowadzona do dwóch najważniejszych symboli
religijnych – drabiny i krzyża27. Postacie są czymś więcej niż tylko osobami
dramatu. Są wspólną częścią odległych w czasie i przestrzeni dzieł i kultur –
przedstawicielami ludzkości. Widzowie podczas spektaklu stawali się uczestnikami zdarzeń mistycznych reaktywujących mit Chrystusa wcielony w biografię Dantego28. Elementami podkreślającymi liturgiczny nastrój spektaklu
były obecne w nim rekwizyty nawiązujące do symboliki Wielkiego Tygodnia
(krzyż, kołatki, kielich eucharystyczny, płaszcz szkarłatny, korona cierniowa,
mycie rąk). A motywem przewodnim podróż tytułowego bohatera do miejsc
ekstremalnych (Piekło, Czyściec, Raj), w których – z natury rzeczy – musiały
się odsłaniać w czystej postaci kryteria dobra i zła. Podobnie jak Dante Boską komedię, tak Szajna swoje dzieło, swój „czyn”29 nasycił sądem nad poetą,
nad sobą i nad całą ludzkością30.
26 Zagadnienie to omawia obszernie ks. Jacek Grzybowski w książce Theatrum Mundi. Kosmologia i teologia Dantego Alighieri, Wyd. Semper, Warszawa 2009.
27 W tekście ograniczam się jedynie do zasygnalizowania podstawowych aspektów symboliki krzyża, pomijając bardzo bogaty problem jego egzegezy biblijnej, teologicznej czy równie
bogatej ikonografii symbolu w tradycji i sztuce chrześcijańskiej, jako wykraczające poza zasięg
tematu rozważań. Historia znaku krzyża, symboliki krzyża i jego ikonografia ma bardzo
bogatą bibliografię.
28 Zob. Z. Tomczyk-Watrak, Literatura a teatr, w: tejże, Józef Szajna i jego teatr, PIW, Warszawa 1985, s. 54.
29 G. Papini, Dante żywy, przeł. E. Boyé, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1958, s. 109.
Autor nazywa Boską komedię nie dziełem literackim, lecz czynem.
30 W opinii recenzentów zagranicznych adaptacja sceniczna Boskiej komedii w realizacji Józefa
Szajny okazała się przemyślaną kompozycją figuratywną, składającą się z elementów mimiki,
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Praca nad Boską komedią Dantego wciągnęła Szajnę w intrygujące treści,
które określił jako problemy „między życiem a śmiercią”; otworzyła także
szerszą perspektywę poetyckiego myślenia, podobną do tej, jaka pojawia się
w procesie kształtowania malowanego obrazu. Od czasu prapremiery Dantego słowo w teatrze Szajny zaczęło się stawać czymś równoległym do plastyki
– było poetyckim komentarzem, sentencją, która nie ilustrowała akcji. Było
swego rodzaju „podpisem pod obraz”. Sięgając po cytaty z malarstwa figuratywnego, ujawnił podstawową antynomię tekst – teatr31. Inspirując się dziełami dawnych mistrzów32, zrezygnował niemal z dialogu, który wiązał
z teatrem realistycznym bądź psychologicznym. Wprowadził na scenę na
wpół dialogową, na wpół monologową formę – trywialno-patetyczną. Obrazy sceniczne przeplatał z sentencjami i poetyckimi metaforami, jak w kulturze karnawałowej33. W ten sposób pomiędzy tekstem Boskiej komedii
a spektaklem Dante została wytworzona świadomość tożsamości i jednoczesna świadomość braku tożsamości, zasadniczego podobieństwa i zasadniczej
różnicy. Adaptacja Boskiej komedii w realizacji Szajny była konsekwencją
przyjęcia przez artystę relatywistycznej wizji świata. Podobny, wyznaczony
przez homologiczne funkcjonowanie wyobraźni teatralnej, stosunek do
tekstu literackiego można zaobserwować we wszystkich inscenizacjach tego
twórcy (podobnie jak w Teatrze Laboratorium Jerzego Grotowskiego).
Autor Boskiej komedii posługuje się prawie zawsze obrazami. Buduje plastyczne
wizje najczęściej za pomocą metafor (szczególnie złożonych) i porównań, które
często stają się potworne, barokowe, niespodziewane i niepokojące. Boska
komedia to galeria scen, widoków, szkiców, pasteli, portretów, realizmu, ruchu i życia, to swoiste – theatrum mundi34. Dante Szajny to próba ucieleśnienia
gestów, scenograficznych rozwarstwień i efektów dźwiękowych. Artysta ukazał serię olśniewających, zaskakujących pięknem i pomysłowością, metaforyką, głęboko wnikających
w kulturę włoską obrazów. Transpozycja mediewistycznego świata w świat elektroniczny dla
grona recenzentów była absolutnie zborna, konsekwentna, i – co najważniejsze – sugestywna.
Wybór recenzji zagranicznych można znaleźć w katalogu: Z. Taranienko, oprac., Studio 1972–
1982, wybór wypowiedzi Józefa Szajny, dokumentacja teatru E. Wrońska, Wyd. Centrum
Sztuki „Studio”, Warszawa 1982.
31 Zob. A. Hausbrandt, Alighieri Dante według Szajny, „Ekspres Wieczorny” 1974, nr 118,
s. 4, oraz Z. Tomczyk-Watrak, Teatr czy plastyka?, „Miesięcznik Kulturalny Litery” 1974, nr 11.
32 Nawiązania do dzieł malarskich funkcjonujących w spektaklu na prawach cytatu znaleźć
można w programie do spektaklu, w którym zawarto reprodukcje dzieł mistrzów (Masaccio,
Wygnani z raju, Odilon Redon, Czyściec, Felicien Rops, Ad astra, Albrecht Dürer, Czterech jeźdźców Apokalipsy). Program ze spektaklu znajduje się w zbiorach Archiwum Teatru Studio.
33 Szerzej na ten temat zob. Z. Taranienko, Teatr uruchomionej materii…, s. 148.
34 Zob. J. Grzybowski, Theatrum Mundi. Kosmologia i teologia Dantego Alighieri…, s. 65.
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dantejskich wizji na scenie. Trudno znaleźć w inscenizacji Szajny obrazy,
postaci i sytuacje, których zupełnie brak w Boskiej komedii. Jednak Szajna
wprowadza do spektaklu szereg własnych elementów (np. scena mycia rąk,
scena z balonami), niektóre z nich przenosi także do późniejszych spektakli.
Wprowadza na scenę kontrasty bieli i czerni, przypominające obrazy Giotta,
skórę, worki, liny, drewno i nagie ciało. Brak w inscenizacji Dantego groteskowego humoru, komizmu obecnego w Cervantesie czy Majakowskim.
W obrazach szuka alfabetu, z którego buduje swoją artystyczną wypowiedź.
Inspirując się tekstem poematu, stworzył dzieło bazujące w znacznej mierze
na kodzie wizualnym35, na bazie którego wielu recenzentów i krytyków próbowało odczytywać sens i znaczenia zawarte w spektaklu, odsłaniając utrwalone w pamięci odbiorcy stałe skojarzenia kulturowe. Przykładem jest scena
przedstawiająca Dantego (Leszek Herdegen) w ramionach Beatrycze (Anna
Milewska). Aktorzy ukazani są w pozie, w jakiej bez trudno rozpoznać można żywą replikę słynnej rzeźby Michała Anioła – Piety (Matki Boskiej Boleściwej), która zdobi bazylikę św. Piotra w Rzymie36.
Postaci Dantego i Beatrycze tworzą układ statyczny, figuralny, który staje
się wyraźnym cytatem plastycznym. Tym samym obraz sceniczny w stosunku do dzieła źródłowego jest amplifikacją, która ujawnia to, co jest ukrytą
ideą Boskiej komedii. Ten typ transferu kulturowego, będącego rodzajem amplifikacji, stanowi postać Beatrycze. W interpretacji Szajny aktorka grająca
postać Beatrycze miała naciągniętą na głowę mlecznobiałą, pozbawioną
włosów perukę, imitującą nagą czaszkę. Inspiracji do stworzenia tej postaci
dostarczył Szajnie znany szkic Leonarda da Vinci stanowiący studium do
projektowanego malowidła Bitwa pod Anghiari (1503–1506). Na rysunku tym
Leonardo wypracował starannie twarz ludzką, natomiast kształt górnej części czaszki obrysował tylko cienką linią, pozostawiając nad twarzą białą
płaszczyznę. Podobnie postąpił Szajna z postacią Charona. Antoni Pszoniak
Por. W.J.T. Mitchell, The Inspeakable and the Unimaginable. Word and Image in a Timme of terror, w: B. Huppauf, Ch. Wulf, red., Dynamic and Performativity of Imagination. The Image between the
Visible and the Invisible, Routledge, New York–London 2009, s. 302.
36 Według niektórych badaczy młodość Marii symbolizuje czystość, lecz inni komentatorzy
łączą ten szczegół z uwielbieniem, jakie Michał Anioł żywił dla Boskiej komedii Dantego.
Rzeźbiarz znał ten utwór bardzo dobrze i pewnego razu, będąc w Bolonii, odwdzięczył się za
gościnność swoich gospodarzy, recytując kilka zwrotek. W trzeciej części (Raj) św. Bernard
w modlitwie do Marii mówi: „Vergine madre, figlia del tuo figlio” (Matko Dziewico, córko
swego syna). Jeśli Chrystus jest jedną z trzech postaci Trójcy Świętej, Maria jest Jego córką,
tak jak cała ludzkość, lecz również Jego matką. Właśnie dlatego, w opinii niektórych badaczy,
Maria jest przedstawiona jako młoda kobieta.
35
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wcielający się w postać boga zaświatów jest nagi, jego ciało pokryte zostało
sinobłękitną farbą, co czyni z niego istotę pozaziemską i jednocześnie rzeźbiarsko posągową. Jego atrybutem jest kołatka37. Podobny typ narracji plastycznej mającej swe źródło w malarskich inspiracjach Szajny przedstawia
scena finałowa, w której Dante przymocowany do dużej szpuli porusza się
po obrotowej scenie wraz z innymi szpulami. Scena ta – jak przyznał sam
Szajna – odsyła do znanego szkicu Leonarda da Vinci wyznaczającego kanon
proporcji ciała ludzkiego. Rysunek ten przedstawia nagie ciało mężczyzny
wpisane równocześnie w kwadrat i koło, przy czym ramiona i nogi jego
narysowane są w podwójnym ustawieniu. Tak więc Dante u Szajny rozkrzyżowany na szpuli stanowi wyraźną aluzję do studiów mistrza renesansu nad
ciałem ludzkim. Ecce homo – wydaje się mówić Szajna, wprawiając szpulę z rozpiętym na niej ciałem aktora w ruch obrotowy i oświetlając ją zmiennymi taszystowskimi plamami świetlnymi wysyłanymi z rzutnika38. Dante wpisany w figurę
koła przywołuje renesansowy wzorzec ikonograficzny, który rozczłonkowane
ciało ludzkie wtapia w kontur koła jako najdoskonalszej z figur.

Dante na kanwie Boskiej komedii, reżyseria i scenografia Józef Szajna, Teatr Studio, Warszawa 1974
(fot. Stefan Okołowicz)

Ze szczególnym rodzajem operowania kodem wizualnym mamy także do
czynienia w Boskiej komedii, która kończy się wizją Trójcy Świętej39. Zacytujmy słowa poematu:
Szerzej na ten temat zob. Z. Tomczyk-Watrak, Literatura a teatr…, s. 55.
Zob. W. Orłowski, La commedia divina Józefa Szajny, „Teatr” 1974, nr 25.
39 „Trójca Św. przedstawiona jest jako świetlane koło składające się z trzech równych kręgów, różniących się kolorami. Jeden z kręgów, symbol Boga Ojca, odbijał się w drugim –
37
38
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Jak geometra wykreśla rysunek
Na kwadraturę koła i zestawia
Z nieupewnionych danych swój rachunek,
Tak mnie zjawienie nowe zastanawia:
Podpatrzeć chciałem, jako się sprzymierza
Figura z Kręgiem i jak się weń wjawia.
Boska komedia, Raj, pieśń XXXIII, w. 133–138

Dante na kanwie Boskiej komedii, reżyseria i scenografia Józef Szajna, Teatr Studio, Warszawa 1974
(fot. Stefan Okołowicz)

W spektaklu Szajny główny bohater ostatnie swoje słowa kieruje do Beatrycze:
DANTE: […]
Jak geometra wykreśla rysunek
Na kwadraturę koła i zestawia.
Zdałem swój rachunek,
Tak mnie zdarzenie nowe zastanawia:
Fantazja pragnienia i Woli.
Jak koło, które w parze z kołem krąży
Miłość, co wprawia w ruch słońce i gwiazdy.

Podobnych porównań można by cytować jeszcze bardzo dużo. Są one
dowodem na to, że Boska komedia wypełniona jest nie tylko bogatym zapisem figur stylistycznych i elementów strukturalnych, ale także bogactwem
wyobraźni plastycznej poety. Tym samym kierunek interpretacji da się
w danym przypadku wyznaczyć od słów autora Boskiej komedii do obrazów
symbolu Syna, trzeci Duch Święty łączył dwa poprzednie, będąc ściśle z nim spojony”. Cyt za
Boska komedia, Raj, pieśń XXXIII, w. 118 i n., s. 440.
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Szajny. Tercyny, warstwa językowa poematu Dantego stanowią dla reżysera
surowiec, potężny wprawdzie rozmiarami i wagą dzieła znaczącego w rozwoju
myśli ludzkiej, ale z punktu widzenia widowiska – tylko jeden z surowców,
o wiele większą wagę przywiązuje reżyser do kodu wizualnego. Stąd w spektaklu szereg kluczowych obrazów, będących stałymi rekwizytami w jego
teatrze (drabina, krzyż, kołatka etc.), które odwołują się do kręgu kultury
chrześcijańskiej. Stanowią one teatralną transpozycję konieczności przestrzegania nakazów moralnych jako etycznych wzorców ziemskiego życia.
Użycie w spektaklu drabiny w funkcji krzyża łączy w sobie synkretyzm tradycji i ikonografii chrześcijańskiej, przefiltrowany przez sceniczny wymiar
wyobraźni artysty, któremu bliżej do tradycji ikonografii średniowiecznej
aniżeli do wyobrażeń antycznych. Gotyckiej zasadzie trójdzielności kompozycji poematu odpowiada architektura sceny budowanej na planie krzyża40.
Trójkowa struktura poematu znalazła odbicie w ugrupowaniu postaci i rekwizytów, co nadało przedstawieniu tonację niemal rytualną, ujednoznacznioną
w chwili, kiedy widzów zachęcano do obmycia rąk w szerokich miednicach
podawanych przez aktorów41.
Swoją prawdę o świecie buduje Szajna w zderzeniu z wieloma wątkami biblijnymi, które funkcjonują w spektaklu na zasadzie czytelnego cytatu. Aluzja i cytat, podobnie jak symbolika liturgiczna, mają według Szajny wywołać
w widzu określony system znaczeń, na którym budowana jest czytelność
teatralnej narracji. Zamysł ten zyskał dodatkową czytelność w planie koncepcji ruchu scenicznego. Przestrzeń organizowana jest na linii pionu – zaznaczona upadkami i błądzeniem, ale i wznoszeniem się po drabinie, jako
teatralna transpozycja nakazu doskonalenia moralnego bohaterów.
Przestrzeń sceniczną podkreśla wystrój teatralnego wnętrza: kapliczki ze
świętymi po bokach, scena jak ołtarz, rekwizyty: dzwonki, kielich eucharystyczny, czerwony płaszcz, korona cierniowa, postaci biblijne: Maria, Magdalena, Jan, Jakub, Judasz, ciągłe analogie Dante–Chrystus, a także woda do
publicznego mycia rąk. Wędrówka Dantego przez piekło, czyściec, raj jest
40 Jak pisze Lagercrantz: „Komedia jest dziełem o społeczności poza czasem i miejscem
i Dante w trzech królestwach śmierci spotyka przeważnie pisarzy i myślicieli, ludzi, którzy żyją pod
znakiem uniwersalizmu i mają poczucie odpowiedzialności za całą ludzkość”. „[…] Komedia jest
dramatem wyzwolenia jeszcze w innym sensie: walką przeciw wyobrażeniu o wszechmocy zła
i – może – zwycięstwem”. O. Lagercrantz, Od piekieł do raju. Dante i „Boska komedia”, Warszawa 1970, s. 58–59.
41 Zob. A. Savioli, Dante na nowo odkryty przez Józefa Szajnę, „L`Unità” z dn. 21.04.1974 r.,
oraz A. Hausbrant, Alighieri Dante według Józefa Szajny…, s. 4.
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historyczną i egzystencjalną pielgrzymką człowieka w otoczeniu nieprzyjaciół. Misję towarzyszenia Dantemu w jego wędrówce w zaświaty powierza
Szajna nie autorowi Eneidy (Wergiliuszowi), lecz Beatrycze i Charonowi –
symbolom miłości i śmierci. Człowiek w teatrze Szajny to samotny wędrowiec, dążący do zrozumienia sensu istnienia wobec zła.
Sygnałem poważnych zmian zachodzących w teatrze Szajny była ostatnia
wersja spektaklu Dante 1992, przygotowanego z okazji siedemdziesiątej
rocznicy urodzin artysty w Teatrze Studio – po czternastu latach od ostatniej
zrealizowanej w nim premiery. Nawiązywał do bieżącej sytuacji Polski.
Struktura spektaklu w stosunku do jego wersji z 1974 roku nie uległa zmianom. Pozostało w nim przeciwieństwo formy krzyża i koła, ludzkiego świata
i kosmosu. Wprowadzone natomiast zostały nowe sceny przypominające
o kataklizmie czasu wojny. Pojawiły się więc w nowej wersji przestrzelone
cienie, sylwety-nagrobki, cmentarne kamienie, a ponadto sceny pracy przy
taczkach. Zmienił się także tekst. Większość archaizowanego tłumaczenia
Edwarda Porębowicza zastąpiły dialogi konstruowane podczas pracy na
scenie. Warstwa językowa stała się równowartościowym elementem spektaklu. Szajna określił tę wersję jako rozprawę z życiem, a także z przekształconą już polską współczesnością. Droga krzyżowa Danego stała się więc
inna, choć nadal była przede wszystkim doskonaleniem się bohatera przez
podjęte czyny. Bohater Dantego 1992, świadomy przemian epoki, kryzysu
duchowych dążeń, zanikania bezinteresowności, zmiany nastawień życiowych i nowych konsumpcyjnych celów, zwracał się w większym stopniu ku
metafizycznemu poznaniu. Jego droga przez zaświaty stawała się oczyszczeniem. Mimo obecnej w nim chęci odejścia poddawał się niechcianym wyborom, woli umęczonego i bezsilnego tłumu, pozbawionego przewodników42.
Poprzez Dantego jako bohatera artysta stawiał pytania – odbiorcom i samemu sobie. Teologia chrześcijańska oraz nauka i filozofia arabska, kultura
dworska trubadurów i tradycja klasyczna Wergilego, mistycyzm Pseudo-Dionizego i pobożność św. Bernarda, franciszkański duch reformy i rzymski porządek, włoskie poczucie narodowe i chrześcijański uniwersalizm – to
wszystko znajduje miejsce w organicznej strukturze myśli poety oraz w artystycznej jedności jego dzieła. U Szajny synteza ta dokonuje się na planie
wizualnym dzieła, dzięki nawiązaniu do starego malarstwa włoskiego, skrzyżowanego z neoekspresjonizmem XX wieku43.
42
43

Zob. Z. Taranienko, Teatr uruchomionej materii…, s. 150.
Zob. R. Szydłowski, „Dante” Szajny, „Trybuna Ludu” z dn. 7.04.1974, nr 127.
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Zamierzeniem reżysera było znalezienie sposobu, aby zachowując sens
i gwarantując wierność idei przewodniej dzieła, nie popadając przy tym
w ilustratorstwo, zmieścić Boską komedię w krótkim spektaklu i rozegrać ją
w przestrzeni swojego teatru. Stworzenie scenariusza opartego na dziele tak
pojemnym jak Boska komedia daje olbrzymie pole dowolności i różnorodności
odczytań, otwiera dzieło na współczesność i osobowość twórcy. Z ogromu
wątków, sytuacji i postaci, z najdramatyczniejszych zdarzeń i konfliktów
w Boskiej komedii wyłania się w Dantem synteza Boskiej komedii z Biblią, kultury antycznej ze współczesnością, sfery sacrum i profanum.
Szajna opowiadał się za dowolnością konstruowania rzeczywistości scenicznej – zgodnie z normami wyobraźni artystycznej, bez uwzględniania
prawdopodobieństwa życiowego. Przedstawienie teatralne przekładał na
własny, niezmienny kod. Rzeczywistość znaczona mieści się w jego teatrze
nie w czasie zdarzeń zawartych w tekście literackim, lecz niejako na zewnątrz tekstu: w cywilizacji XX wieku. Jest nią realność współczesnego
człowieka odnajdywana w literaturze. I choć przedstawienie Dante 1992
wzbudziło żywą reakcję publiczności, nie brakowało głosów polemicznych
dotyczących zwłaszcza traktowania materii literackiej Boskiej komedii44. Szajnę
interesuje tylko określona literatura, taka mianowicie, która doświadczenie
jednostki uniwersalizuje i odkrywa w egzystencji ludzkiej niezmienne mechanizmy oraz motywacje zachowań.
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Between word and image.
Cultural aspects of dramatization process of the Divine Comedy
in the “visually narrative theatre” by Józef Szajna
This paper describes possible ways of how to transfer the elements enclosed in a poem to the
medium such as theatre. The structural dramatization, distinctive of the poetics of a post-war
visual theatre, which focuses on a metaphoric pivot of selection, shows complex relations
between the text and the stage. It consists on a clash of one text with another. Also on the
basis of dialectical antinomy, it incorporates into the performance both similarities and dissimi-
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larities of a different structure. The intention of this paper is to indicate the extent to which,
on the one hand, the creator of the performance uses the visual suggestions comprised in
a literary text, on the other hand, how a theatrical performance affects the perception of the
text. The analysis of metaphorical themes and key images reveals the existence of well-established in the audience’s memory permanent cultural connotations associated with the
poem of Dante Alighieri.
Keywords: theatrical performance, structural dramatization, visually narrative theatre, key
images
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Koncepcja Bertolta Brechta
pośrednikiem łączącym teatr chiński z zachodnim.
Transfery kulturowe w Turandot
w reżyserii Waldemara Wilhelma
Na niemieckim inscenizatorze Bertolcie Brechcie ogromne wrażenie wywarł widok aktora niedbającego o stworzenie iluzji rzeczywistości, nieusiłującego odgrodzić się od widzów czwartą ścianą i w pełni świadomego, że
jest przez nich obserwowany. Szczególnie zachwyciły go, spełniające te wymogi, występy mistrza opery pekińskiej Mei Lanfanga i jego zespołu. Doszedł wtedy do wniosku, że twórcy symbolicznego chińskiego teatru nigdy
nie tworzyli iluzji nieobecności widzów. Eksponowanie techniki gry pozostawało zaś w zgodzie z jego poszukiwaniami. Stosowane zabiegi prowadziły
do tego, że publiczność nie identyfikowała się z przedstawianymi postaciami, a aktor nie utożsamiał się z daną rolą. Do tej koncepcji Brechta nawiązuje Waldemar Wilhelm, wystawiając baśń autorstwa włoskiego dramatopisarza Carlo Gozziego pt. Turandot1, której akcja toczy się w Chinach. Spektakl
najpierw był prezentowany w Teatrze Lalki i Aktora Pinokio w Łodzi (grany
w latach 1999–2008). Gdy Wilhelm przestał pełnić tam funkcję dyrektora
artystycznego i naczelnego, sztuka zeszła z afisza, ale w 2009 roku nastąpiło
jej wznowienie w Teatrze im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu. Oba
spektakle zostały wystawione w konwencji próby teatralnej, co pozwala na
wplatanie epizodów odbiegających od fabuły baśni. Widzom przedstawione
zostają osoby, które na scenie nie występują, ale ich praca jest niezbędna do
C. Gozzi, Turandot, reż. Waldemar Wilhelm, Teatr Lalki i Aktora Pinokio, Łódź 1999.
Wznowienie: C. Gozzi, Turandot, reż. Waldemar Wilhelm, Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego, Kalisz 2009.
1
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prawidłowego przebiegu inscenizacji. W łódzkim teatrze w roli dyrektora,
pełniącego niebagatelną rolę w sztuce, występował Waldemar Wilhelm, dyrektor Teatru Lalki i Aktora Pinokio i reżyser inscenizacji. W związku z tym, że
w niektórych momentach aktorzy mają możliwość improwizowania, w trakcie spektaklu pozwalali sobie na drobne żarty, np. przedstawiali przełożonego jako Wilhelma Waldemara, czyli przestawiając jego imię i nazwisko.
Roman Szydłowski powołuje się na wypowiedź Liona Feuchtwangera,
który twierdził, że „Brechtowi zależy na tym, aby widz przyglądał się tylko
wydarzeniom na scenie, żądny wiedzy, zaciekawienia. Widz powinien oglądać bieg życia, wyciągać z niego wnioski, odrzucać to, co mu się nie podoba,
ale, na miłość boską, nie przeżywać akcji. Powinien przypatrywać się mechanizmowi zdarzeń jak mechanice samochodu”2. Jak odnosi się do tego
Bertolt Brecht? „Kiedy Mei Lanfang odgrywał scenę umierania, siedzącemu
obok mnie widzowi wyrwał się okrzyk zdumienia wywołany gestem artysty.
Paru widzów siedzących przed nami odwróciło się z oburzeniem i zasyczało. Zachowali się tak, jakby byli świadkami prawdziwej śmierci biednej
dziewczyny. Ich zachowanie byłoby może uzasadnione na przedstawieniu
europejskim, ale na chińskim okazało się niewypowiedzianie zabawne”3 –
podsumowuje Brecht. Efekt osobliwości na tych widzów nie oddziałał.
A czy oddziałał na widzów Turandot w reżyserii Waldemara Wilhelma?
Dawna sztuka chińska również zna efekt osobliwości i stosuje go w bardzo
wyrafinowany sposób. A Wilhelm umieszcza akcję w właśnie Chinach. Sztuka Turandot grana w Teatrze im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu stanowi realizację pomysłu teatru w teatrze. Jest to przedstawienie autotematyczne (metateatralne). Postacie dramatyczne zwracają się nie tylko do siebie,
ale również bezpośrednio do publiczności. Nie pozwala to ulegać złudzeniu
rzeczywistości przedstawianej akcji, przypomina widzowi, że znajduje się
2 L. Feuchtwanger, Bertolt Brecht. Dargestellt für Engländer, „Die Weltbühne” 1928, Heft 36
von 4 IX 1928. Tłumaczenie za: R. Szydłowski, Bertolt Brecht, Wiedza Powszechna, Warszawa
1973, s. 193.
3 B. Brecht, Efekty osobliwości w chińskiej sztuce aktorskiej, w: E. Guderian-Czaplińska,
G. Ziółkowski, red., Mei Lanfang. Mistrz opery pekińskiej, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego
Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 2005, s. 179–180.
Szkic Bertolta Brechta przedrukowany za: W. Hecht, red., Bertolt Brecht. Wartość mosiądzu,
przekład zbiorowy, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1975, s. 124–134. Przytoczony fragment: s. 130.
Ewa Guderian-Czaplińska i Grzegorz Ziółkowski dla jasności wywodu dokonali kilku
drobnych zmian stylistycznych w tłumaczeniu po konsultacji językowej z dr. Markiem Przybeckim.
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w teatrze. Spektakl ukazuje płynność granicy między teatrem a życiem, fikcją
a rzeczywistością. Oprócz tego, że jego akcja rozgrywa się w Państwie Środka,
spektakl skonstruowany został na fundamencie antyiluzjonizmu charakterystycznego dla chińskiego teatru tradycyjnego i ma wiele punktów stycznych
z koncepcją Bertolta Brechta, który jest w tym przypadku pośrednikiem
łączącym teatr chiński z zachodnim. Waldemar Wilhelm, idąc śladami
Brechta, zwrócił się ku jego idei teatru. Wprowadził liczne zabiegi służące
naruszeniu konwencji realistycznej, burzeniu iluzji rzeczywistości na scenie.
Zastosował efekt osobliwości, obcości (Verfremdungseffekt, V-effect), spełniający rolę środka zakłócania mechanizmu gry naśladowczej, odwodzący od
biernego odbioru sztuki aktorskiej, prowadzący do zacierania granicy między
światem przedstawionym a autentycznym oraz budowania bezpośredniego
kontaktu artysty z widzem. Wzorem narratora Brechtowskiego reżyser dystansuje więc widza wobec oglądanych wydarzeń. Niektóre postacie mają
możliwość improwizowania, co ułatwia osiągnięcie tego efektu. Dzięki temu
następuje wyzwolenie sztuki teatru z wąskich ram iluzjonizmu. Emocje dają
się tu przełożyć na odpowiadające im działania fizyczne aktorów, między
innymi gesty rąk z użyciem rekwizytów i bez nich. Granica między obydwoma światami, realnym i przedstawionym, na scenie niejednokrotnie ulega zatarciu. Widoczne to jest już na początku spektaklu, gdy kurtyna celowo
nie jest zaciągnięta do końca. Gdy za nią pojawiają się na scenie aktorzy,
widać fragment ich nóg. Widzowie zaczynają się tym interesować. Przedtem
przed kurtynę wychodzi w garniturze aktor grający reżysera, Maciej Grzybowski, który pełni tu rolę konferansjera, posługując się mikrofonem. Wita
się z widzami, przedstawia się i tłumaczy, że niezaciągnięta do końca draperia to celowe działanie, gdyż w takim procencie wraz z całą ekipą teatru
będzie odsłaniać teatralne tajemnice. Następnie burzenie iluzji dokonuje się,
gdy aktorzy wychodzą przed opuszczoną już całkowicie kurtynę. Są oni
jeszcze bez przebrania, w „roboczym” stroju. Po kolei przedstawiają się
i mówią, w jakiej roli wystąpią. Aktorzy, wyszedłszy, a właściwie jeszcze nie
będąc w swej roli, stwarzają okazję do podyskutowania o niej z publicznością. Uświadamiają widzom, że to, jak za chwilę będą wyglądać, to zasługa
charakteryzatora. Sekwencja ta tworzy klamrę spektaklu, gdyż w końcowej
części aktorzy zdejmują maski, wieszają je i kładą na schodach. Tłumaczą, że
to była tylko gra. Zwracając się bezpośrednio do widzów, proszą o wybaczenie, że zdarzały się pomyłki. Brechtowski efekt obcości polega tu na tym,
że artyści, porzuciwszy swe role, stają się na chwilę obserwatorami i komentatorami zachowań tych, których dopiero co grali. Nie tylko podkreślają
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w ten sposób relację aktor – widz, ale uwydatniają to, że postać dramatyczna
i twórca grający ją są bytami osobnymi, pozostającymi jednakże ze sobą
w specyficznym związku. W spektaklu następują bowiem wyjścia aktorów
z ról, przedstawianie kwestii oderwanych od kontekstu odgrywanego utworu.
Tego typu elementy uzmysławiają widzowi, że znajduje się w teatrze, w którym nie tworzy się imitacji rzeczywistości. W efekcie powstaje swobodne
wchodzenie w role i wychodzenie z nich, budowanie emocjonalnej więzi z postacią, by za chwilę krytycznie zdystansować się do niej. Klamra spajająca jest
zresztą podwójna (nie tylko w postaci zdejmowania przez aktorów na
oczach widzów masek), gdyż po tak odsłoniętych kulisach na końcu ponownie pojawia się Maciej Grzybowski i wyraża nadzieję, że spektakl się
podobał, dobitnie przypominając, że widz znajduje się w teatrze, i całkowicie burząc iluzję. Wielokrotnie zwraca się on bezpośrednio do publiczności.
Jest zarazem aktorem, jak i mistrzem ceremonii, bywa też narratorem, postacią sytuującą się na pograniczu rzeczywistości scenicznej i świata realnego.
Tym bardziej było to widoczne w realizacji łódzkiej, w której w tej roli występował reżyser i dyrektor Waldemar Wilhelm w łódzkim teatrze, gdzie
spektakl miał premierę. Jednak Maciej Grzybowski w teatrze kaliskim również nieźle odnajduje się w tej roli. Za sprawą wprowadzenia takiej konstrukcji świata przedstawionego na styku realności i fikcji obnaża mechanizm tworzenia i niszczenia złudzenia rzeczywistości na scenie. Ta postać
narratora-konferansjera pełni doniosłą rolę. Swoimi wejściami zarówno
rozbija, jak i spaja poszczególne, zupełnie różne epizody, komentuje, steruje
uwagą widza, wskazuje mu, na co powinien ją zwrócić. Poza tym swobodnie
porusza się na granicy dwóch stref: widowni i sceny, ale nade wszystko
przypomina odbiorcom, że są świadkami zdarzenia teatralnego, czegoś, co
jest wymyślone i niekoniecznie odwzorowuje rzeczywistość. Wprowadzenie
tej postaci (choć nie tylko tej) burzy iluzję sceniczną, ukazuje umowność
teatru. Aktor grający reżysera zaczyna opowiadać fabułę, która głosi, że
przenosimy się do dalekich Chin. Zapowiada miejsce akcji i w ten sposób
nie ma żadnych niedomówień. Aktorzy zapraszają do Państwa Środka śpiewem, witając w „żółtej krainie”, nad Żółtą Rzeką, gdzie są ludzie o żółtej
karnacji i najchętniej żółtka zjadają. W tych zestawieniach kolor ten waloryzowany jest pozytywnie, ale już żółta godzina i żółty dzień mają w spektaklu
wydźwięk negatywny, kojarzone są z chwilami grozy, momentem zakochania się nieszczęśników w okrutnej księżniczce Turandot, która za nieodgadnięcie zagadki skazywała na śmierć pretendentów do swej ręki. Aktorzy
gromadzą się wokół tytułowej bohaterki i przyjmują chińskie pozy. Turan-
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dot znajduje się w centrum i trzyma ręce w górze. Mężczyźni i kobiety wokół
niej ustawiają się w pozach, jakby usłużnie podawali misy, zgodnie z zasadami grzeczności. Część z nich ma ręce złożone jak do modlitwy. W ten
sposób bez zbędnej scenografii został zarysowany portret dworu księżniczki
Turandot. Ustawienie się w pozach stanowi metaforę tego, jak zabiegano
o jej względy. Z tyłu widnieją trupie maski w stożkowatych, chińskich czapeczkach. Strach przed nimi, wywołany u dzieci, niweluje ich śmieszność,
zwłaszcza gdy wykonują taniec. Nasuwa to skojarzenia ze średniowiecznym
dance macabre, tańcem, w którym centralną postacią był kościotrup. Stożkowate
czapeczki czaszek są w momencie wykonywania układów choreograficznych
podświetlone na czerwono, a czaszki na zielono. Tło staje się czerwone,
później ciemne, doskonale kontrastujące ze świecącymi głowami. Ruch czaszek został bowiem również opracowany pod względem choreograficznym.
Przy stylizowanej na chińską muzyce obracają się, sprawiają wrażenie, że
śpiewają, gdyż w tle słychać wokal. Pojawiają się kolejne, komicznie zbliżają
się do siebie i oddalają. Czaszki mają chińskie rysy, ale przerysowane, przez
to są nieco straszne. Poza tym na elementy typowe dla Państwa Środka składa się tu wiszący nad sceną metalowy, dwugłowy smok, z paszczą z prawej
i lewej strony, zwierzę nie straszne, jak w naszej kulturze, ale symbolizujące
dobro. Aktorzy grają w żółtych półmaskach z odkrytymi ustami i otworami
na oczy, które sprawiają wrażenie skośnych za sprawą wyciętych otworów
w takiej formie. Ubrani są w chińskie stroje, niektóre ze znakiem yin i yang,
żeńskości i męskości, czyli Taiji, rządzące światem metafizycznym w filozofii
Zhu Xi. Taiji symbolizuje krąg, w nim znajdują się dwie połówki: czarne yin
i białe yang. Przedzielone są linią wygiętą na kształt łacińskiego S. Turandot
sprytnie poznaje imię Kalafa, wydobywając je od niego w trakcie snu. Według
chińskich wierzeń senniki stanowiły źródło dowiadywania się czegoś o przyszłości, niezwykłe szmery w uchu, mruganie powiekami świadczyły o czymś
konkretnym. Odwołania do chińskiej kultury są więc bardzo widoczne.
W warstwie baśniowej tytułowa bohaterka Turandot nie chce mężczyzny
przy swoim boku. Przed zamążpójściem broni się i stawia własne warunki.
Kandydatom zadaje zagadki, za których nieodgadnięcie grozi śmierć. Rozkapryszona księżniczka komicznie jednak płacze, gdy Kalaf poradził sobie
z nimi wszystkimi. Wszelakie jej łamigłówki dotyczą sztuki teatralnej. Odpowiedź na jedną z nich brzmi: „kurtyna”. Aktorzy grający dworzan zaczynają powtarzać to słowo. Draperia idzie w dół i reżyser musi upomnieć
zdezorientowanego technika, że to słowo jest odpowiedzią na zagadkę
w sztuce, a nie komendą do opuszczania kotary. Jak w wielu baśniach,
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wszystko kończy się jednakże szczęśliwie, a tego typu elementy żartobliwe
rozpogadzają atmosferę sztuki. Służba na cesarskim dworze tłumaczy, że
w teatrze wszystko jest możliwe. Zdarza się, że bohaterowie uznani za umarłych żyją. Tak było i w tym przypadku. Aktorzy tłumaczą, że w świecie realnym nie można cofać minionych wydarzeń, ale na scenicznych deskach to
często się zdarza. W tym modelu teatru centralne miejsce zajmuje postawa
artysty samoobserwującego się i zdystansowanego wobec świata przedstawionego i granej postaci. Jest to system przeciwny do budowy roli według
Konstantego Stanisławskiego, który dążył do tego, by aktor, najbardziej, jak
to możliwe, stał się postacią, wniknął w jej psychikę. Artysta skupia się
przede wszystkim na tym, jak grać, a jednocześnie zachować własną tożsamość, nie koncentruje się na tym, jak „żyć w roli” czy przemienić się w postać. Jest to model aktorstwa bliski Brechtowi. Określa się w nim aktora jako
tego, który gra postać, a jednocześnie zachowuje wobec niej dystans, burzy
iluzję, zwracając się na przykład z pomocą do montażysty, gdy nie może
poradzić sobie ze scenografią.
Reżyser (Maciej Grzybowski) w interesującym momencie wtrąca się, przerywa akcję, ale za chwilę uzasadnia to wejście tym, że np. zareagował, słysząc,
iż muzyka nie jest odpowiednio dobrana do sceny. Przy okazji przedstawia
osobę odpowiedzialną za sprawy akustyczne. Ciekawe jest również to, że
aktorzy ustawiają dekoracje na scenie. Zmiany scenografii odbywają się na
oczach widzów. Stylizując pomieszczenie na gotowalnię cesarza, układają
żółty materiał. Po podjętej przez nich akcji tworzenia scenografii na środku
znajduje się parawan w postaci symbolicznego, drewnianego domku o kształcie
charakterystycznym dla chińskiej architektury. Od niego odchodzi żółty
materiał. Po bokach ustawione są czerwone parawany w formie chińskich
domów. W wyobrażeniu reżysera w baśniowym Państwie Środka cesarz to
dziwoląg, który komicznie tańczy, Turandot ma coś na kształt wachlarza na
głowie. Publiczność, której na początku spektaklu artyści zostali przedstawieni, wie, że to tylko charakteryzacje, aktorzy grają w wyszukanych strojach, perukach. Cesarz został przedstawiony bardzo osobliwie, podobnie jak
w Turandot Pawła Passiniego4, też pojawia się dziwna postać w Chinach,
niewiadomo jakiej płci, łącząca w sobie cechy i zachowania zarówno żeńskie, jak i męskie, niczym Gonzalo z Trans-Atlantyku Witolda Gombrowicza.
Jednakże wizja Chin u Passiniego jest znacznie posępniejsza niż omawiane
groźne, ale baśniowe zaświaty w spektaklu Wilhelma. Wprowadzając spek4

C. Gozzi, Turandot, reż. Paweł Passini, neTTheatre, Centrum Kultury, Lublin 2009.
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trum jednakowych lalek Barbie, Passini ilustruje bowiem kondycję współczesnego człowieka jako wpisanego w bezimienny tłum, masę. Tworzące ją
istoty pozbawione są indywidualności, jedna do drugiej jest podobna, nie
chcą albo nie potrafią porozumieć się ze sobą, ich ruchy stają się coraz bardziej zmechanizowane, upodobniają się do siebie. Przypomina to z kolei
wizję społeczeństwa u Witkacego w Matce czy Szewcach. Być może Stanisław
Ignacy Witkiewicz zaczerpnął ten pomysł, a po nim Passini, z kręgu dalekowschodniego. O tym, że pisarzowi ta kultura była nieobca, świadczą powieści Nienasycenie czy 622 upadki Bunga, czyli Demoniczna kobieta, co oznacza
w języku japońskim „622 upadki Pisarza”.
Wiele rzeczy w wizji chińskiego cesarstwa, skonstruowanej przez Waldemara Wilhelma, wydaje się dziwnych. Zaprzysiężone prawo spisane zostało
na długim papirusie w czarne znaki, które zostają odczytane od dołu do
góry. Cesarz u dłoni ma puszczone długie pasy, złote szarfy, niby gigantyczne
pazury. W baśniowych Chinach dominuje przepych, kolory złoty, żółty i czerwony. Złoty strój, podobnie jak cesarz, ma też Turandot. Po bokach sceny
znajdują się również mieniące w tym kolorze parawany. Służba posiada nakrycia
głowy, stroje w barwie żółto-czerwonej z chińskimi znakami, na jednym
z nich jest yin i yang. Ich kostiumy pozostają w idealnej harmonii kolorystycznej z wnętrzem pałacu. Dworzanie zabawnie nakładają cesarzowi za
dużą, niedopasowaną pelerynę w złote kwiaty. Następnie władca zaczyna
komicznie tańczyć, co również nie dodaje mu grozy. Gdy zasiada na tronie
w centrum sceny, okazuje się, że jest to ruchliwe siedzisko, pod żółtym materiałem znajduje się człowiek, który służy w ten sposób cesarzowi. Tron
pod ojcem Turandot podnosi się. Służba udaje, że pompuje siedzenie władcy, które stosownie do wykonywanych przez nich czynności formuje się,
gdyż tworzy go aktor. Dworzanie usłużnie zabiegają o względy swojego
zwierzchnika, jednakże okrutna jest tylko księżniczka, jej ojciec odciąga od
usiłowania zdobycia Turandot szlachetnego Kalafa, w którego żyłach płynie
królewska krew. Gdy cesarz schodzi zrozpaczony ze sceny, gdyż jego wysiłki powstrzymania młodzieńca spełzły na niczym, a spod żółtej powłoki
wydostaje się człowiek, który udawał tron, reżyser wtrąca się i prosi o zmianę scenografii. Technicy ustawiają ją na oczach widzów. Reżyser zwraca się
do nich po imieniu, a aktorów chwali za piękne wykonanie piosenki. W następnej kolejności przedstawia elektryka. Poza tym na oczach widzów ustawia aktorów na scenie. Gdy jeden z nich zapomina wnieść ze sobą złoty
kubeł, upomina go i ten wraca po rekwizyt. Reżyser opowiada również
o pracy inspicjenta, który odpowiada za prawidłowy przebieg przedstawienia.
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Takich wstawek i wtrąceń, odsłaniających kulisy tworzenia spektaklu, jest
bardzo wiele.
Spektakl obfituje w liczne momenty, w których aktorzy przygotowują scenografię na oczach widzów, rozkładają parawany. Podczas przejścia przez
wąskie drzwi, w których reżyser polecił aktorom uważać, rozdarł się kostium, wkracza garderobiana i opowiada, na czym polega jej praca, a mianowicie, że odpowiada za kostiumy do spektakli. W czasie jej wypowiedzi aktorzy ustawiają scenografię. Ważnym jej elementem są smoki, w odpowiednim
momencie spektaklu zjeżdżające na dół i tworzące łóżko, które zacięło się.
Odblokować je pomaga montażysta i przy okazji opowiada, co należy do
jego obowiązków, a mianowicie podawanie rekwizytów czy granie epizodów, w tej realizacji występuje jako straż czy tron. Po jego interwencji opada
środkowa część, która się zacięła, i scenografia zmienia się w łóżko. Brecht
wysnuł wniosek, że „wszyscy artyści teatru, od dramatopisarza do operatora
świateł, powinni pracować wspólnie, by stworzyć efekt dystansu i uzyskać
prawdziwy obiektywizm w przedstawieniu”5. Stąd tak wiele funkcji pozaaktorskich obnażonych w spektaklu Waldemara Wilhelma.
W łódzkiej i kaliskiej wersji Turandot brakuje czwartej ściany, za sprawą
której widzowie zostaliby sprowadzeni do roli podglądaczy wycinków rzeczywistości, jednak celowo imitowanej w tym wypadku niestarannie. Momentami umowność stanowi podstawę tworzenia estetycznych modeli świata. Teatr stał się w tym przypadku miejscem opowiadania o nim. Kontakt
aktorów z widzami jest bezpośredni. Na początku spektaklu zostają oni
przedstawieni publiczności (stanowi to swoiste wyjście z roli, skierowanie się
w stronę audytorium), po czym powracają do swych zadań i rozpoczynają
grę przerywaną odreżyserskimi wtrąceniami. Ustawianie na scenie podczas
trwania spektaklu dekoracji przez rekwizytorów i samych aktorów stanowi
wyrazisty przykład ucieczki przed naśladowaniem rzeczywistości w teatrze.
Aktor w roli reżysera zwraca się bezpośrednio do publiczności, pozostali
członkowie zespołu przedstawiają się jako postaci. Maciej Grzybowski pełni
również rolę narratora. Zapowiada to, co za chwilę się stanie, jeszcze zanim
postaci pojawiają się na scenie. Przedtem, nim jeszcze rozpocznie się akcja,
mówi, że przenosimy się do dalekich Chin. Po przedstawieniu akustyka, ale
zanim aktorzy zaczną rozkładać scenografię, zwraca uwagę widzów słowami: „zobaczcie to, co ukryte”. Aktorzy jak na komendę układają wtedy żółty
materiał. Poza tym chwali występujących artystów za piękny śpiew. Kiedy
5 J.L. Styan, Współczesny dramat w teorii i scenicznej praktyce, przeł. M. Sugiera, Wyd. Ossolineum, Wrocław 1995, s. 414.
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indziej, gdy reżyser prosi o zmianę, technicy ustawiają scenografię na oczach
widzów. Aktor grający reżysera zapowiada również przerwę i podkreśla, że
po niej widzowie będą mogli śledzić dalsze losy Turandot. Po antrakcie
znowu pojawia się na scenie i mówi bezpośrednio do publiczności, że widzi,
iż publiczność jest zrelaksowana, gotowa do kontynuowania oglądania spektaklu. Turandot, śpiewając, że mężczyźni są zimni i podli, przyjmuje chińskie
pozy. Tego typu zabiegi potęgują odczucie teatralności, przypominają widzowi, że znajduje się w teatrze i uczestniczy w czymś wyreżyserowanym, co
ma umowny charakter. Chiński aktor, według Brechta, posiadał świadomość,
że od publiczności nie oddziela go czwarta ściana. Zdawał sobie sprawę, że
inni go obserwują. Posługiwał się symbolicznymi znakami i skonwencjonalizowanymi, precyzyjnie określonymi gestami. Dystansował się wobec granej
postaci, z którą widz nie miał się identyfikować. Styl gry chińskiego aktora
był kontrolowany. Aktor zachodni częściej tak odtwarzał postać, aby zatrzeć
granicę między nim a rolą. Jednakże poprzez wtrącenia odreżyserskie Wilhelm przeciwdziała powstaniu wrażenia iluzji rzeczywistości, a na polu gry
aktorskiej zmierzaniu do przeżywania. Nie stwarza pozorów, że wydarzenia
sceniczne są idealnym odwzorowaniem rzeczywistości. Aktor zwraca się
bezpośrednio do publiczności, pokazując jej coś, opatruje to wyraźnym
gestem pokazywania, tak jak w scenie z rozdartą sukienką. Aktorzy niekiedy
stosują gesty sztuczne, steatralizowane. Burzy to iluzję. Gra aktorska i dekoracje są uwolnione w tym wypadku z ograniczeń konwencji realistycznej,
naturalności. Dla porównania, momentami aktorka-narratorka w Córce króla
smoka6 w reżyserii Ireny Dragan dystansuje się wobec granej postaci, o której
opowiada. Swobodnie wchodzi w rolę i wychodzi z niej, gdy ma wystąpić
w funkcji narratora, komentatora. Większą jednak część czasu gra postać.
Jednakże jej emocjonalne zaangażowanie w opowieść, nawet gdy występuje
w funkcji narratora, pozwala powątpiewać, że posiada status chłodnej obserwatorki, beznamiętnie analizującej bohaterkę i zdarzenia z jej udziałem.
Monologi skierowane bezpośrednio ku widowni oddają wewnętrzny świat
postaci, jej obawy, lęki, pragnienia. Pełniąc funkcje narratora, jednocześnie
ma ona świadomość grania w spektaklu bohaterki. Zmiany statusu wiążą się
tu ze zmianami scenicznego istnienia postaci. Daje to efekt dystansowania
się twórcy wobec granej roli, swobodnego przechodzenia od relacjonowania
zdarzeń do czynnego w nich uczestniczenia.
Wszystkie te efekty w Turandot Wilhelma mają za zadanie przypominać
publiczności, że uczestniczy w czymś, co ma umowny charakter. Sztuka ma
6

Li Zhaowei, Córka króla smoka, reż. Irena Dragan, Teatr Kubuś, Kielce 2009.
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charakter wielowarstwowy. Maciej Grzybowski co raz uświadamia widzowi,
iż przedstawiane wydarzenia są fikcyjne, a odbiorca znajduje się w teatrze.
Dla kontrastu z fabułą baśni Wilhelm wprowadził wycinki świata rzeczywistego w postaci wypowiedzi pozaartystycznej ekipy teatru. Burzy w ten sposób złudzenie rzeczywistości. Nie konstruuje imitacji świata realnego. Za
sprawą wprowadzonych zabiegów dochodzi do przekraczania i zacierania
granicy między przestrzenią rzeczywistą a przedstawioną, a to, co widz ogląda, nie zmierza do stworzenia iluzji rzeczywistości. Aktorzy, porzuciwszy na
chwilę swoje role, stają się obserwatorami zachowań tych, których dopiero
co grali. Ten swoiście Brechtowski efekt obcości przypomina, że postać
dramatyczna i aktor są bytami odrębnymi, pozostającymi ze sobą w szczególnego rodzaju relacji. W sytuacji, gdy zacina się łóżko, artysta przemawia
w swoim własnym imieniu – aktora, który pojawia się na scenie, by wykonać
swe zadanie, dystansuje się wobec granego bohatera, przygląda się chłodnym okiem obserwatora, może nawet trochę jak widz, by za chwilę ponownie wcielić się w postać dramatyczną. Gdy publiczność odgaduje zagadki,
dochodzi do zatarcia granic między polem gry a polem odbioru, a w konsekwencji skłania do zadania pytania, gdzie kończy się teatr, a gdzie zaczyna
rzeczywistość.
W kaliskim teatrze została więc w niekonwencjonalny sposób zrealizowana
baśniowa opowieść o chińskiej księżniczce Turandot, która pretendentów do
swojej ręki odrzucała, zadając im zagadki. W tok fabularny baśni wplecione są
wątki ukazujące funkcjonowanie teatru. Przed widzami zostają odsłonięte jego
kulisy, mechanizmy tworzenia spektaklu. Na scenie pojawia się między innymi
garderobiana, technicy, inspicjenci, którzy opowiadają o swojej pracy i ukazani
są w działaniu. Ponadto odsłonięte zostają tajniki funkcjonowania niektórych
urządzeń technicznych. Akcja przedstawienia rozgrywa się więc w dwóch
planach: baśniowym i realistycznym. Widzowie, śledząc losy Turandot, jednocześnie obserwują zmieniające się na ich oczach elementy scenograficzne,
obserwują pracę reżysera, który udziela wskazówek aktorom i wespół z oświetleniowcem ustawia światło. Zastosowanie tych wszystkich antyiluzyjnych
chwytów przyczynia się do burzenia złudzenia rzeczywistości na scenie. To
wzmaga poczucie niepewności co do tradycyjnych podziałów na scenę i widownię. Granica ta zanikała w sytuacjach, gdy na przykład aktorzy przedstawiali się z imienia i nazwiska, wnosząc na scenę żywioł realności.
Oprócz tego, że akcja Turandot w reżyserii Waldemara Wilhelma rozgrywa się
w Chinach, spektakl skonstruowany został na fundamencie antyiluzjonizmu
charakterystycznego dla teatru tradycyjnego Państwa Środka i ma wiele punktów
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stycznych właśnie z koncepcją Bertolta Brechta, stanowiącej łącznik pomiędzy
teatrem chińskim a zachodnim. Reżyser przedstawienia, Waldemar Wilhelm,
idąc śladami Brechta, wprowadził liczne zabiegi służące naruszeniu konwencji
realistycznej, burzeniu iluzji rzeczywistości na scenie. Zastosował efekt obcości,
spełniający rolę środka zakłócania mechanizmu gry naśladowczej, odwodzący
od biernego odbioru sztuki aktorskiej, prowadzący do zacierania granicy między
światem przedstawionym a autentycznym oraz budowania bezpośredniego
kontaktu artysty z widzem. Wzorem narratora Brechtowskiego Wilhelm sprawia, że odbiorca nabiera dystansu wobec oglądanych wydarzeń. Niektóre postacie mają możliwość improwizowania, co ułatwia osiągnięcie tego efektu. Jest to
„teatr w teatrze”, spektakl metateatralny, autotematyczny. W Turandot granica
między obydwoma światami, realnym i przedstawionym, na scenie niejednokrotnie ulega zatarciu, stąd ciekawa, transkulturowa konstrukcja przedstawienia.
Aktorzy grają w wyszukanych strojach, perukach, dobitnie uświadamiają widzom, że to, jak będą w spektaklu wyglądać, to zasługa charakteryzatora. Ich
kostiumy pozostają w idealnej harmonii kolorystycznej z wnętrzem kreowanego
pałacu. Chiński aktor (a akcja spektaklu rozgrywa się w Chinach), według
Brechta, posiadał świadomość, że od publiczności nie oddziela go czwarta ściana. Zdawał sobie sprawę, iż inni go obserwują. Posługiwał się symbolicznymi
znakami i skonwencjonalizowanymi, precyzyjnie określonymi gestami. Dystansował się wobec granej postaci, z którą widz nie miał się identyfikować. Styl gry
chińskiego aktora był kontrolowany. Aktor zachodni częściej tak odtwarzał
postać, aby zatrzeć granicę między nim a rolą. Jednakże w przypadku realizacji
Wilhelma, poprzez wtrącenia odreżyserskie, celowo przeciwdziała się powstaniu
wrażenia iluzji rzeczywistości, a na polu gry aktorskiej zmierzaniu do przeżywania. Dla kontrastu z fabułą przedstawianej baśni Wilhelm wprowadził wycinki
prawdziwego świata w postaci wypowiedzi nawet pozaartystycznej ekipy teatru.
Reżyser burzy w ten sposób złudzenie autentyczności. Za sprawą wprowadzonych zabiegów dochodzi do przekraczania i zacierania granicy między
przestrzenią rzeczywistą a przedstawioną, a to, co widz ogląda, nie zmierza do
stworzenia iluzji realności. Odbiorca zadaje sobie pytanie, gdzie kończy się teatr,
a gdzie zaczyna autentyczność oraz transkulturowość spektaklu.
Bibliografia
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Bertolt Brecht mediator concept combining Chinese with Western theater.
Cultural Transfers in Turandot directed by Waldemar Wilhelm
Waldemar Wilhelm refers to the performance of Turandot to the idea of a theater Bertolt
Brecht (who were born while watching performances Mei Lanfang – Beijing opera master),
intentionally prevents the formation of impressions illusion of reality, and in the field of
acting making progress to live. In contrast to the fairy tale story of Wilhelm presented his
vision introduced in China clippings real world in the form of non-artistic expression of the
theater team. Wilhelm storm in this way, the illusion of authenticity. Through the treatments
introduced it comes to crossing and blurring the boundary between real space and raised, and
what the viewer sees is not intended to create an illusion of reality. Recipient asking: where
theater ends and where it begins authenticity.
Keywords: V-effect, Turandot, Waldemar Wilhelm, Bertolt Brecht, Mei Lanfang
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SEBASTIAN ZACHAROW

Uniwersytet Łódzki

Kiedy król przestaje tańczyć –
o wpływie opery włoskiej na francuską estetykę
„Król tańczy, ale nie śpiewa…” – to zdanie miał usłyszeć Jean-Baptiste
Lulli od dworzan Ludwika XIV, kiedy muzyczna moda włoska stawała
się, ku oburzeniu wielu, coraz bardziej rozpowszechniona we Francji.
Nawet jeśli historia ta została wymyślona przez Gérarda Corbiau na potrzeby filmu z 2000 roku, doskonale obrazuje przeszkody, jakie opera
włoska musiała pokonać, aby stać się pełnoprawnym gatunkiem scenicznym we Francji, nawet jeśli na skutek adaptacji na grunt francuski zmieniła swoją pierwotną tożsamość, ewoluując w kierunku tragedii lirycznej
i muzycznej. W ten sposób starły się ze sobą dwie estetyki, dwa silne
bloki kulturowe i dwie odrębne poetyki. Muzyka włoska na gruncie francuskim wywołała dyskusję, która zajęła teoretyków sztuki na długie lata,
a nawet wieki. W przedrewolucyjnej Francji trwała ona jeszcze w najlepsze i nic nie zapowiadało jej końca. Wprost przeciwnie, około stu lat po
przybyciu Lullego do Francji doszło do swoistej wojny, w której wzięli
udział teoretycy, pisarze i filozofowie. W wydanej w 1753 roku broszurze
Wojna o Operę Jacques Cazotte podkreśla gwałtowny charakter tej estetycznej polemiki:
Pożoga ogarnęła wszystkie miejsca w Operze. Trwa walka między Muzyką Włoską a Muzyką Francuską. Wyobraźcie sobie wielki zamęt wojny
domowej, a jednocześnie międzynarodowej. Intrygi, spiski, odłamy, kliki,
jedni górą, drudzy dołem, zadziwiające rewolucje; szczęście sprzyja najpierw cudzoziemcom […], później uśmiecha się do jednej i drugiej strony, aby wkrótce, bez większej przyczyny, być po naszej stronie. Wybuchy
radości, napady szału, ulotne triumfy, nagłe porażki, szalone projekty
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i niedorzeczna rozpacz. Oto słaby jedynie obraz tego, co wydarzyło się
właśnie na naszych oczach w Teatrze Lirycznym1.

Dalej Cazotte opisuje wydarzenia towarzyszące początkowi tej wojny.
Skandal wybuchł, kiedy 1 sierpnia 1752 roku wędrowna włoska trupa aktorów, pod kierownictwem Eustacchio Bambiniego, wystawiła La serva
padrona, intermezzo autorstwa Giovanniego Battisty Pergolesiego. Oburzenie
krytyków spowodował głównie fakt, że przedstawienie miało miejsce na
scenie Królewskiej Akademii Muzyki, instytucji stojącej na straży dobrego,
francuskiego smaku. Kiedy ten sam spektakl został zaprezentowany
w Komedii Francuskiej w 1746 roku, nie wywołał ożywionej reakcji widzów i krytyków, jednak Comédie Française była bardziej elastyczna, jeśli
chodzi o akceptację połączeń międzygatunkowych, w których komedia
przeplata się z tragedią i farsą.
Podczas gdy komizm w operze był raczej ograniczony, opera włoska
przeszła w XVIII stuleciu przemianę, której efektem było wyodrębnienie się
dwóch gatunków: opera seria i opera buffa. Ta druga wprowadza na scenę komiczne intermezza, pełne lekkości, prostoty i codziennej trywialności, oraz
według powszechnej opinii jest związana z włoską osobowością i emocjonalnym podejściem do życia. Pełna nowoczesności, po gruntownej ewolucji,
zjawia się na francuskich scenach i wywołuje, nie da się ukryć – uzasadnioną
– burzę. Oto bowiem opera włoska nie jest już pojęciem znanym jedynie
specjalistom i pasjonatom. Staje się rzeczywistym przedmiotem sporu, narzuca dyskusję, otwiera debatę i, co gorsza, jak określa Andrea Fabiano,
„zagraża bogom francuskiej opery zrzuceniem z piedestału”2.
Osiemnastowieczna wojna o operę jest czymś więcej niż tylko dyskusją estetyczną – stanowi zderzenie dwóch narodów o całkowicie odmiennych
wrażliwościach i estetykach, jest poszukiwaniem tożsamości narodowej
i swoistym polem doświadczalnym, na którym dokonują się transfery kulturowe. Warto przyjrzeć się bliżej procesowi uteoretycznienia opery wśród
zwolenników muzyki włoskiej i francuskiej oraz retorycznym fundamentom
francuskiej estetyki doby oświecenia, które pozwoliły na adaptację opery
włoskiej we Francji.
1 J. Cazotte, La Guerre de l’Opéra, [b.m.w.] 1753, s. 3. Tłumaczenia tekstów francuskich Sebastian Zacharow.
2 A. Fabiano, La „Querelle des Bouffons” dans la vie culturelle française du XVIIIe siècle, CNRS
Editions, Paris 2005, s. 19.
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Retoryczne podstawy adaptacji muzyki włoskiej we Francji
Estetyka opery włoskiej

Dla Francesco Algarottiego, autora Essai sur l’opéra, w kontekście opery
„zaspokoić ciekawość” znaczy tyle, co zaspokoić umysł. O ile w przypadku
funkcji zniewalającej celem muzyki jest wywołanie głębokiego wzruszenia,
o tyle w zakresie estetycznym Algarottiemu chodzi o rodzaj pieszczoty dla
zmysłów. Muzyka pełni więc także retoryczną funkcję estetyczną, zwaną
placere albo delectare, której celem jest „odwoływanie się do uczuć odbiorcy”
oraz „sprawienie mu przyjemności estetycznej”3.
Funkcja ta interesuje teoretyków, ponieważ służy zyskaniu przychylności
odbiorców i przygotowaniu ich na argumenty. Ponadto funkcja placere znacząco zmienia się wraz z upływem czasu. Jeszcze w renesansie włoskie określenie gusto, tłumaczone jako przyjemność, ale również osąd, związane było
bezpośrednio ze zdolnością analitycznego myślenia i kojarzenia zasad estetycznych. Począwszy od wieku XVII, czyli od momentu, w którym muzyka
włoska zaczyna zdobywać francuskie teatry, krytycy dostrzegają pierwsze
oznaki emancypacji przyjemności. W książce poświęconej przyjemności
estetycznej Agnès Lontrade zauważa, że wiek XVII przygotowuje drogę
niezależności przyjemności i odczuwania4.
Zdaniem Algarottiego nie wystarczy zwyczajnie bawić odbiorcy; w procesie placere musi uczestniczyć zdolność rozumowania i kojarzenia, które to
elementy mogą sprawiać przyjemność, natomiast opera jest jego zdaniem
gatunkiem, który przewyższa wszystkie inne pod względem możliwości realizacji tej funkcji:
Spośród wszelkich środków, które wymyślił człowiek, aby dostarczać
sobie przyjemności, nie ma chyba bardziej pomysłowego i twórczego jak
opera. Tworząc ją, nie zaniedbano niczego, co może ten cel osiągać. Poezja, Muzyka, Taniec, Malarstwo i Deklamacja teatralna, wszystkie sztuki
przyjemne znalazły się tam razem, aby pieścić zmysły, rozczulać serce
i zaspokajać umysł5.
M. Korolko, Sztuka retoryki, Wyd. Wiedza Powszechna, Warszawa 1990, s. 46.
A. Lontrade, Le plaisir esthétique. Naissance d’une notion, L’Harmattan, L’Harmattan Hongrie,
L’Harmattan Italia, Paris, Budapest, Torino 2004, s. 31.
5 F. Algarotti, Essai sur l’opéra, Ruault, Pise et Paris 1773, BnF/Gallica, s. 3.
3
4
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Algarotti podkreśla istotność umiejętnego łączenia gatunków, które prowadzi do osiągnięcia przez odbiorcę przyjemności. Podejmując tę samą
myśl, Jean-Jacques Rousseau podkreśla, że opera jest spektaklem, którego
celem jest „przyjemne łaskotanie zmysłów”. Będąc zaangażowanym w propagowanie opery włoskiej we Francji, autor Listu o muzyce francuskiej krytykuje
operę francuską za brak melodyjności oraz jednocześnie tłumaczy, na czym
polega przyjemność słuchania dobrej muzyki, nie ukrywając, że przyjemności
takiej dostarczyć może wyłącznie muzyka włoska. Posługuje się przykładami
uwertury i arii. Uwertura wymaga od kompozytora wyjątkowej wrażliwości,
ponieważ w tej części, porównywanej przez Algarottiego do retorycznego
exordium, realizuje się captatio benevolentiae:
Jej głównym celem jest zapowiedź akcji, która za chwilę nastąpi, oraz przygotowanie słuchacza do odbioru impresji wrażeń, które ze spektaklu mają
wypływać. Musi zatem przypominać exordium dyskursu, które jest dla
mówcy punktem wyjścia i planem, który następnie precyzyjnie rozwinie6.

Tymczasem, jak zauważa Rousseau w Dictionnaire de musique, niemal
wszystkie uwertury oper francuskich są kopiami uwertur Lullego, schematyczne i komponowane według wzoru7.
Zarzucając muzyce francuskiej niezdolność wyjścia ze starego systemu,
Rousseau podkreśla postęp uczyniony w tym zakresie przez Włochów, którzy nie „zawahali się zrzucić starego jarzma”8 i których uwertury stanowią
przykład retorycznej siły dzieła muzycznego.
Podobną myśl odnajdziemy w Liście o muzyce francuskiej, gdzie Rousseau
przyznaje, że muzyka włoska i francuska niegdyś były do siebie podobne,
jednak podczas gdy ta pierwsza ewoluowała, druga pogrążyła się w marazmie teorii i doktryn, czego rezultatem są kompozycje „bez geniuszu, bez
inwencji i bez gustu”. Muzyka francuska ewoluowała jedynie w kierunku
surowości, czego efektem okazało się to, że łatwiej ją pisać niż wykonywać9.
Aria natomiast powinna być umiejętnie wpleciona w scenę. Wielkość muzyki włoskiej polega, zdaniem Rousseau, na umiejscowieniu arii w takim
Tamże, s. 30–31.
J.-J. Rousseau, Dictionnaire de musique, w: tegoż, Œuvres complètes, t. V, Gallimard, „Bibliothèque
de la Pléiade”, Paris 1995, s. 966.
8 Tamże.
9 J.-J. Rousseau, Lettre sur la musique françoise, w: tegoż, Œuvres complètes, t. V, Gallimard,
„Bibliothèque de la Pléiade”, Paris 1995, s. 533.
6
7
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momencie, by jak najmocniej poruszyła uczucia widza. Ponadto opera włoska, dzięki swojej uniwersalności, może podobać się wszystkim narodom,
podczas gdy francuska – płaska, nieprzyjemna i pozbawiona melodii – podoba się tylko tym, którzy ją wykonują. Tym samym opera włoska jest dla
Rousseau gatunkiem, który lepiej niż inne realizuje funkcję placere. W Liście
XLIII Nowej Heloizy opera włoska zdefiniowana jest jako „rozkoszne źródło
doznań i przyjemności”10.
Wymieniając argumenty przemawiające za wyższością muzyki włoskiej,
Rousseau stara się jednocześnie przedstawić powody, dla których muzyka
francuska powinna jej ustąpić miejsca. Funkcja placere jest jego zdaniem obca
francuskiej muzyce:
Nie ma ani taktu, ani melodii w muzyce francuskiej, ponieważ sam język
nie jest im przychylny; śpiew francuski przypomina jedynie zawodzenie,
nieznośne dla każdego nieprzygotowanego ucha; harmonia jest w niej
sztywna, bez wyrazu, oparta na podręcznikach; arie nie są tam ariami, recytatywy nie są recytatywami. Wynika stąd dla mnie, że Francuzi wcale
nie mają muzyki, a jeśli kiedykolwiek mieli, to tylko ze stratą dla nich samych11.

Przyjemność słuchania muzyki włoskiej wynika zatem również z cech
języka włoskiego, który, notabene, Francuzi doby oświecenia całkiem nieźle znali. Swoje piękno zawdzięcza delikatności, dźwięczności i harmonii
rozumianej jako naturalna skłonność do stawania się materiałem, którym
kompozytor może się swobodnie posłużyć, by stworzyć dzieło według
swojej wizji:
Jeśli w Europie istnieje język właściwy muzyce, to jest nim bez wątpienia
włoski, ponieważ jest delikatny, dźwięczny, harmonijny i akcentowany
jak żaden inny, a te cztery cechy są najbardziej pożądane do śpiewu12.

Dystansując się od opinii Rousseau na temat języka, Jacques Cazotte
stwierdza jednak, że włoska muzyka przyjęła się nie tylko na gruncie francuskim, ale także ogólnoeuropejskim:
10 J.-J. Rousseau, La Nouvelle Héloïse, w: tegoż, Œuvres complètes, t. II, Gallimard, „Bibliothèque de la Pléiade”, Paris 1961, s. 131.
11 J.-J. Rousseau, Lettre sur la musique françoise…, s. 328.
12 Tamże, s. 297.
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Przed Lullim jedynie Włosi śpiewali w Europie. Włochy były wielkim
sklepem ze sztuką, a zwłaszcza z muzyką. Czerpaliśmy z niego jak cała
reszta Europy, ale zrozumieliśmy wreszcie, że w naszym języku istnieje
pewna szlachetność, rodzaj uczuciowości właściwy naszemu narodowi,
który sprawia nam przyjemność13.
Włoska siła namiętności

Proces twórczy wymaga od każdego artysty, w tym poety i kompozytora,
emocjonalnego zaangażowania w fikcyjny świat, który zamierza przedstawić.
Dlatego wprowadza się w stan zwany przez twórcę pojęcia „sztuki piękne”,
Charles’a Batteux, entuzjazmem – tworzy obraz świata przedstawionego
w swoim umyśle, a emocje, które zamierza przekazać, wypływają z jego
wrażliwości. Entuzjazm jest dla Batteux cechą wspólną artystów dążących
do ideału twórczego:
Ten sam entuzjazm właściwy jest poetom i muzykom. Muszą zapomnieć,
kim są, niejako opuścić swoje własne istnienie i znaleźć się pośród rzeczy, które przedstawić zamierzają. Jeśli chcą namalować bitwę, muszą
znaleźć się na polu walki, usłyszeć zgrzyt broni, jęki umierających, muszą
dostrzec furię, rzeź i krew. Tak długo pobudzają swoją wyobraźnię, aż
sami doznają wzruszenia i przerażenia, a więc Deus ecce Deus, kiedy śpiewają, kiedy malują, to tylko z Boskiej inspiracji. Jak mówi Cyceron: „mentis viribus excitari, divino spiritu afflari”. Oto szał poetycki, oto Entuzjazm
w czystej postaci, oto Bóg, którego poeta wzywa w epopei, który inspiruje bohatera w tragedii, który przekształca się w zwykłego mieszczanina
w komedii. To za Jego sprawą rodzą się Malarze, Muzycy i Poeci14.

Oczywiście nie chodzi tylko o wywołanie u siebie entuzjazmu, ale także
o umiejętność oddziaływania na odbiorcę. W tym zakresie oświeceniowa
poetyka francuska podkreśla rolę natury, która decyduje o tym, który artysta
odniesie sukces. Tym samym sam entuzjazm nie decyduje o sukcesie dzieła.
Myśl tę wyraził Denis Diderot w Kuzynku mistrza Rameau. Podczas rozmowy
Filozofa z młodym Rameau pada pytanie o powód niepowodzenia artystycznego, do którego doszło pomimo entuzjazmu i umiejętności przekazywania
J. Cazotte, La Guerre de l’Opéra…, s. 23.
Ch. Batteux, Les Beaux arts réduits à un même principe, Durand, Paris 1746, BnF/Gallica,
s. 34–35.
13
14
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go odbiorcom. W odpowiedzi kuzynek wyjaśnia swoją teorię artystycznego
sukcesu, według której natura, stworzywszy Leonarda da Vinci i Pergolesiego,
uśmiechnęła się z zadowoleniem; kiedy stworzyła „wielkiego” Rameau, przyjęła postawę pełną powagi i wzniosłości. Natomiast po stworzeniu kuzynka
wielkiego mistrza zrozumiała, że dzieło jest wysoce nieudane, i zareagowała
„grymasem, kolejnym grymasem i jeszcze jednym grymasem”, wyrażającymi
kolejno pogardę, lekceważenie i ironię15.
Wspomniany entuzjazm, zdolność wyrażania i przekazywania emocji oraz
naturalność ekspresji wydają się argumentami teoretyków, którzy opowiadają
się po stronie muzyki włoskiej i są gorącymi orędownikami jej adaptacji na
gruncie francuskim. Jedną z tych osób jest Rousseau, który na przykładzie
opery włoskiej pokazuje, w jaki sposób muzyka staje się elementem zdolnym
wzbudzać prawdziwe emocje. Autor Nowej Heloizy w wielu swoich tekstach
podkreśla wpływ muzyki na ludzkie emocje. Możemy dzięki temu poszerzyć
swoją wiedzę na temat retorycznej funkcji zniewalającej (movere), uważanej za
jeden z „najważniejszych celów retorycznej perswazji”, która, zdaniem Mirosława Korolki, poprzez swój stylistyczny odpowiednik – styl wysoki –
„eksponowana jest zwłaszcza w okresie dominacji uczuć”16.
Ponieważ francuska teoria sztuki opiera się nie tylko na Arystotelesowskiej
Poetyce, ale przede wszystkim na Retoryce, zasady rządzące oratorstwem odnoszą się także bezpośrednio do twórczości artystycznej. Tym samym zasada
wzruszenia zawarta w Księdze I Retoryki, mówiąca, że „budzenie wrogości,
litości, trwogi i innych tego rodzaju uczuć nie należy do przedmiotu sprawy,
lecz ma na względzie sędziego”17, odnosi się do funkcji movere, którą dzieło
sztuki realizuje, wzruszając widza. W przeciwnym razie artysta nie odniesie
sukcesu, a jego dzieło nie uzyska aprobaty. Zdaniem Arystotelesa wiarygodność w sztuce oratorskiej, a w konsekwencji – przychylność odbiorcy
w sztukach pięknych, uzyskuje się, gdy przekaz wywołuje wzruszenie18.
W dziedzinie muzyki istnieje wiele opisów stanów duchowych, które osiąga się dzięki jej wpływowi. Jej największą siłą jest możliwość przejścia
z poziomu bezpośredniej ekspresji, to znaczy dźwięków lub śpiewu, do poziomu, na którym zaczyna oddziaływać na wszystkie zmysły jednocześnie.
Ten etap stanowi ukoronowanie działa sztuki i świadczy o jego skuteczności.
Por. D. Diderot, Le Neveu de Rameau, red. A. Billy, Gallimard, Paris 1951, s. 464.
M. Korolko, Sztuka retorki…, s. 46.
17 Arystoteles, Retoryka, przeł. H. Podbielski, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1988, s. 61–62, wers 15–17, 1354a.
18 Tamże, 1356a, s. 68.
15
16
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Oświecenie we Francji to okres, w którym przywiązuje się szczególną wagę
do przyjemności estetycznej, ale również, lub przede wszystkim, do emocji
przeżywanych przez publiczność. Ta przyjemność i to wzruszenie decydują
o wartości dzieła sztuki, jak również, podobnie jak w retoryce, z której się
wywodzą, o zwycięstwie retora nad słuchaczami i artysty nad odbiorcami.
Warto zaznaczyć, że w dyskursie retorycznym, jeśli publiczność nie jest wystarczająco przekonana siłą argumentów mówcy i jeśli captatio benevolentiae nie
jest wystarczająco silne, funkcja movere staję się ostatnim czynnikiem decydującym o zwycięstwie lub porażce mówcy. Nie dziwi więc fakt, że, by osiągnąć zniewolenie odbiorców, używa się wszelkich możliwych środków.
Funkcja movere pozwala zatem na podporządkowanie sobie emocji odbiorcy
dzieła sztuki do tego stopnia, że w jego wyobraźni powstają żywe obrazy,
które artysta zamierza stworzyć za pomocą słowa albo muzyki.
Według Rousseau to muzyka włoska, a nie francuska, posiadła zdolność
posługiwania się retorycznym movere. W II części Nowej Heloizy Saint-Preux
dostrzega siłę oddziaływania włoskiej opery na wrażliwość odbiorcy:
Kiedy [włoski śpiewak] zaprezentował mi kilka scen włoskich, sprawił,
że poczułem związek muzyki ze słowem zawarty w recytatywie, muzyki
z uczuciami w ariach oraz siłę, którą precyzyjny takt i wybór akordów
wnosi do ekspresji. Następnie, kiedy już dodałem do mojej wiedzy na
temat języka wszystko to, co wiedziałem na temat akcentu oratorskiego
i patetycznego, to znaczy sztuki docierania do ucha i do serca poprzez
język, ale bez artykułowania słów, zacząłem słuchać tej czarującej muzyki i dzięki emocjom, które we mnie zaczęła wywoływać, szybko zrozumiałem, że sztuka ta miała siłę przekazu dużo większą, niż potrafiłem
sobie wyobrazić. Nie potrafię nawet określić tego zmysłowego uczucia,
które mnie ogarniało. Nie był to zwyczajny ciąg dźwięków, jak w naszych recytatywach. Z każdym zdaniem w moim umyśle tworzył się obraz, a w moim sercu nowe uczucie; przyjemność nie zatrzymywała się na
uszach, docierała do duszy19.

Przyłączając się do obiegowej wśród Włochów opinii na temat „płaskości”
muzyki francuskiej, Rousseau, w Liście o muzyce francuskiej, idzie dalej i stwierdza, że muzyka francuska jest całkowicie pozbawiona melodii, a przez to
trudna w wykonaniu oraz nieprzyjemna w odbiorze. Muzyka włoska, będąc
melodyjna, staje się uniwersalnym narzędziem przekazywania uczuć:
19

J.-J. Rousseau, La Nouvelle Héloïse…, s. 133.
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Wyznaję, że wiele razy przekonywałem się, że wątpliwe jest istnienie naszej melodii, i podejrzewam, że jest ona niczym więcej niż modulowanym
chorałem, który sam w sobie nie zawiera niczego przyjemnego i który
podobać się może tylko dzięki kilku arbitralnym ozdobnikom, wyłącznie
tym, którzy uznają umownie ich piękno. […] Trzeba [śpiewaczek takich
jak] Fel i Jeliotte, żeby śpiewać muzykę francuską; podczas gdy każdy
głos jest dobry, żeby wykonywać włoską, ponieważ piękno włoskiego
śpiewu wypływa z samej muzyki, podczas gdy w przypadku śpiewu francuskiego potrzebna jest sztuka śpiewaka20.

Oczywiście Rousseau, będąc znawcą muzyki, daje sobie prawo porównywania jej dwóch odmiennych rodzajów. Nie oznacza to jednak, że oceny
takiej mogą dokonać jedynie specjaliści, ponieważ celem sztuki jest docieranie do szerokiego grona odbiorców i tym samym każde dzieło musi liczyć
się z oceną przeciętnego jego adresata. Fragment Listu o muzyce francuskiej
opowiada o tym, w jaki sposób reaguje na muzykę odbiorca neutralny, który
nie opowiada się ani po jednej, ani po drugiej stronie:
Spotkałem w Wenecji Ormianina, człowieka światłego, jednak bez żadnej znajomości muzyki. Zaprezentowano mu w tym samym koncercie
francuski monolog, który zaczyna się od słów:
Temple sacré, séjour tranquille [Rameau, Hippolyte et Aricie]
Oraz arię Galuppiego, która zaczyna się następująco:
Voi che languite senza speranza
[…] W trakcie całego śpiewu francuskiego zauważyłem, że Ormianin
bardziej był zdziwiony niż zadowolony; ale spostrzegłem, i wszyscy wokół, że gdy tylko zabrzmiały pierwsze takty arii włoskiej, jego twarz
i oczy złagodniały; stał oczarowany, a cała jego dusza oddawała się muzyce, i chociaż niewiele rozumiał z języka, proste dźwięki wzbudzały
w nim czuły zachwyt. Od tamtej chwili nie mógł już słuchać więcej żadnej francuskiej arii21.

Mimo że Ormianin nie znał języka francuskiego ani włoskiego, mógł porównać dwie arie i rozkoszować się fragmentem opery włoskiej. Nie znaczy
to, rzecz jasna, że brzmienie języka nie ma wpływu na odbiór dzieła muzycznego. Spośród trzech powodów, dla których melodia włoska jest doskonała, Rousseau jako pierwszą wymienia właśnie delikatność i miękkość
20
21

J.-J. Rousseau, Lettre sur la musique françoise…, s. 302.
Tamże, s. 301–302.
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języka włoskiego, jego fleksyjność i silne brzmienie spółgłosek, które potrafią przekazywać emocje.
Drugim powodem jest śmiałość modulacyjna w utworach włoskich, które,
mimo że ustępują operom francuskim pod względem precyzji kompozycyjnej, są przyjemniejsze, zawierają więcej wrażliwości i bez konieczności
wprowadzania sztucznych wzmocnień do śpiewu są pełne żywej ekspresji.
Dzięki temu typowi modulacji kompozytor jest w stanie przejść gwałtownie
z jednej tonacji w drugą i, gdy tylko trzeba, pominąć pomniejsze, scholastyczne pasaże, aby w pełni oddać pauzy, przerywniki, urywane słowa –
wszystko to, co wyraża gwałtowne emocje i co z powodzeniem udaje się
Metastasiemu, Nicoli Porporze, Baldassaremu Galuppiemu i Gioachino
Cocchiemu, a czego nie potrafią osiągnąć liryczni poeci francuscy.
Powód trzeci, ułatwiający muzyce włoskiej zdobycie Francji, to „skrajna
precyzja taktów”, która sprawia, że śpiew staje się ożywiony, a akompaniament dynamiczny i rytmiczny. Dzięki temu, zdaniem Rousseau, muzyka
przekazuje całą gamę uczuć do serca i obrazów do umysłu22.
Hipotypoza – klucz muzyki włoskiej do adaptacji we Francji
Zdolność do realizacji retorycznej funkcji movere jest tylko jedną z przyczyn, dla których muzyka włoska z taką łatwością przyjmuje się na gruncie
francuskim. Jej możliwości adaptacyjne wynikają także ze wspomnianej wyżej zdolności przekazywania obrazów do umysłu. Otóż wrażenie, które
fragment utworu muzycznego wywiera na Saint-Preux i na Ormianinie
w Wenecji, nie jest przypadkowe ani tym bardziej sztuczne. Muzyka potrafi
zawładnąć umysłem i sercem tych osób. Słuchając włoskiego utworu, Saint-Preux spostrzega, że muzyka staje się medium, dzięki któremu twórca realizuje
głęboko przemyślany plan. Przyjemność słuchania muzyki nie jest przecież
celem samym w sobie, ale podlega dużo bardziej wyrafinowanemu zamysłowi.
Dąży do osiągnięcia takiego poziomu emocji, w którym percepcja dzieła pozwala odbiorcy stworzyć lub, bardziej precyzyjnie – odtworzyć – myśl i uczucie
twórcy. Saint-Preux osiąga ten poziom i jest w stanie wyobrazić sobie
przedmioty, postaci, pejzaże i wszelkie inne obrazy, jak gdyby znajdowały się
tuż przed nim, oddziałując na niego kolorami, zapachami, dźwiękami
i wszelkimi składnikami rzeczywistości fizycznej. Wyznanie Saint-Preux,
22

Tamże, s. 303–304.
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opisujące uniesienia duszy i reakcje jego świadomości na odbiór dzieła muzycznego, świadczą o tym, że realizowana jest w nim figura retoryczna
o nazwie „hipotypoza”:
Po całym szeregu przyjemnych arii usłyszałem te wielkie momenty ekspresji, które potrafią pobudzać i malować całą siłę gwałtownych namiętności;
coraz bardziej traciłem poczucie samej muzyki, śpiewu i imitacji, a zaczynałem słyszeć głos bólu, gniewu, przerażenia; widziałem rozpacz matek,
zdradzonych kochanków, zawistnych tyranów i w całym wzburzeniu, które
stało się moim udziałem, ledwie mogłem pozostać na miejscu23.

Hipotypoza, mająca swój źródłosłów w greckim słowie ύποτύπωσις oznaczającym obraz, jest figurą polegającą na utworzeniu racjonalnej i uczuciowej więzi między twórczą wyobraźnią artysty a wyobraźnią reprezentatywną
odbiorcy w celu wytworzenia w umyśle tego ostatniego zdarzeń, całych
scen, przygotowanych przez autora dzieła. Hipotypoza pozwala widzowi
będącemu pod wpływem poety, kompozytora albo malarza niemal dotknąć
rzeczywistości przez nich stworzonej. Korolko przypisuje jej „wyłącznie
funkcje artystyczne”, czyli żywy opis zdarzeń, ale dodaje również, że jej celem jest wywołanie „konkretnych uczuć”24, przez co nabiera ona już cech
retorycznej perswazji w zakresie movere. Definicja Korolki wskazuje więc na
trudność w definiowaniu hipotypozy, o której wspomina Georges Molinié
w Dictionnaire de rhétorique, stwierdzając, że nie ma zgody co do funkcji hipotypozy w historii retoryki25. Warto w tym miejscu zauważyć, że w dawnej
retoryce francuskiej hipotypozę identyfikuje się z Ενεργεια (enargeia), co podkreśla jej czynny udział w budzeniu silnych emocji u odbiorcy26.
Oczywiście kilka przedstawionych powyżej cech nie oddaje pełnej złożoności natury opery. Jednym z powodów adaptacji muzyki włoskiej we Francji są bez wątpienia zasady retoryki, na których opiera się osiemnastowieczna
estetyka francuska i którym w większym stopniu odpowiada charakter opery
włoskiej niż narodowej. W XVII wieku, z chwilą przybycia do Francji Lullego, dla Francuzów przyzwyczajonych do baletu nie do przyjęcia jest teatr,
w którym zamiast tańca dominuje śpiew. W XVIII wieku powoli akceptują
oni nie tylko włoskie bel canto, które potrafi wyrazić emocje i stać się źróJ.-J. Rousseau, La Nouvelle Héloïse…, s. 133.
M. Korolko, Sztuka retoryki…, s. 118.
25 G. Molinié, Dictionnaire de rhétorique, LIbraire Générale Française, Paris 1992, s. 167.
26 Zob. H. Morier, Dictionnaire de poétique et de rhétorique, P.U.F., Paris 1975, s. 497–509.
23
24
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dłem przyjemności i wzruszenia, ale również tworzą własną, odrębną estetycznie operę narodową. Transfer kulturowy z Włoch to nie tylko przyjęcie
we Francji opery włoskiej, ale także pewnego rodzaju stymulacja ewolucji
francuskiego teatru lirycznego.
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When king stops dancing –
about the impact of Italian opera on the French aesthetics
In the seventeenth century, with the arrival to France of Lulli, for the French, who are accustomed to ballet, is unacceptable a theater in which dominates singing instead of the dance. In
the eighteenth century, people are becoming accustomed not only to the Italian bel canto,
which can express emotions and become a rhetorical tool of pleasure and emotion, but also
they create their own distinctive aesthetic national opera. The Italian culture transfer, will
therefore, not only provoke an adaptation of Italian opera in France, but it is some kind is a
stimulation of the evolution of French lyric theater.
Keywords: French opera, rhetoric, aesthetics, theory of art
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LESZEK KARCZEWSKI

Uniwersytet Łódzki

Ekfraza i French Theory
O sztuce współczesnej pisze się specyficznym językiem. I to w każdym języku
– choć niniejszy artykuł będzie dotyczył przede wszystkim angielszczyzny
jako rzeczywistego narzędzia porozumiewania się w zglobalizowanym świecie
sztuki współczesnej. Nie jest to bowiem tekst zanurzony zanadto w historii –
najstarszy z przywoływanych faktów miał miejsce w 1966 roku. Ekfraza
zatem pojawia się tu nie jako znak antyku, nie jako figura retoryczna ani nie
jako forma genologiczna. Raczej – jako etykieta dość powszechnego doświadczenia, że oto współczesne teksty o sztuce: wypowiedzi artystów, galeryjne teksty naścienne, recenzje, przewodniki, wnioski grantowe itd., brzmią
cokolwiek poetycko, enigmatycznie, a jednocześnie – podobnie. Ich poetyckość sprawia, że z jednej strony – nie sposób niczego zrozumieć, a z drugiej
strony – zdaje się to normą, do której właściwie każdy już przywykł.
W niniejszym tekście podejmę próbę opisu współczesnego tekstu o sztuce,
nie tylko od strony językowej. Przede wszystkim zrekonstruuję genezę tej
poetyki. Wskażę poszczególne elementy złożonego procesu adaptacji idiomu
francuskich poststrukturalistów do angielszczyzny, uwarunkowania amerykańskich interpretatorów, wreszcie pokażę, jak krytyczny dyskurs poświęcony sztuce postmodernistycznej został przejęty przez instytucje sztuki zglobalizowanego
świata. Naświetlę także polityczne konsekwencje opisywanego zjawiska.
Angielski Międzynarodowej Sztuki. Poetyka
W 2012 roku Alix Rule, doktorantka socjologii Uniwersytetu Columbia,
i David Levine, artysta dzielący pracę między Brooklynem a Berlinem, opublikowali w internetowym magazynie „Tripple Canopy” esej International Art
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English. On the rise – and the space – of the art-world press release [Angielski Międzynarodowej Sztuki. O narodzinach – i miejscu – informacji prasowej świata
sztuki]1. W artykule, szeroko komentowanym nawet w prasie wysokonakładowej, m.in. w „The Guardian”2, stawiali efektowną tezę: umiędzynarodowiony świat sztuki posługuje się unikatowym językiem, którego najczystszą
artykulację znaleźć można w przesyłanych cyfrowo informacjach prasowych
o wernisażach wystaw, prezentacjach na biennale czy innych projektach
artystycznych. Choć są one napisane angielszczyzną, nie jest to język angielski;
co więcej – to właśnie dystans od angielszczyzny podlega w nim szczególnej
pielęgnacji. Zjawisko nazwali International Art English – Angielski Międzynarodowej Sztuki (dalej jako akronim IAE).
Habitat IAE duet Rule i Levine znalazł w serwisie e-flux3. To flagowa instytucja cyfrowego świata sztuki – serwis, który co dzień wysyła trzy powiadomienia o wydarzeniach dotyczących sztuki współczesnej na całym świecie.
Choć wysłanie powiadomienia jest płatne, samo wniesienie opłaty jest warunkiem koniecznym, lecz nie wystarczającym: e-flux jest kuratorowany, co
uniemożliwia zaistnienie w nim galerii komercyjnych. E-flux ma dwukrotnie
więcej odbiorców od najpopularniejszego magazynu sztuki współczesnej
„Artforum”. Jak uważają Rule i Levine, każdy „student sztuki w Skopje”
używa e-flux z nadzieją, że jego wystawa dysertacyjna spotka się z zainteresowaniem świata sztuki4.
W celu zbadania stylistycznych tendencji IAE autorzy wprowadzili
wszystkie teksty z 13 lat istnienia serwera listserv e-flux (z lat 1999–2012) do
Sketch Engine5, programu, który generuje analizy konkordancyjne. Pozwoliło to na zaobserwowanie specyficznych cech IAE. Po pierwsze, nawet
1 A. Rule, D. Levine, International Art English. On the rise – and the space – of the art-world press
release, http://canopycanopycanopy.com/contents/international_art_english [dostęp: 15.01.2015].
Tekst ukazał się w 16. wydaniu „Tripple Canopy” o podtytule They Were Us, publikowanym
między 17.05.2012 a 30.07.2012. Wszystkie tłumaczenia, jeśli nie wskazano inaczej, L.K.
2 http://www.theguardian.com/artanddesign/2013/jan/27/users-guide-international-art-english [dostęp: 28.11.2014].
3 http://www.e-flux.com [dostęp 28.11.2014].
4 Pojęcia „świat sztuki” (the artworld) używam w filozoficznym znaczeniu, jakie nadał Arthur
Danto, co pozwoliło George’owi Dickiemu sformułować instytucjonalną definicję sztuki.
Zob. A. Danto, The Artworld, „The Journal of Philosophy” 1964, vol. 61, issue 19, American
Philosophical Association Eastern Division Sixty-First Annual Meeting (Oct. 15, 1964),
s. 571–584, oraz G. Dickie, What is Art? An Institutional Analysis, w: tegoż, Art and the Aesthetic:
An Institutional Analysis, Cornell University Press, Ithaca, New York 1974, s. 19–52.
5 http://www.sketchengine.co.uk [dostęp 28.11.2014].
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w pobieżnej lekturze tekstu napisanego w IAE zwraca uwagę charakterystyczny leksykon. Powszednie rzeczowniki to „aporia” (aporia), „przestrzeń”
(space), „propozycja” (proposition), „napięcie” (tension), „autonomia” (autonomy),
które z kolei są „radykalnie” (radically) określane przez przymiotniki w typie
„biopolityczny” (biopolitical) czy „transwersalny” (transversal). Artysta opisany
w IAE nie tworzy, lecz przesłuchuje, kwestionuje, koduje, transformuje,
podważa, pokrywa, wypiera – choć często nie robi tych rzeczy, lecz ma je na
celu lub wydaje się (czy też może wydawać się) robić te rzeczy. Dowodzi
tego choćby poniższa informacja prasowa anonsująca wystawę z Kim Beom
Animalia:
Przez ekspansywną praktykę, która obejmuje rysunek, rzeźbę, wideo i książki
artystyczne, Kim kontempluje świat, w którym percepcja podlega radykalnemu zakwestionowaniu. Jego język wizualny jest charakteryzowany
przez żart z kamienną twarzą (deadpan humor) i absurdystyczne propozycje, które żartobliwie i przewrotnie odwracają oczekiwania. Sugerując, że
to, co widzisz, może nie być tym, co widzisz, Kim ujawnia napięcie pomiędzy wewnętrzną psychologią a zewnętrzną realnością i odnosi się do
obserwacji i wiedzy jako stanów umysłu6.

IAE wyrzuca też językowi angielskiemu brak rzeczowników: wizualne staje
się tu wizualnością, globalne – globalnością, potencjalne – potencjalnością,
doświadczenie – doświadczalnością (experiencability)7. Przykładowa notka
prasowa anonsująca konferencję Cultures of the Curatorial (Kultura Kuratorska)
definiuje „kuratorskie” (the curatorial) przez enumerację, charakterystycznie
unieruchamiającą rzeczywiste czynności. To „formy praktyki, techniki, formatów i estetyk”, pociągające za sobą „aktywności takie jak organizowanie,
kompilowanie, wystawianie, prezentowanie, mediowanie, publikowanie, […]
mnogość różnych, nakładających się na siebie i różnorodnie kodowanych
zadań i ról”8.
http://www.redcat.org/exhibition/kim-beom-animalia [dostęp: 24.11.2014].
Słowotwórczo niewiarygodna „doświadczalność” (experciencability) pojawia się na przykład
w takim kontekście: „U Stuarta Brisleya jego ciało oraz jego fizyczne, emocjonalne i społeczne
ograniczenia stoją w centrum praktyki. W swoim œuvre naciska on, rozciąga i rzuca wyzwanie
własnemu ciału, by odsłonić zagadnienia alienacji i społecznej niesprawiedliwości. Wybrane
dawne i współczesne prace zogniskują się na rodzaju fizycznej doświadczalności artysty jako
kreatora dzieła”. Zob. http://www.thisisexile.com/project_artbrussels_2012.html [dostęp:
18.04.2014].
8 http://www.artandeducation.net/announcement/cultures-of-the-curatorial [dostęp: 18.04.2014].
6
7
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Badania frekwencyjne Rule i Levine’a polegały na porównaniu częstości
użyć wybranych słów w tekstach pisanych IAE w odniesieniu do korpusu
brytyjskiej angielszczyzny (British National Corpus, dalej BNC)9. Poszukiwanie „realności” (reality) w e-publikacjach e-flux napisanych w IAE daje
wynik 313,7 użyć na milion wyrazów; poszukiwanie „realności” w znacząco
większym korpusie BNC daje wynik tylko 61,1 użyć na milion. Innymi słowy, „rzeczywistość” gra pięć razy ważniejszą rolę w IAE niźli w brytyjskim
angielskim. A już „realne” (the real) pojawia się 2148 razy na milion w e-flux,
w przeciwieństwie do jedynie 12 razy na milion w BNC: to około 179 razy
częściej! IAE cierpi też na nadliberalizm użycia m.in. „negacji” – trzy razy
częściej niż w BNC, ale przede wszystkim „dialektyki”. „Dialektyka” pojawia
się sześć razy częściej w tekstach e-flux niż w korpusie BNC, to jest aż 9,9
użyć na milion; „dialektyka” jest zatem prawie tak pospolita w IAE jak
„światło słoneczne” (sunlight) w BNC, dodatkowo ten precyzyjny filozoficzny termin zostaje pozbawiony jakiegokolwiek znaczenia:
Ta fizyczna i egzystencjalna dialektyka, która znajduje się w permanentnym
stanie oscylacji pomiędzy wysokością a umyślnym upadkiem, prowadzi nas
do zbadania granic równowagi oraz tych przeciwstawnych sił10.

Rule i Levine zauważają także odrębność słowotwórczą IAE. Prefiksy jak
para-, proto-, post- oraz hiper- rozwijają słownik brytyjskiej angielszczyzny
w sposób wykładniczy, jednocześnie ją „germanizując”.
Po drugie, według Rule i Levine składnię IAE cechuje zagęszczenie zwrotów przysłówkowych oraz obce językowi angielskiemu wielokrotnie złożone
zdania podrzędne (przybierające postać bezwiednej zeugmy). Jak w przykładowej informacji prasowej:
White Flag Projects ma przyjemność przedstawić Mockup, jednoosobową
wystawę Daniela Lefcourta. Mockup to magazyn, scenografia, mauzoleum, targi, diagram, plansza do gry, sklep detaliczny, piktogram, klasa
szkolna, wystawa muzealna, model architektoniczny i warsztat twórcy
znaków. Jak drewno kompozytowe – materiał, z które zrobione są dzieła
– każdy obiekt jest zarazem prawdziwy i trwały, a jednocześnie jest zaledwie namiastką lub substytutem11.
9 British National Corpus, BNC, to korpus 100 milionów próbek języka angielskiego, pisanego i mówionego, z różnego rodzaju źródeł. Zob. http://www.natcorp.ox.ac.uk/corpus/
index.xml [dostęp 28.11.2014].
10 http://www.e-flux.com/announcements/a-gravity-weightless-narratives [dostęp: 25.11.2014].
11 http://www.e-flux.com/announcements/daniel-lefcourt-at-white-flag [dostęp: 18.04.2014].
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Dodatkowo to, co napisano w IAE, przez samych autorów rzadko określane jest jako artykuł, od czasu do czasu jako esej (który to termin „przynajmniej ma etymologiczne korzenie na właściwym miejscu”, dworują sobie
Rule i Levine). Autorzy najczęściej piszą po prostu „teksty”.
Francja po amerykańsku. Geneza
Rule i Levine analizę kończą efektownym pytaniem: dlaczego, zajmując się
sztuką, „kończymy, pisząc w sposób brzmiący jak niezręcznie tłumaczony
francuski?”, czyli prokurując „tekst” w IAE – co w świecie sztuki uchodzi za
rzecz całkowicie naturalną. I na pytanie o przyczynę sprawczą dają jednoznaczną odpowiedź: źródłem IAE jest magazyn „October”, założony
w 1975 roku jako głos sprzeciwu zwolenników filozofii kontynentalnej wobec amerykańskiej tradycji formalistycznej krytyki artystycznej ze szkoły
Clementa Greenberga.
Redaktorzy „October”, wśród których należy przede wszystkim wymienić
Rosalind Krauss, nisko oceniali współczesną im krytykę, beletrystyczną
i metodologicznie niechlujną12. Poszukiwania rygorystycznych kategorii
interpretacyjnych i kryteriów oceny doprowadziły do przekładu tekstów
francuskich poststrukturalistów i przedstawienia ich amerykańskiej publiczności
na łamach „October”. Ale ta zmiana metodologiczna miała przemożny wpływ
nie tylko na analizę, interpretację i wartościowanie sztuki; zmieniła także styl
pisania o sztuce (notabene, wielu z współpracowników redakcji było Francuzami, którzy samodzielnie przyswajali angielszczyźnie własne teksty).
Charakterystycznego przykładu na zmianę krytycznego paradygmatu dostarczają teksty samej Krauss, tłumaczki Barthes’a, Baudrillarda i Deleuze’a, widomie zainfekowanej ich myślą i językiem. W eseju Sculpture in the Expanded Field13
do analizy prac takich artystów lat 60. XX wieku jak Robert Morris, Robert
Smithson, Michael Heizer, Richard Serra, Walter De Maria, Robert Irwin, Sol
LeWitt, Bruce Nauman14 Krauss używała elementów teorii gramatyki narracyjnej Algirdasa Juliena Greimasa, dodatkowo w stylizacji prekursorskiej wobec
IAE (inflacja specyficznej leksyki i prefiksów oraz składniowa zeugma):
12 Zob. D. Carrier, Rosalind Krauss and American Philosophical Art Criticism: From Formalism to
beyond Postmodernism, CT, Praeger, Westport 2002, zwł. s. 55–70.
13 Zob. R. Krauss, Sculpture in the Expanded Field, „October” 1979, vol. 8, s. 30–44.
14 Wyliczenie Krauss, zob. tamże, s. 41.
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To, że rzeźba sama w sobie stała się rodzajem ontologicznego braku,
kombinacją wykluczeń, sumą ani-tego z ani-tamtym [the sum of the neither/nor],
nie oznacza jednak, że same terminy, z których została zbudowana – nie-pejzaż [not-landscape] i nie-architektura [not-architecture] – nie mają konkretnego zastosowania. Bowiem terminy te wyrażają ścisłą opozycję między
wybudowanym a nie-wybudowanym, kulturowym a naturalnym, pomiędzy którymi produkcja rzeźbiarskiej sztuki wydaje się zawieszona15.

Ten krytyczny paradygmat wspierany, a ostatecznie narzucony światu
sztuki przez „October”, o czym Rule i Levine już nie piszą, jest elementem
szerszego zjawiska, czyli French Theory, którą można zdefiniować jako amerykańską redakcję francuskiego poststrukturalizmu. Ma ona ściśle określony
moment zerowy. Rozpoczyna ją konferencja The Language of Criticism and the
Sciences of Man 18–21.10.1966 na John Hopkins University w Baltimore ze
słynnym wystąpieniem Jacques’a Derridy, wygłoszonym – co znamienne –
po francusku: La structure, le signe et le jeu dans le discours des sciences humaines16.
Konieczne procesy translacji francuskich oryginałów poststrukturalistycznych tekstów na amerykański angielski musiały pociągnąć za sobą szereg
procesów adaptacyjnych. Ewa Domańska podsumowuje je następująco:
Po pierwsze, stanowi o nich selekcja specyficznych aspektów teorii oraz
kategorii zgodnych z optyką tłumacza-redaktora, po drugie, podanie tez
w formie praktycznego wademekum, pomocnego w rozumieniu otaczającej rzeczywistości, po trzecie, promocja krytycyzmu i potrzeby zmian17.

Część cech IAE jest zatem spadkiem po języku francuskich poststrukturalistów i niedostatkach talentu tłumaczy. Ten rodowód mają wskazane słownikowe idiosynkrazje IAE. W oczywisty sposób swoją genezę zaznaczają
sufiksy -ion, -ty, -ality i -ization, kalki wprowadzane zamiast alternatywnej,
a rodzimej dla angielszczyzny końcówki -ness. Inny import to rodzajniki
określone: the political, the space of absence czy the recognizable and the repulsive oraz
skłonność do monumentalnych słów w rodzaju wspomnianej „dialektyki”.
Tamże, s. 36–37.
Wystąpienie Derridy przetłumaczono jako Structure, Sign, and Play in the Discourse of the
Human Sciences i opublikowano po angielsku w: R. Mackesey, E. Donato, red., The Structuralist
Controversy: The languages of Criticism and the Sciences of Man, Johns Hopkins Press, Baltimore and
London 1972.
17 Zob. E. Domańska, Co zrobił z nami Foucault?, w: E. Domańska, M. Loba, red., French
Theory w Polsce, Wyd. Poznańskie, Poznań 2010, s. 68–69.
15
16
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To także odpowiedź na inflację zdań podrzędnie złożonych czy wskaźników
zespolenia simultaneously, while also lub always already (jednocześnie, podczas
gdy, już zawsze). Rzecz w tym, że amerykańscy imitatorzy francuskiego
poststrukturalizmu naśladowali zarówno zamierzone, jak i nieintencjonalne
cechy jego poetyki. O ile Krauss i jej współpracownicy aspirowali do rodzaju
analitycznej precyzji w użyciu słów, o tyle kilka stopni pokrewieństwa dalej
tych samych słów używano jako stylistycznej sygnatury: w najlepszym razie
ekspresyjnie. O ile w filozofii „dialektyka” ma precyzyjne, by nie rzec: scjentystyczne, znaczenie, o tyle w IAE używane jest niemal wyłącznie z powodu
swojej afektywnej konotacji. Mądrze się kojarzy.
Trybem dygresji należy nadmienić, że inspiracji do metaforyzowania dostarczają sami poststrukturaliści, z Derridą na czele, denuncjującym logocentryzm metafizyki przez obnażenie, iż byt jako obecność, ukrywany za wieloma pseudonimami (arché, eidos, telos, ousia, aletheia, hypokeimenon) to ledwie
„biała mitologia”, idiom europejskiego filozofa –mężczyzny. Esencjalny byt
to według niego zaledwie „pierwsza” metafora, warunkująca istnienie kolejnych, czy też, uciekając się do metafory Derridy, heliotrop; konsekwencją
jest uznanie radykalnej figuratywności wszelkiego dyskursu18 (w spójnym
z tą deklaracją idiomie):
Zawsze jest w jakiejś książce zasuszony kwiat, którego nie znajdziemy
w żadnym ogrodzie; i żaden język, z racji niekończących się powtórzeń,
nie zawrze w swojej strukturze analogii. Żadnej ontologii nie uda się pomieścić tego dodatkowego kodu, który przecina swą przestrzeń, nieustannie przesuwa ogrodzenia, plącze ścieżki, otwiera okrąg19.

Dowartościowanie przez poststrukturalizm nieuchronnej metaforyczności,
figuratywności, retoryczności dyskursu („nie ma nic poza tekstem”20) ma
jednak i inne konsekwencje. Filozoficzna demistyfikacja logocentryzmu
została przez amerykańskich popularyzatorów, zwłaszcza ze Szkoły w Yale,
z Paulem de Manem na czele, zmieniona już to w dogmatyczny program21,
18 Zob. J. Derrida, Biała mitologia. Metafora w tekście filozoficznym, przeł. J. Margański, w: tegoż, Marginesy filozofii, przeł. A. Dziadek, J. Margański i P. Pieniążek, Wyd. KR, Warszawa
2002, s. 266, 270–273.
19 Tamże, s 336.
20 „Nie istnieje poza-tekst” (J. Derrida, O gramatologii, przeł. B. Banasiak, Wyd. KR, Warszawa 1999, s. 217).
21 Zob. M. Mrugalski, Dekonstrukcja – poststrukturalizm – de-konstrukcjonizm, w: D. Ulicka,
red., Literatura. Teoria. Metodologia, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006, s. 352–417.
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już to – w stylistykę, w figurę, w obiegową metaforę właśnie. French Theory,
a zatem poststrukturalizm w Stanach Zjednoczonych, pisze Ewa Domańska:
często sprzedawana była w postaci chwytliwych cytatów; marketingowych
sloganów i skondensowanych fragmentów tekstów publikowanych w user-friendly studenckich readerach, które upraszały wyrafinowane wywody22.

Toteż autorzy poststruktualistyczni w światowym obiegu myśli „są rozpoznawani nie tyle jako autorzy pojęć […], ile metafor właśnie, swoistych nie-pojęć, czy pojęć nie do pojęcia”23. By także posłużyć się figurą: któż z sięgających po nie humanistów rzeczywiście jest w stanie pojąć mechanizm Derridiańskiej różni (différance) albo przynajmniej to, dlaczego nie ma niczego
poza tekstem? Nierozstrzygalność metafor prowadzi do gry retorycznej, do
żonglerki metaforami, której paradoks polega na tym, że poststrukturalizm,
obaliwszy metafizyczne pretensje filozofii, wskazując, iż to „tylko metafora”,
sam funkcjonuje jako „aż metafora”. Gra jednak się toczy, po angielsku,
ściślej mówiąc – po amerykańsku, a jeszcze precyzyjniej – „w angielszczyźnie konstruowanej na użytek czytelnika globalnego, możliwie wypranej
z konotacyjnych komplikacji”24. Ten zmetaforyzowany preparat z angielszczyzny – to właśnie International Art English.
Wulgarny copywriting. Konsekwencje
Prowokacyjny artykuł Rule i Levine’a dał początek poważnej debacie
w świecie sztuki. Głos zabrał m.in. Vincenzo Latronico, pisarz i tłumacz
z Miediolanu. W jego opinii autorzy eseju o IAE słusznie zdiagnozowali
obce wpływy językowe, pomylili się jednak, sądząc, że uczyniły one IAE
językiem bardziej złożonym niż brytyjska angielszczyzna. Obcojęzyczne
wpływy bowiem zawsze czynią język bardziej dostępny dla użytkowników
innych niż ci, którzy władają nim jako mową ojczystą, jako native speakerzy –
a „obcy” stanowią grupę potencjalnie liczniejszą i bardziej różnorodną. Latronico zwrócił uwagę, że wyglądający na zawiłą retoryczną grę IAE w rzeczywistoE. Domańska, Co zrobił z nami Foucault?…, s. 68–69
T. Szkudlarek, Dekonstrukcja i szczepionka z Marksa, w: E. Domańska, M. Loba, red.,
French Theory…, s. 91–92.
24 Tamże, s. 93.
22
23

LESZEK KARCZEWSKI: Ekfraza i French Theory

305

ści używa mniejszej liczby słów i mniejszej liczby struktur składniowych niż
wzorcowy brytyjski angielski, co wcale jednak nie oznacza, że słowa te są
koniecznie najłatwiejsze, a konstrukcje – najprostsze. IAE jest jednocześnie
złożony i prosty: to kombinacja abstrakcyjnej rafinady i przyziemnej bezpośredniości – kombinacja może złożona, ale w żadnej mierze nie unikatowa.
To samo przydarzyło się łacinie25. Średniowieczna łacina, międzynarodowy
język komunikacji uczonych, opierała się na języku tłumaczenia i komentarzy Biblii świętego Hieronima. Na sukces tego przekładu złożyło się wszystko to, co kilkaset lat później nie spotkało się z uznaniem renesansowych
filologów, odkrywających piękno łaciny klasycznej:
Styl Hieronima był jaśniejszy, bardziej powtarzalny, bardziej banalny;
używał on dziwacznych słów przekształconych z greki czy hebrajskiego,
choć dostępne były właściwsze synonimy. W skrócie: jego łacina była łatwiejsza (przeznaczona dla szerszej publiczności) i jednocześnie niepotrzebnie skomplikowana26.

Analogia, znaleziona przez Latronico pomiędzy łaciną a IAE, jest nie tylko
trafna; pociąga za sobą także szereg konsekwencji. Jeśli „October” istotnie
jest Wulgatą współczesnego świata sztuki, oznacza to, że IAE, jako zwulgaryzowany język angielski, jest zależny już nie tylko od imitatorów stylistycznego smaku amerykańskich redaktorów francuskich poststrukturalistów, ale
także od codziennych interwencji tysięcy jego użytkowników na całym świecie. Przy czym sformułowanie „cały świat” nie jest hiperbolą: za Hansem
Beltingiem świat sztuki zamiennie stosuje pojęcia „sztuka współczesna”
i „sztuka globalna”27. Głównym narzędziem globalnej „biennalizacji” sztuki
ostatniej po 2000 roku jest właśnie IAE, przesyłany przez e-flux przez panoptyczny internet. Skoro większość globalnego świata sztuki została przeniesiona on-line, to do użytkownika e-flux sztuka zawsze dotrze, jak piszą
Rule i Levine, „owinięta w IAE”. W ten sposób IAE przestał należeć do
„October”, tak jak język Wulgaty przestał należeć do świętego Hieronima.
Warto jednak przemyśleć konsekwencje retorycznej gry metafor, prowadzonej przez świat sztuki w IAE. Jeśli metafora – paradygmat IAE –
25 V. Latronico, Tip of the Tongue, http://frieze-magazin.de/archiv/features/auf-der-zunge/?lang=en [dostęp: 28.11.2014].
26 Tamże.
27 Zob. H. Belting, Contemporary Art as Global Art. A Critical Estimate, w: H. Belting,
A. Buddensieg, red., The Global Art World, Hatje Cantz Verlag, Ostfildern 2009, s. 38–73.
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jest pojęciem nie do pojęcia, to znaczy, że i komunikat napisany w IAE
jest niezrozumiały; potwierdza to zresztą niewyrażoną dotąd wprost hipotezę, iż IAE to język par excellance obcy, czyli taki, którego się nie rozumie.
Rzecz jednak w tym, że w wypadku komunikatów prasowych z e-flux nie
liczy się rozumienie znaczenia słów, lecz ich perswazyjna moc28. Martha
Rossler, amerykańska artystka i teoretyczka, kolejna z dyskutantów, ujmuje rzecz nawet dosadniej: IAE to copywriting, używanie słów kluczy29.
Zaczerpnięte z amerykańskiej redakcji poststrukturalizmu metafory nie
mają zostać zrozumiane, lecz rozpoznane, zidentyfikowane jako język
właściwy pewnej klasie społecznej – światu sztuki – skutecznie podtrzymujące rynek dóbr symbolicznych – globalny rynek sztuki. Ten mechanizm wykluczenia wydaje się klasycznym przykładem społecznej dystynkcji30.
International Art English, powstały, co pokazałem, na przełomie lat 60.
i 70. XX wieku, spełniał konkretne zadanie: przenosił autorytet kręgów
uniwersyteckich – poprzez językowe manieryzmy poststrukturalizmu – na
sztukę postmodernistyczną (by jeszcze raz przywołać esej Krauss Sculpture in
the Expanded Field). Wszak IAE powstał jako język opisu dzieł, które przekraczały krytyczny idiom New Criticism, wymodelowany na sztuce modernizmu. Użycie IAE konsekrowało pewne dzieła sztuki swojej epoki jako znaczące, krytyczne i współczesne (zgodnie z duchem instytucjonalnej definicji
sztuki31).
Jednak „metodologiczna” rewolucja z łamów „October” uległa estetyzacji;
dekadę później każda kolumna znacznie popularniejszego magazynu o sztuce
– „Artforum” – była zredagowana w IAE. Poczytność „Artforum” sprawiła,
że wypowiedzi artystów, galeryjne teksty naścienne, recenzje, przewodniki,
wnioski grantowe itd., żeby powtórzyć wyliczenie z początku artykułu –
zaczęły brzmieć identycznie. Dziś, jak zauważa Hito Steyerl, niemiecka artystka sztuki wideo, także zajmująca stanowisko w debacie nad IAE, żadna
galeria w Salvador da Bahia, przestrzeń projektowa w Kairze, instytucja
28 Rule i Levine posuwają się nawet do dyskusyjnego żartu i ciesząc się z dekadentyzmu
IAE, czytają informacje prasowe z e-flux nie dla ich zawartości, ale dla ich liryzmu czy poetyckiego absurdu.
29 Martha Rossler, English and All That, http://www.e-flux.com/journal/english-and-all-that [dostęp: 28.11.2014].
30 Przywołuję kategorię Pierre’a Bourdieu (Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia,
przeł. P. Biłos, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2005).
31 Patrz przypis 5.
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w Zagrzebiu nie mogą zrezygnować z tej specyficznej mutacji angielskiego –
narzędzia imperium32.
Konsekwencją rozpoznania dystynkcji w kategoriach dyskursu postkolonialnego jest odkrycie, że ekfraza IAE wpada w pułapkę mimikry33. Kategorię tę definiuje Homi Bhabha, analizując relacje imperium brytyjskiego
i Indii; zwraca uwagę, że w trakcie procesów kolonializacyjnych następuje
„zwrot komiczny” (comic turn) w tradycji trompe l’oeil. „Kolonialna mimikra to
pragnienie zreformowanego, rozpoznawalnego Innego, jako podmiotu różnicy, który [w stosunku do kolonizatora] jest prawie taki sam, ale nie całkiem”, pisze Bhabha34. Skolonizowany ma przejąć kulturowe rytuały kolonizatora, a jednocześnie na tyle pozostać sobą, by swą mimikrą podtrzymywać
różnicę między byciem Anglikiem a byciem zanglicyzowanym (Anglicised).
Mimikra odsuwa prostą binarną opozycję, kryjącą się w mimetycznej reprezentacji; mimikra „marginalizuje monumentalizm historii, całkiem prosto
drwi z jej potęgi bycia modelem, siły, która rzekomo czyni ją naśladowalną.
Mimikra raczej powtarza niż re-prezentuje […]”, komentuje Bhabha35, podsuwając obraz hybrydycznej podmiotowości „zangielszczonych” Hindusów,
bardziej angielskich od Anglików, choć w istocie nie-Anglików. Kolonialna
strategia adaptacji Innego problematyzuje równocześnie tożsamość kolonizatora, podważając jej esencjalność.
Zatem globalny, wulgarny copywriting w IAE ma subwersywną moc. Mimikra idiomu magazynu „October” podważa fundament dystynkcji. IAE,
żywy dialekt angielszczyzny, nieustannie ewoluuje dzięki nieanglojęzycznym,
skolonizowanym użytkownikom, włączającym wciąż nowe taktyki, czyniące
z IAE język globalnie mniej obcy (choć jednocześnie obcy coraz bardziej dla
angielskich native speakerów). W ten sposób „prawdziwa” krytyka z „October”
staje się nieodróżnialna od powtórzenia w IAE – krytycy, kiedyś innowatorzy IAE, stracili nad nim kontrolę. Przegrywają we własną grę w metafory
z anonimowymi przeciwnikami, „studentami sztuki ze Skopje”, którzy mogą, lecz nie muszą nawet mieć świadomości, że w nią grają36.
32 H. Steyerl, International Disco Latin, http://www.e-flux.com/journal/international-disco-latin [dostęp: 28.11.2014].
33 Zob. P. Piotrowski, „Francuskie teorie”, amerykańska mediacja, polska redakcja, w: French Theory…, s. 115–116.
34 H. Bhabha, Of Mimicry and Man: The Ambivalence of Colonial Discourse, „October” 1984,
vol. 28, s. 126.
35 Tamże, s. 128.
36 Zob. H. Steyerl, International Disco Latin…
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Steyerl wydobywa dystynkcje stojące za samym artykułem Rule i Levine’a,
pytając retorycznie, dlaczego właściwie anonimowy „student sztuki
w Skopje”, bohater negatywny eseju dwojga autorów, negatywny – bo używający IAE, mimikry angielszczyzny, miałby wzorować się na British National Corpus? Dlaczego „student sztuki w Skopje” ma używać słownika
o takiej samej frekwencyjności jak BNC? Przypomina tym samym, że wolterowska satyra zyskuje swą moc od tego, w kogo uderza – a „student sztuki
ze Skopje”, mający nadzieję, że ktoś przynajmniej przeczyta o jego pracy
dyplomowej, jest zbyt łatwym celem.
Steyerl przypomina, że IAE nie jest językiem szczęśliwych stażystów, ale
stażystów nieszczęśliwych; jest narzędziem ekspresji społecznych i klasowych napięć współczesnego rynku sztuki, zwłaszcza w krajach rozwijających
się. Z jednej strony wspiera opresję i wyzysk, legitymizuje doświadczanie
sztuki współczesnej przez jeden procent społeczeństwa. Ale jednocześnie
IAE tworzy cyfrową lingua franca poza geograficznymi i klasowymi podziałami; pozwala denuncjować wątpliwe zaangażowanie świata sztuki w finansowe i nacjonalistyczne środowiska. IAE jest także językiem dysydentów,
imigrantów i renegatów. Można na niego spojrzeć jak na nieuregulowany,
nieluksusowy, nienarodowy – „dar, nadmiar, tworzący się między Skopje
a Sajgonem”37. IAE subwersywnie obnaża dystynkcje społeczne świata sztuki i w istocie rzeczy jego esencjalne pretensje.
Trybem dygresji można dodać, że to na wskroś polityczne spojrzenie na
International Art English jest całkowicie uzasadnione. Wszak Rule i Levine,
wyśmiawszy IAE, widzą dla świata sztuki jedno wyjście: powrót do nienagannej, brytyjskiej angielszczyzny, zwracają zresztą uwagę, że instytucje glottodydaktyczne w UK i USA już monetyzują tę ideę. Dla nieanglojęzycznych
stażystów z całego świata uniwersytety Cornella czy Columbia otworzyły
kursy usuwające naleciałości obcego akcentu czy składni – wysoko płatne,
ale obok umiejętności językowych oferujące nadzieję równie wysoko płatnej
pracy etatowej. Z nimi „student sztuki ze Skopje” wpadnie w długi; bez nich
na zawsze utknie na etapie bezpłatnych staży. Steyerl podsumowuje: „Dla
studenta sztuki ze Skopje nie istnieje dłużej [alternatywa] »publish or perish«
(publikuj albo giń). Teraz to »pay or perish« (płać albo giń)”38.
Zatem, podsumowując powyższe rozważania: globalny dyskurs sztuki
współczesnej, elektroniczna ekfraza z e-flux napisana w International Art
37
38

Tamże.
Tamże.
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English, spłaca w istocie dług względem słabej znajomości francuskiego
amerykańskich redaktorów francuskiego postmodernizmu, ich niechęci do
idiomu New Criticism i ambicji nobilitowania sztuki postmodernistycznej
poprzez uniwersytecki żargon, którego transfer z „October” do e-flux pociągnął za sobą utratę już nie tyle lingwistycznej, ile metodologicznej świadomości. IAE jest zjawiskiem kolonialnym: mimikrą poststrukturalistycznych
metafor, obnażającą stojące za nimi quasi-esencjalne dystynkcje społeczne.
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Ekphrasis and French Theory
The article is an analysis of the poetics, the origins and consequences of the global discourse
of contemporary art. Its source is seen in post-structuralist philosophy, popularized in America by ‘October’ magazine circle. The author argues partially with claims of A. Rule and D.
Levine from the article ‘International Art English. On the rise – and the space – of the art-world press release’ by extending the research with an American interpretation of French
poststructuralist and postcolonial studies. According to the autor this discourse is the mimicry of poststructuralist metaphors disclosing semi-essential social distinctions behind them.
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O wybranych związkach frazeologicznych
jako nośnikach wspólnej wiedzy kulturowej.
Wskazówki dla glottodydaktyki
Wprowadzenie
Ulegając idei integrowania nauczania języka z jednoczesnym poznawaniem
kultury kraju (bądź obszaru obejmującego kilka krajów), w którym tym językiem się mówi, wielu glottodydaktyków zadaje sobie pytanie, w jaki sposób
najefektywniej połączyć przyswajanie wiedzy językowej z wiedzą o kulturze.
Dostrzeżono bowiem znaczenie tła kulturowego w procesie uczenia się
języka obcego: w podręcznikach do nauki języków obcych pojawiają się
teksty opisujące specyficzne dla danego kraju zjawiska, jak np. nieobchodzone nigdzie indziej święta bądź potrawy typowe dla danego kraju czy regionu. Już na tych przykładach widać, że aby móc mówić o tego rodzaju
zjawiskach, należy poznać także specyficzne p o j ę c i a , za którymi kryje się
o wiele więcej niż tylko słownikowa definicja – to nierzadko tło historyczne,
wiedza o zwyczajach dotyczących sposobów obchodzenia świąt czy o przekonaniach członków danej społeczności związanych np. z magicznymi właściwościami danej potrawy.
Przytoczone wyżej przykłady z obszarów wymagających znajomości specyficznego słownictwa należą do zbioru leksyki mającej oczywiste odniesienie do kultury, dlatego też nie sposób pominąć jej w programie nauczania
języka jako obcego. Nasuwa się jednak pytanie, czy takie kategorie jak na
przykład wspomniane tutaj „święta” lub też „specyficzne potrawy” wyczerpują zasób środków językowych, które powinny skłaniać uczącego do nawiązywania do kultury kraju, którego języka on uczy? Wydaje się, że nie.
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W poszukiwaniu odpowiedzi na to pytanie w literaturze glottodydaktycznej
można znaleźć różnorodne podejścia do zagadnienia integrowania wiedzy
kulturowej z umiejętnościami językowymi w procesie nauczania. W większości opracowań teoretycznych natkniemy się na koncepcje wypracowane
pierwotnie dla potrzeb glottodydaktyki języków światowych, które następnie
przeniesione zostały na grunt polski, z mniejszymi bądź większymi modyfikacjami w stosunku do pierwowzoru. To sprawia, że pojęcia takie jak francuska la civilisation czy niemiecka die Landeskunde nie brzmią obco ani pusto,
a niektóre koncepcje teoretyczne1 łączenia praktycznej nauki języka jako
obcego z równoczesnym nabywaniem wiedzy o kulturze, zdobywszy uznanie polskich glottodydaktyków, znajdują zastosowanie w tworzonych i/lub
realizowanych przez nich programach nauczania.
Teoria pragmatyki leksykulturowej Roberta Galissona
Jedną z takich koncepcji jest teoria pragmatyki leksykulturowej2 francuskiego językoznawcy i glottodydaktyka Roberta Galissona. Bardzo wyraźnie
ukazana została w niej waga komponentu kulturowego w procesie nauczania
języka obcego – wiedza kulturowa jest równie ważna jak nabywane przez
uczących się kompetencje językowe. Z tego założenia wynika propozycja
takiego kształtowania programu nauczania, aby poznawanie kultury było jak
najściślej powiązane z podsystemem leksykalnym. W swojej teorii Galisson
daje wyraz przekonaniu o tym, że w każdym języku istnieją słowa „obciążone kulturowo” bardziej niż inne3 i to właśnie one powinny zajmować
1 Bliższe informacje na temat takich koncepcji teoretycznych, które wywarły największy
wpływ na kształtowanie się świadomości znaczenia wiedzy kulturowej w procesie nauczania
języka polskiego jako obcego, przedstawia P.E. Gębal w opracowaniu Dydaktyka kultury polskiej
w kształceniu językowym cudzoziemców. Podejście porównawcze, Wyd. Universitas, Kraków 2010.
2 O pragmatycznym, a więc komunikacyjnym wymiarze leksykultury pisze Galisson m.in.
w artykule Où il est question de Lexiculture, de Cheval de Troie et d’Impressionnisme, „Études de
Linguistique Appliquée” (ÉLA) 1995, nr 97, s. 5–14, oraz La pragmatique lexiculturelle pour
accéder autrement, à une autre culture, par un autre lexique, „Études de Linguistique Appliquée”
(ÉLA) 1999, nr 116, s. 477–496.
3 Galisson mówi wprost, w jakiego typu jednostkach leksykalnych poszukiwać należy kultury. Identyfikacja jednostek leksykalnych kulturowo obciążonych jest kluczowa dla glottodydaktyki danego języka – jeśli takie jednostki zostaną wskazane, można je następnie ująć
w programach nauczania, rozszerzając odpowiednio zasób słownictwa przeznaczony na dany
poziom znajomości języka.
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uprzywilejowane miejsce w programach nauczania (podręcznikach), nawet
tych przeznaczonych na początkowe etapy nauczania.
Elementem, który wyraźnie odróżnia tę teorię od podejść stosowanych dotychczas w glottodydaktyce polonistycznej4, jest dostarczenie kompletnego
narzędzia do badania leksykultury5, a więc dostarczenie teorii wraz z siatką pojęciową oraz opisu metody badawczej. Drugą istotną różnicą w stosunku do
funkcjonujących w glottodydaktyce polonistycznej podejść kulturowych jest
przedstawione w tej teorii rozumienie samego pojęcia „kultura” – Galisson
wprowadza pojęcie kultury wspólnej (culture partagée), którą zestawia z tzw. kulturą uczoną (culture savante), żadnej z nich nie waloryzując, tylko podkreślając, że
działaniu pierwszego z wymienionych tutaj typów kultury, culture partagée, mimowolnie poddawany jest każdy rodzimy użytkownik; kultura wspólna ujawnia
się poprzez wychowanie, kontakt z innymi rodzimymi użytkownikami języka
oraz poznawanie w praktyce obowiązujących norm i zasad zachowania w różnych sytuacjach. Takie definiowanie kultury pokazuje, że sama tylko „wiedza
o kulturze”, którą przywołuje powszechne rozumienie tego pojęcia jako wiedzy
encyklopedycznej na temat historii, malarstwa, literatury, świąt i obyczajów typowych dla danego kraju itp., którą to wiedzę zdobywa się poprzez edukację
(głównie w szkole), jest niewystarczająca i mało użyteczna w codziennych sytuacjach komunikacyjnych. Galisson twierdzi, że to nie tyle kultura uczona (culture
savante) wpływa na to, jak postrzegamy społeczność posługującą się danym
językiem, co właśnie kultura dnia codziennego (culture partagée), bowiem aby
przezwyciężyć stereotypy stanowiące niejednokrotnie trudną do pokonania
barierę w komunikacji, należy uświadomić uczącym się r ó ż n i c e k u l t u r o w e i umożliwić im poznanie kultury zachowań obowiązującej w danej
społeczności, która to kultura, będąc bezpośrednio związana z życiem codziennym, jest kluczem do zrozumienia innych i do wzajemnej akceptacji. Takiej
wiedzy nie powinno zabraknąć na kursie języka obcego, gdyż świadome potraktowanie tego zagadnienia znacząco wpływa na zminimalizowanie zjawiska szoku kulturowego. Powinien on zostać zastąpiony transferem kulturowym.
4 Podobnego pojęcia („lingwakultura”) na określenie słownictwa nacechowanego kulturowo używa G. Zarzycka – swoje poglądy dotyczące nauczania kultury przedstawiła ona m.in.
w artykule Lingwakultura – czym jest, jak ją badać i „otwierać”?, w: A. Dąbrowska, red., Wrocławska dyskusja o języku polskim jako obcym, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Wrocław 2004,
s. 435–443, oraz Kultura, lingwakultura, socjokultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego, w: A. Seretny, E. Lipińska, red., Rozwijanie i testowanie biegłości w języku polskim jako obcym, Wyd. Universitas, Kraków 2008, s. 143–160.
5 Definicję leksykultury podaję na następnej stronie.
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Postulat uwzględniania i objaśniania elementów kultury codziennej w programach nauczania języków obcych daje się spełnić poprzez uczenie obcokrajowców takiego słownictwa, które jest nacechowane kulturowo – leksykultury
w ujęciu Roberta Galissona. To nacechowanie kulturowe, ujmowane przez
Galissona jako wspólny ładunek kulturowy (Charge Culturelle Partagée, w skrócie CCP) stanowiący znaczenie dodane słów, zwykle pomijane w słownikach, a jednak powszechnie znane, często przywoływane, mobilizowane
w użyciu przez większość rodzimych użytkowników języka i, co ważne – znaczenie kryjące się za słowami należącymi do zakresu słownictwa podstawowego.
CCP rodzi się z użycia; poprzez udział w życiu wspólnoty językowo-kulturowej jej członkowie (rodzimi użytkownicy języka) nabywają w procesie
uczenia się języka umiejętności rozumienia nie tylko słownikowych znaczeń
komunikatów, lecz także tych wynikających z kontekstu – a więc znaczeń dodanych, które do słownikowej definicji często nie są wprowadzane, a przywoływane są w konkretnym użyciu, w codziennych sytuacjach komunikacyjnych.
To sprawia, że w odróżnieniu od konotacji (asocjacji semantycznych standardowych, utrwalonych, ale też okazjonalnych, indywidualnych), wspólny
ładunek kulturowy mobilizowany jest bez wysiłku przez większość członków danej wspólnoty językowo-kulturowej, niezależnie od wykształcenia,
pochodzenia czy statusu społecznego. Widzimy zatem, że poznawanie CCP
ma wymiar praktyczny, bo komunikacyjny.
Rola leksykultury w komunikacji
Aspekt użyteczności leksyki kulturowej (leksykultury) w codziennej komunikacji nie został jeszcze wyraźnie zarysowany na gruncie glottodydaktyki polonistycznej. Aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób leksykultura wiąże się z pragmatyką językową, należy spojrzeć na znak językowy (słowo, jednostkę frazeologiczną) jako na element służący do komunikacji pomiędzy użytkownikami języka,
na który oprócz zawartości semantycznej (opisanej w słowniku) składa się także
dodatkowe znaczenie będące rezultatem subiektywnej interpretacji rzeczywistości pozajęzykowej przez tychże użytkowników języka. Za Galissonem nazywamy je wspólnym ładunkiem kulturowym danego znaku językowego; jest to
produkt relacji u ż y t k o w n i c y j ę z y k a – z n a k j ę z y k o w y 6. Wspólny
Za: B. Ligara, Perspektywa kulturoznawcza nauczania kodu. Teoria leksykultury Roberta Galissona,
w: W.T. Miodunka, red., Nowa generacja w glottodydaktyce polonistycznej, Wyd. Universitas, Kraków 2009, s. 128.
6
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ładunek kulturowy „wypożycza” istniejący już znak językowy (słowo, jednostkę frazeologiczną) do przenoszenia dodatkowego znaczenia, które powstało w efekcie skojarzenia tego słowa (znaku językowego) przez podmiot
zbiorowy (zbiorowego użytkownika) opisujący rzeczywistość pozajęzykową
z ludzkimi wadami lub zaletami, obiegowymi sądami czy z zachowaniami
społecznymi dla opisu danego wycinka rzeczywistości pozajęzykowej. Powstałe w taki sposób dodatkowe znaczenie, „ciężar kulturowy”, którym
obarczone są wybrane przez daną społeczność językowo-kulturową znaki
językowe, odsyła do obiegowych sądów, opinii na temat wad i zalet ludzi,
ich zachowań społecznych oraz przekonań, wierzeń i przesądów panujących
w tejże społeczności. Te dodatkowe sensy odnoszą się do człowieka i jego
otoczenia, wartościując je pozytywnie bądź negatywnie. Jako przykłady
można podać następujące związki frazeologiczne (dalej ZF): gruby jak beczka
(odniesienie: człowiek – wygląd zewnętrzny, określenie negatywne), nabić
kogoś w butelkę (odniesienie: człowiek – relacje społeczne, zachowanie, określenie negatywne), jadać chleb z niejednego pieca (odniesienie: człowiek – zachowanie, określenie czasami negatywne), nie mieć co do garnka włożyć (odniesienie: człowiek w społeczeństwie – sytuacja finansowa, określenie negatywne),
nawarzyć piwa (odniesienie: człowiek – zachowanie, sytuacja, określenie negatywne). Ciężar kulturowy słowa – czy też inaczej: jego znaczenie dodane samo w sobie – daje się opisać omownie, co staje się jednak komunikacyjnie
mniej poręczne; występując natomiast pod bardziej wyrazistą postacią
wybranych znaków językowych (leksykultury), nie jest wyrażane wprost –
Galisson pisze, że z n a j o m o ś ć z n a c z e n i a k u l t u r o w e g o , dzięki
jego dyskretnej obecności, stanowi element decydujący o przynależności
danej jednostki do określonej społeczności językowo-kulturowej, włączający
ją do społeczności lub wyłączający ją z niej. To „milczący znak rozpoznania” między osobami należącymi do tego samego kręgu językowo-kulturowego, nierzadko decydujący o pełnym i poprawnym zrozumieniu/odbiorze komunikatu językowego. Na przykładzie znaczenia słowa
„krowa”, którego zapisane w słowniku signifié to ‘samica byka’, łatwo można
się przekonać o istnieniu specyficznego dla określonych wspólnot wspólnego
ładunku kulturowego7: w krajach europejskich „krowa” to ‘żywicielka, dająca mleko’. Ale odnosząc się do kultury indyjskiej, przy definiowaniu „krowy” należy podać informację o tym, że jest to zwierzę ‘święte’ i że z tego
Ten przykład zobrazowania wspólnego ładunku kulturowego podajemy za R. Galissonen
– Accéder à la culture partagée par l’entremise des mots à C.C.P., „Études de linguistique appliquée”
(ÉLA) 1987, nr 67, s. 138.
7
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powodu traktuje się je w tym kraju wyjątkowo. Na tym prostym przykładzie
Galisson pokazuje, że te drugie, dodane znaczenia nie mają związku z semantyką wyrazu „krowa”, natomiast są one rezultatem wierzeń i praktyk
związanych z tym zwierzęciem i wynikają z subiektywnej interpretacji rzeczywistości przez zbiorowość językowo-kulturową zamieszkującą Półwysep
Indyjski8. W związku z tym mówienie o świętości krowy na kursie języka
polskiego jako obcego jest nierelewantne, natomiast na kursie np. języka
hindi będzie to, w myśl przedstawionej tutaj teorii, obowiązkowe9.
Pozostając w polu glottodydaktyki, Galisson sugeruje, aby spojrzeć na
wspólny ładunek kulturowy jak na „monetę wymiany międzykulturowej”
(une monnaie d’échange interculturelle), niekoniecznie mającej swój ekwiwalent
słowny i/lub znaczeniowy w obcej kulturze, za to podlegającej wymianie na
inną, r ó w n o r z ę d n ą informację kulturową w tej drugiej, obcej kulturze.
Takie traktowanie CCP wynika z nieprzekładalności znaczeń dodanych,
niewchodzących w skład signifié (pierwszej treści znaku); o ile signifié daje się
przełożyć na wiele języków, to wywodzący się z określonej wspólnoty socjokulturowej wspólny ładunek kulturowy w wielu przypadkach nie jest
możliwy do przełożenia i niejednokrotnie wymaga zawiłych, bo sięgających
do specyfiki kulturowej obcego kraju, objaśnień – tak dzieje się w przypadku
przekładu tekstów, gdzie tłumacz zobowiązany jest wyjaśnić sens takiego
wyrażenia w przypisie. Istnienie przeszkód w tłumaczeniu wiedzy kulturowej
z języka A na język B wymaga nie tylko inwentarza jednostek, za którymi
kryje się CCP ujawniający się w komunikowaniu się rodzimych użytkowników języka, lecz przede wszystkim obecności nauczyciela pełniącego rolę
t ł u m a c z a - p o ś r e d n i k a m i ę d z y k u l t u r a m i . Sam tylko słownik
zawierający hasła-jednostki obciążone kulturowo, ze względu na złożoność
znaczenia takich jednostek, jest niewystarczający – osoba ucząca się języka obcego powinna najpierw zaznajomić się z signifié danego słowa. Dopiero w następnym kroku możliwe jest odkrywanie tajników praktycznej wiedzy kulturowej związanej z tym słowem w użyciu native speakerów, co z kolei powoduje
8 Niektóre CCP w odniesieniu do zjawisk rzeczywistości pozajęzykowej okazują się wspólne dla kilku języków, a wynika to najczęściej z bliskości geograficznej bądź wspólnego kilku
językom tła kulturowego czy religijnego, na przykład w języku polskim i niemieckim mamy
do czynienia z kalkami frazeologicznymi, które dobrze się zadomowiły w obu językach: tu
jest pies pogrzebany (da liegt der Hund begraben).
9 Osobnym zagadnieniem jest metaforyzacja „świętej krowy”, czyli „krowy” ‘uświęconej
przez daną religię’, jaka dokonała się na przykład na gruncie języka polskiego, w wyniku której
wytworzyło się znaczenie „świętej krowy” jako ‘człowieka nietykalnego przez prawo, krytykę’.
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powstawanie pytań rodzących się z nieuchronnego p o r ó w n y w a n i a
kultury rodzimej uczącego się do poznawanej przez niego kultury obcej.
Z powyższych rozważań wyciągnąć można dwa wnioski: po pierwsze,
osoba pochodząca spoza określonej społeczności, aby móc w pełni uczestniczyć w komunikacji z rodzimymi użytkownikami języka, powinna w trakcie kursu językowego zaznajamiać się ze znaczeniem kulturowym jednostek
leksykalnych zaklasyfikowanych jako obciążone kulturowo bardziej niż inne.
Po drugie, potrzebna jest osoba pośrednicząca między kulturami, która będzie uczyć nie tylko podstawowych znaczeń słów, lecz także wprowadzać
uczących się w świat obcej im kultury wspólnej języka nauczanego, aby
umożliwić lepsze poznanie i zrozumienie innej perspektywy patrzenia na
świat, a przez to przyczynić się do jej akceptacji i w rezultacie lepszego przystosowania do funkcjonowania w obcej społeczności.
Pragmatyka leksykulturowa a frazeologia
Rozważania teoretyczne przywiodły nas do momentu, w którym należy
wyjaśnić powiązanie teorii pragmatyki leksykulturowej z frazeologią, które
zasygnalizowane zostało w tytule artykułu. Uważamy, że pomiędzy związkami
frazeologicznymi stanowiącymi część zasobu leksykalnego języka a zdefiniowaną wyżej wspólną wiedzą kulturową istnieją powiązania, które z perspektywy
glottodydaktycznej stanowią bardzo interesujący przedmiot badań. Naszym
zamierzeniem jest pokazanie, że o związkach frazeologicznych można, a nawet
trzeba mówić w kontekście kulturowym, gdyż w języku znajdujemy takie obszary frazeologii, w których pod postacią utartych wyrażeń i zwrotów kryje się całe
bogactwo wiedzy kulturowej będącej udziałem wszystkich rodzimych użytkowników języka polskiego. Wagę kontekstu kulturowego łatwiej dostrzega się
z perspektywy osoby uczącej się języka obcego, dlatego też w tej empirycznej
części wywodu przytoczę przykłady kilku frazeologizmów polskich i ich odpowiedników w języku niemieckim, starając się przy tym pokazać ich tło (kontekst
użycia, znaczenie przywoływane w interakcji), czyli to, co kryje się za słowami
i nierzadko odgrywa decydującą rolę w procesie rozumienia i odbioru komunikatu, a bez czego funkcjonowanie w polskiej społeczności może przysparzać
kłopotów osobom, które dopiero poznają Polskę, jej język i kulturę.
Jako że frazeologia stanowi niezwykle obszerny dział leksyki, postanowiłam wybrać i przebadać pod kątem w s p ó l n e g o ładunku kulturowego te
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związki frazeologiczne, które zawierają nazwę artefaktu10, dokonując selekcji
na podstawie frekwencji frazeologizmów i do opisu wybierając tylko takie
jednostki, które badani respondenci uznali za najczęściej przez nich używane. Wybór frazeologizmów z nazwami artefaktów podyktowany jest h i p o t e z ą o szczególnym ładunku kulturowym takich jednostek frazeologicznych ze względu na to, że artefakty są wytworem człowieka, a przez to
przynależą do dziedzictwa cywilizacyjnego i kulturowego, które może zawierać zarówno elementy kulturowo wspólne dla dwóch czy nawet kilku obszarów językowo-kulturowych, jak i charakterystyczne dla jednej tylko społeczności. Argumentem przemawiającym za wyborem takich związków frazeologicznych jest też i to, że dotąd nie poświęcano im zbyt wiele uwagi. Jeżeli
już mówiło się o frazeologii w kontekście nauczania języka polskiego jako
obcego, to uwagę skupiano głównie na jednostkach frazeologicznych z nazwami części ciała lub nazwami zwierząt jako komponentem11. W przypadku artefaktów interesujące wydaje się ponadto zbadanie, nośnikami jakich
cech odnoszących się do ludzi (typu wada, zaleta, zachowanie społeczne
itd.) stały się one pośrednio poprzez jednostki frazeologiczne. Badanie to
sprowadza się do postawienia pytania: j a k i e a r t e f a k t y j a k o n o ś n i k i c e c h (tzn. wad, zalet, zachowania społecznego itp.) c h a r a k t e r y z u j ą c y c h l u d z i dana społeczność w y b r a ł a . Frazeologizmy wybrane do
analizy ze względu na obecność nazw artefaktów zostaną tu opisane z perspektywy pragmatyki leksykulturowej, czyli w kontekście poszukiwania „zaklętych” w nich obiegowych opinii, poglądów i przekonań polskiej wspólnoty językowo-kulturowej, oraz z perspektywy porównawczej – wybrane przyWedług Słownika języka polskiego PWN artefaktem jest „coś, co jest dziełem ludzkiego umysłu i ludzkiej pracy w odróżnieniu od wytworów natury”. Inną definicję artefaktu podaje Władysław Kopaliński w Słowniku wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem – w pierwszym
znaczeniu jest to „przedmiot (proste narzędzie a. ozdoba) będący dziełem (a. noszący ślady)
pracy ludzkiej (w odróżnieniu od przedmiotów naturalnych)”. Podczas gromadzenia jednostek
frazeologicznych opierałam się na pierwszej z przytoczonych tutaj definicji – w tym ujęciu
artefaktami są nie tylko przedmioty uformowane przez człowieka, lecz także wszelkie inne
wytwory rąk i umysłu ludzkiego. Ta definicja pozwala na objęcie badaniem jednostek z takimi
nazwami jak „barszcz”, „kasza” z obszaru kulinariów itp., które prawdopodobnie należą do
wiedzy kulturowej wspólnej rodzimym użytkownikom języka polskiego.
11 Por. A. Papież, Frazeologia w nauczaniu języka polskiego jako obcego, w: W.T. Miodunka, red.,
Nowa generacja w glottodydaktyce polonistycznej…, s. 185–224, oraz A. Strzelecka, E. Sztabnicka-Gradowska, W stronę interkulturowego rozmówcy. Badania oparte na teorii leksykultury, „Acta
Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, nr 19: Glottodydaktyka
polonistyczna a lingwistyka kulturowa, G. Zarzycka, red., Wyd. UŁ, Łódź 2012, s. 55–68.
10
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kłady takich frazeologizmów zaprezentowane zostaną w konfrontacji z językiem niemieckim, a tym samym niemiecką wspólnotą językowo-kulturową.
Na tych kilku przykładach pokażę zarówno jednostki mające swoisty dla
języka polskiego c i ę ż a r k u l t u r o w y , jak i takie frazeologizmy, których
CCP jest wspólne zarówno dla polskiego, jak i niemieckiego, a więc geograficznie sąsiedniego obszaru kulturowego.
Założenia badania empirycznego
Aby możliwe było uzyskanie informacji dotyczących pragmatyczno-kulturowego rozumienia poszczególnych związków frazeologicznych oraz
danych sygnalizujących częstość występowania wybranych przeze mnie frazeologizmów w komunikacji, należało przeprowadzić badania empiryczne.
W tym celu posłużyłam się ankietą, której wzór12 zaproponował Robert
Galisson – stanowi ona integralną część metodologii związanej z jego teorią.
Materiał do badania empirycznego zaczerpnęłam ze Słownika frazeologicznego języka polskiego Stanisława Skorupki. Zgromadzony korpus językowy stanowiący ogromny, bo liczący łącznie 353 jednostki, zbiór ZF (w tym porównań frazeologicznych w liczbie 127) został przeze mnie podzielony na
kilka partii. W tym miejscu należy wyjaśnić, że dla badań leksykulturowych
istotne są frazeologizmy z nazwami artefaktów nie jako takie, ale f o r m a
f r a z e o l o g i z m u , która odzwierciedla s p o s ó b , w jaki frazeologizm
przenosi treści (sensy) kulturowe: wady, zalety, opinie, zachowania społeczne, przypisując je danemu artefaktowi, wybranemu do tej funkcji przez społeczność mówiących. Otóż przypisanie artefaktowi ładunku kulturowego
może we frazeologizmie przybrać postać przypisania b e z p o ś r e d n i e g o
poprzez porównanie, np. pol. głupi jak but, niem. dumm wie Bohnenstroh, bądź
p o ś r e d n i e g o poprzez metaforę, np. pol. owijać w bawełnę, niem. um den
heißen Brei herumreden. W przypadku frazeologizmu – porównania wada/zaleta/zachowanie społeczne jest nazwane wprost przymiotnikiem jakościowym („głupi”/„dumm”), natomiast w przypadku metafory to przypisanie jest pośrednie: sam artefakt zostaje uwikłany w rozmaite role semantyczne w danej sytuacji semantycznej ewokowanej przez tę metaforę.
12 Por. R. Galisson, De la langue à la culture par les mots, CLE International, Paris 1991,
s. 135–136.
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W dalszej części wywodu opierać się będę na materiale zawartym w pierwszej ankiecie, obejmującej 45 nazw artefaktów oraz 52 związki frazeologiczne z użyciem tychże nazw. Do badania zaprosiłam 15 osób, a ankietę udało
mi się przeprowadzić z wynikiem pozytywnym na 11 respondentach.
Ankieta – część skojarzeniowa

Przyglądając się zebranym w skojarzeniowej części ankiety podanym przez
badanych informacjom dotyczącym artefaktów, ustaliłam, że respondenci
przy wielu nazwach nie potrafili podać frazeologizmów, z wieloma artefaktami nie mieli także żadnych kulturowo nacechowanych skojarzeń. W odpowiedzi na pytanie o cechy oraz o skojarzenia z wybraną nazwą artefaktu
udzielali oni zwykle informacji odnoszących się do znaczenia słowa oraz do
jego praktycznego zastosowania – zebrane wiadomości mieściły się zwykle
w obrębie pola semantycznego danego leksemu lub też nie zostały przez
respondenta rozpoznane, np. bibuła, bibułka – „papier, materiał do ozdabiania, cienka”; dudka – brak cech i skojarzeń; frak – „garnitur, elegancja, strój
elegancki”; gałka – „gałka muszkatołowa, gałka lodów, gałka oczna, coś
kulistego, przy drzwiach”. Ponadto związki frazeologiczne z użyciem tych
nazw większości respondentów okazały się w ogóle nieznane – nie zostały
przez nich podane żadne frazeologizmy ani też w części frekwencyjnej ankiety13 związki frazeologiczne z użyciem takich artefaktów nie zostały rozpoznane; podane dalej liczby to odpowiedzi negatywne „nie znam” na liczbę
respondentów ogółem: chować pod bibułę – 10 odpowiedzi negatywnych na
grupę 11 respondentów, owijać, zawijać w bibułkę – 9 (11), nie owijać w bibułkę –
9 (11), grać, dąć w czyjąś dudkę – 8 (11), zawinąć fraka – 11 (11), dostać czarną
gałkę – 11 (11).
Warto dodać, że niektóre z wymienionych tutaj ZF nie zostały rozpoznane ze względu na ich przestarzałą formę – ankietowani wyrażali przekonanie, iż znają i używają wyłącznie w s p ó ł c z e s n y c h o d p o w i e d n i k ó w
t y c h z w i ą z k ó w f r a z e o l o g i c z n y c h . Takie współczesne odpowiedniki zostały podane dla następujących frazeologizmów: robić z kogoś balona –
obecnie robić kogoś w balona; owijać, zawijać w bibułkę – owijać, zawijać w bawełnę; nie owijać w bibułkę – nie owijać w bawełnę; kręcić bicz z piasku –
kręcić z gówna bata; nawarzyć komuś lub sobie bigosu – nawarzyć komuś lub
13

Zob. Ankieta – część frekwencyjna.
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sobie piwa; żyć na oddzielnym garnuszku (garnczku) – żyć na czyimś garnuszku (u rodziców); wbić komuś gwóźdź w głowę – zabić komuś ćwieka; dostać czarną
gałkę – dostać czarną polewkę; kręcić gitarę komuś –zawracać gitarę komuś.
Zestawienie odpowiedzi na następujące pytania dotyczące artefaktów: „Jakie ma cechy? Z czym się Panu/Pani kojarzy?” ujawniło dwa problemy
istotne dla właściwego badania: z zebranych wypowiedzi wynika, że należy
pytać o znaczenia, które raczej nie są notowane w słowniku, gdyż w wielu
przypadkach respondenci podawali nie tylko hiperonim czy inne leksemy
wchodzące w skład danego pola semantycznego, lecz także podawali definicje słownikowe wyrazów (lub stworzone przez siebie objaśnienia, mogące
uchodzić za definicje ad hoc, potoczne, co sygnalizowane było poprzez użycie cudzysłowu), np. gitara – „instrument strunowy szarpany, akustyczny
bądź elektryczny”; but – „odzienie stóp”; drugim problemem jest użyteczność dla dalszego toku badania zebranych tą drogą informacji – w zdecydowanej większości wypadków podanie hiperonimu oraz ewentualnie innych
znaczeń nie prowadzi do wyodrębnienia specyficznej wartości kulturowej
słów, która jest mobilizowana w użyciu. Ze wszystkich nazw artefaktów,
które znalazły się w przeprowadzonej ankiecie próbnej, jedynie barszcz stanowi niezaprzeczalnie element polskiej kultury – potwierdza to 7 (11) podanych skojarzeń z Wigilią, z drugiej strony jednak frazeologizm wleźć w barszcz,
znaleźć się w barszczu jest respondentom zupełnie nieznany – jego nieznajomość zadeklarowało 11 (11) osób biorących udział w badaniu.
Ankieta – część frekwencyjna

Wyniki zebrane w części badającej poczucie frekwencji wybranych frazeologizmów pokazują, że obok ZF zupełnie nieznanych, które zapewne już
odeszły bądź powoli odchodzą do lamusa, są też takie utarte połączenia
frazeologiczne, które zdają się cieszyć ogromną popularnością. Wymienię
tutaj tylko te, które w świetle ankiety są znane prawie wszystkim pytanym
osobom (10 z 11 i 11 z 11 odpowiedzi) oraz są one przez nie używane: być
chorągiewką na dachu, na wietrze; w czepku urodzony, w czepku się urodził,
przyszedł na świat w czepku; ostatnia, jedyna deska ratunku; dostać się, trafić,
wpaść z deszczu pod rynnę; wtrącić swoje trzy grosze; z igły robić widły oraz
szukać igły w stogu (w kopie) siana. Czy te frazeologizmy pojawiły się także
w pierwszej części ankiety badającej skojarzenia z tymi artefaktami? W związku
z tym, że spontaniczne podanie związku frazeologicznego kojarzonego
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z podanym artefaktem jest dużo trudniejsze niż jego rozpoznanie i deklaracja
użycia, wyniki zestawienia ‘cech ludzi’ przypisywanych artefaktom oraz innych znaczeń tych artefaktów, a także typowych związków frazeologicznych
podanych przez respondentów przedstawiają się interesująco:
chorągiewka – zmienne opinie, jak komu wiatr zawieje; zmienność, niestałość,
głównie podawano porównania: zmienny jak chorągiewka (frekwencja 2), zmieniać zdanie jak chorągiewka na wietrze, powiewać jak chorągiewka na wietrze, być
zmiennym jak chorągiewka na wietrze, być jak chorągiewka na wietrze (2), jak chorągiewka na dachu;
czepek – szczęście, fart podawane przez respondentów jako dodatkowe
znaczenia oraz następujące ZF: w czepku urodzony (7) i urodzić się w czepku (2);
deska – tutaj wymieniano zwykle rodzaje desek: do krojenia, do prasowania itp., pojawiły się jednak badane przez nas we frekwencyjnej części ankiety frazeologizmy (po jednym poświadczeniu): ostatnia deska ratunku oraz jedyna deska ratunku, a obok nich znalazły się następujące ZF: płaska jak deska
(5), płaski jak deska (1), do grobowej deski (1);
grosz – respondenci kojarzą z nim głównie coś mającego ‘niską wartość’
(nic nie warta sprawa; najniższy nominał monety obiegowej): za grosz rozumu, być/nie
być wartym złamanego grosza, nie dać za coś złamanego grosza, groszowe sprawy, nie ma
za grosz odwagi, wtrącić swoje trzy grosze;
igła – trudno znaleźć jak igłę w stogu siana, szukać igły w stogu siana (5), igła
w stogu siana (2), szukanie igły w stogu siana, robić z igły widły (2).
Aby ocenić, czy przytoczone wyżej artefakty przedstawiają szczególną
wartość kulturową, na podstawie zebranych w badaniu empirycznym odpowiedzi podjęłam próbę zdefiniowania ich implicite kulturowego, czyli przypisywanych im przez rodzimych użytkowników sądów, opinii, poglądów, wierzeń i przekonań, ale nieodnotowanych w słownikach. I tak chorągiewka implikuje ‘zmienność’, czepek – ‘szczęście’, grosz – ‘niską wartość’, igła – ‘coś
maleńkiego, trudnego do znalezienia; małostkowość’. Jedynie deska wydaje
się nie mieć szczególnego znaczenia kulturowego.
Odpowiedniki polskich nośników implicite kulturowego w języku niemieckim

Opierając się na wynikach obu części ankiety (frekwencyjnej oraz skojarzeniowej) i idąc dalej w kierunku ustalania wspólnego ładunku kulturowego
charakterystycznego dla języka polskiego, sprawdziłam, czy niemieckie odpowiedniki wymienionych tutaj artefaktów wchodzą w skład związków frazeolo-
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gicznych o podobnej (czy przynajmniej zbliżonej) do polskiego implicite kulturowego semantyce. W tym celu należało najpierw ustalić – przy pomocy
słowników języka niemieckiego – ekwiwalent nazwy niemieckiej dla danego
artefaktu, a następnie sprawdzić, czy u rodzimych użytkowników języka
niemieckiego mogą one budzić skojarzenia kulturowe14, to znaczy, przypomnijmy, czy również są nośnikami wad czy też zalet ludzkich, ocen zachowania
oraz opinii, przekonań itd. w sposób bezpośredni (w porównaniach) bądź pośredni (w połączeniach zmetaforyzowanych) oraz czy są podobne, czy też
różne od implicite kulturowego, jakie niosą polskie nazwy tychże artefaktów.
„Das Fähnchen, das Fähnlein” – „chorągiewka” w języku niemieckim
nie ma znaczenia odnoszącego się do ‘zmienności’, ma je natomiast „die
Fahne” – „chorągiew”. Słownik ogólny języka niemieckiego15 podaje dwa
związki frazeologiczne zawierające to słowo, odnoszące się do ‘zmienności
ludzkich postaw i poglądów’: mit fliegenden Fahnen zu etwas od. jmdm.
übergehen »fig.16; umg.17« von heute auf morgen sich einem anderen Standpunkt
anschließen (tłumaczenie dosłowne: z powiewającą chorągwią przechodzić do
czegoś lub kogoś) w znaczeniu: ‘z dnia na dzień zmienić punkt widzenia’;
die Fahne nach dem Winde drehen »fig.« je nach Bedarf seine Anschauung
wechseln (tłumaczenie dosłowne: obracać chorągiew z wiatrem – być jak chorągiewka na wietrze) w znaczeniu: ‘zależnie od potrzeby zmieniać swoje
poglądy’. Wydaje się zatem, że Niemcy uczący się języka polskiego znaczenie
dodane polskiej „chorągiewki” (‘zmienność, niestałość’) będą także umieli
wychwycić w użyciu.
Następny artefakt – „czepek” – ma w języku niemieckim kilka nazw będących odpowiednikami polskiego słowa. Nie są one w języku niemieckim
14 Mowa tu o potencjale semantycznym, jaki kryje się za nazwami poszczególnych artefaktów w języku niemieckim. Na podstawie materiału słownikowego typujemy znaczenia, które
w języku niemieckim mogą stanowić implicite kulturowe tożsame lub inne od polskiego implicite kulturowego charakteryzującego te artefakty. Aby móc porównywać implicite kulturowe
w obu językach dla tych samych artefaktów, trzeba by przeprowadzić wśród rodzimych
użytkowników języka niemieckiego ankietę podobną do tej, na podstawie której wyłoniliśmy
wspólny ładunek kulturowy dla polskich nazw opisywanych w tym artykule artefaktów.
15 Definicje przytaczam za: Wahrig. Deutsches Wörterbuch mit einem Lexikon der Sprachlehre, von
Renate Wahrig-Burfeind, wyd. 8, vollständig neu bearbeitete und aktualisierte Auflage Einbandgestaltung, Wissen MediaVerlag Lexikon, Gütersloh/München 2008.
16 Skrót fig. oznacza figurativ (= im übertragenen Sinn), w przenośni.
17 Skrót umg. oznacza umgangssprachlich (= eine überwiegend mündlich gebrauchte
Sprachform, die Teil der Alltagssprache ist – odmiana języka, głównie mówionego, która jest
częścią języka używanego na co dzień), potocznie.
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synonimami; różne nazwy tego typu nakrycia głowy związane są z ich przeznaczeniem i pełnioną przez nie funkcją. I tak „die Haube” ‘czepek ekspedientki, pielęgniarki lub nakrycie głowy w stroju ludowym’ jest nośnikiem
‘zamążpójścia’ w połączeniach frazeologicznych unter die Haube kommen sich verheiraten ‘wyjść/wydać się za mąż’ lub jemanden unter die
Haube bringen verheiraten ‘wydać kogoś za mąż’. Frazeologizmy te prawdopodobnie mają swoje źródło w starym zwyczaju noszenia czepka głównie
przez kobiety zamężne, co odnotowuje słownik Wahrig przy pierwszym
znaczeniu słowa „die Haube”18.
„Die Kappe”/„die Badekappe” – ‘czepek pływacki’ – może się kojarzyć
Niemcom z ‘odpowiedzialnością’, także ‘finansową’ – potocznie używane
frazeologizmy z tym słowem to: das geht auf seine Kappe er kommt für die
Unkosten auf ‘on pokrywa koszty’ oraz das nehme ich auf meine Kappe dafür
übernehme ich die volle Verantwortung ‘przejmuję za to pełną odpowiedzialność’;
„Das Mützchen” – ‘czepek niemowlęcy’ – (zdrobnienie od słowa Mütze)
nie jest obciążony żadnym implicite kulturowym. Słowniki bowiem nie notują
związków frazeologicznych z użyciem tego słowa.
Ta analiza pokazała, że niemieckie nazwy artefaktu czepek („die Haube”,
„die Kappe”/„die Badekappe”) mają potencjalnie zupełnie inny wspólny
ładunek kulturowy niż nazwa polska: w języku niemieckim mogłoby to być
‘zamążpójście’, ‘odpowiedzialność’, a w języku polskim jest to, przypomnijmy, ‘szczęście, fart’.
Kolejny omówiony wcześniej ze względu na treść kulturową artefakt nazywany po polsku „deska” jest w języku niemieckim opatrzony nazwą „das
Brett”. „Das Brett” – ‘deska’ – nie ma jednak wspólnego ładunku kulturowego takiego jak pol. „deska”, ujawniającego się w wyrażeniu zmetaforyzowanym „ostatnia deska ratunku”, które przywołuje ‘ostatni, ostateczny sposób, środek, ostatnie możliwe wyjście z opresji’. Okazuje się, że znaczeniem
tym jest w niemieckim obciążone słowo „der Anker” – ‘kotwica’, zatem
przenośne pol. „ostatnia deska ratunku” jest po niemiecku kotwicą w compositum „der Rettungsanker”, definiowanym jako ‘Hilfe in großer Not’, w tłumaczeniu – pomoc w ogromnej potrzebie19. Natomiast samo słowo „das
Brett” jest obciążone odmiennym implicite kulturowym niż polska „deska”.
18 Haube 1 »früher« weibl. Kopfbedeckung in den vielfältigsten Formen, meist von verheirateten getragen – »dawne« kobiece nakrycie głowy występujące w przeróżnych formach, noszone na ogół
przez mężatki, s. 679.
19 Po niemiecku mówi się „Du bist mein Rettungsanker” – ‘jesteś moją ostatnią deską ratunku’.
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Słownik języka niemieckiego odnotowuje następujące cechy semantyczne
słowa „das Brett”:
a) ‘ktoś sprytny, chytry’: er sieht durch drei Bretter er ist sehr pfiffig,
b) ‘mieć u kogoś względy’: er hat bei ihr einen Stein im Brett er steht bei
ihr in Gunst ‘on ma u niej względy’,
c) ‘miejscowość odludna, nudna, zabita deskami’: dort ist die Welt mit
Brettern vernagelt dort ist ganz einsam u. langweilig ‘tam jest odludnie i nudno’,
d) ‘zaćmienie umysłu, niekapowanie niczego’: ein Brett vor dem Kopf haben begriffstutzig, beschränkt sein20 ‘mieć zaćmienie umysłu, nic nie kapować’.
Na tej podstawie można wysunąć przypuszczenie, że deska ma w języku
niemieckim inne niż w polskim kulturowo przypisane znaczenia – z jednej
strony pozytywne (a, b), z drugiej natomiast nacechowane bardzo negatywnie (c, d).
Artefakt „grosz” stanowi jedną setną część złotego, bywa także używany
w znaczeniu ‘moneta małej wartości’ oraz na określenie ‘pewnej sumy pieniędzy’. Wydawałoby się, że jako nazwa z zakresu walut innych niż euro –
bądź przez wiele lat obowiązujące waluty w krajach naszych sąsiadów – nie
będzie miała swojego odpowiednika w języku niemieckim. Okazuje się jednak,
że słowo to występowało nie tylko w języku polskim, ale też staroczeskim
(z którego się wywodzi) oraz niemieckim w Austrii, stąd w języku ogólnoniemieckim pojawiło się słowo „der Groschen”. Nie jest ono, jak można by
się spodziewać, zupełnym przeżytkiem, przeciwnie – można uznać je za
żywe, gdyż występuje w popularnych, współcześnie znanych i potocznie
używanych związkach frazeologicznych. Wahrig podaje dwa frazeologizmy,
z których wynika taki oto ciężar kulturowy tego słowa, którego to znaczenia
nie ma polskie słowo „grosz”: endlich ist der Groschen bei ihm gefallen
endlich hat er es begriffen ‘on wreszcie to pojął’. Przytoczone połączenie frazeologiczne można przełożyć na polski jako: ‘on wreszcie się w czymś połapał,
zaskoczył (zrozumiał), coś do niego dotarło’, a bei ihm fällt der Groschen
20 Wahrig podaje etymologię tego zwrotu, tłumacząc jego pejoratywne znaczenie: „Die Redewendung ein Brett vor dem Kopf haben, was so viel bedeutet wie »begriffsstutzig, beschränkt
sein«, stammt aus dem bäuerlichen Bereich, wo man früher störrischen Ochsen ein Brett vor
die Augen hängte, um sie gefügiger zu machen. Da das Wort Ochse auch ein Schimpfwort
für Dumme war, verstärkte die Redewendung ein Brett vor dem Kopf haben noch deren Einfältigkeit” – związek frazeologiczny mieć deskę przed sobą, dosł. przed głową, znaczący tyle co mieć
zaćmienie umysłu, (nic) nie kapować, wywodzi się z kręgu rolniczego – w dawnych czasach upartym osłom wieszano deskę przed oczami, aby je sobie łatwiej podporządkować. Jako że
słowo „osioł” było także określeniem używanym w stosunku do osób głupich, powiedzenie
mieć deskę przed sobą, dosł. przed głową, wzmocniło dodatkowo ich bezmyślność – s. 302.
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langsam od. pfennigweise er ist schwerfällig im Begreifen jako ‘on trudno,
powoli pojmuje’.
Można zatem uznać, że zarówno polski grosz, jak i niemiecki der Groschen przywołują na myśl ‘brak, deficyt czegoś’ – w języku polskim ‘brak,
deficyt pieniędzy’, co jest równoznaczne z ‘biedą’ (i ma wydźwięk materialny), natomiast w języku niemieckim ‘brak’ ten odnosi się do ‘nieudolności
w pojmowaniu, rozumieniu’ i odsyła do ‘cech psychicznych człowieka’ (do
podpola: cechy charakteru, temperamentu, zdolności i umiejętności).
Przyglądając się natomiast niemieckim związkom frazeologicznym ze słowem
„die Nadel” – odpowiednikiem polskiej nazwy artefaktu „igła”, zauważymy,
że w obu językach istnieje pełnoekwiwalentny formalnie i znaczeniowo frazeologizm szukać igły w stogu siana – die Nadel im Heuhaufen suchen. Oba niosą znaczenie ‘szukać czegoś, co jest prawie niemożliwe do
znalezienia’, czyli ‘bezcelowe, daremne działanie’. Można zatem wnioskować, że wspólny ładunek kulturowy słów „igła” i „die Nadel” może być
w polskiej i niemieckiej kulturze taki sam bądź zbliżony.
Wnioski
Przytoczone powyżej przykłady zmetaforyzowanych połączeń frazeologicznych pokazują, że warto pamiętać o istnieniu wspólnego ładunku kulturowego – implicite kulturowego, jakie niosą ze sobą słowa. Mogą one ze
względu na ich treść kulturową wskazywać z jednej strony na przynależność
różnych języków do jednej ponadjęzykowej wspólnoty kulturowej, a z drugiej strony na ich odrębność kulturową, której należy obcokrajowców uczyć.
Uczenie zatem obcokrajowców implicite kulturowego specyficznego dla danej
wspólnoty językowej jest dokonywaniem swego rodzaju transferu elementów kultury jednej wspólnoty do świadomości i kompetencji komunikacyjnej
obcokrajowca, a więc przedstawiciela innej wspólnoty, który podjął wysiłek
przyswojenia danego języka obcego. Wspólny ładunek kulturowy to także
doskonałe źródło wiedzy o zwyczajach panujących w danej wspólnocie.
Z perspektywy uczącego się języka polskiego obcokrajowca CCP stanowi
taki typ wiedzy, którą nie zawsze znajdzie on w słowniku, a z którą z dużym
prawdopodobieństwem zetknie się podczas wymiany komunikacyjnej z rodzimymi użytkownikami. Uczenie frazeologizmów – tam, gdzie na wyrażenie
takiego samego sensu mamy w języku polskim i języku rodzimym uczącego
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się różne frazeologizmy, to równoczesne ćwiczenie/przekazywanie transferów kulturowych. Pokazując znaczenia dodane, żywe, bo funkcjonujące
w codziennej komunikacji, być może nie uda się całkiem uchronić cudzoziemca przez niepowodzeniami komunikacyjnymi, natomiast z pewnością
można w ten sposób zatroszczyć się o to, by obce stało się oswojone i by
taka osoba nie czuła się odrzucona z powodu braku świadomości istnienia
tego typu „oczywistości” w polskiej społeczności językowo-kulturowej,
których nie wyrażając wprost, nie zwykło się objaśniać.
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Phraseological units as common cultural knowledge carriers.
Hints for glottodidactics
Phraseological units can be treated as means of cultural knowledge transfer in the process of
foreign language acquisition, in particular during courses of Polish as a foreign language.
Based on several phraseological units containing names of artefacts, the author explains the
meaning of lexiculture, referring through terminology and research methods to Robert Galisson’s theory of lexicultural pragmatics. Conducted empirical study reveals common cultural
charge which is hidden behind phraseological units describing human characteristics and
behavior. Including this type of lexical units in foreign language curriculum has a pragmatic
approach – additional, cultural meanings of words, emerge in communication and therefore
play an important role in adapting to foreign communities.
Keywords: glottodidactics, phraseology, phraseological unit, lexiculture

BIBLIOTEKA POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNEGO, 2015 • 5
ISSN 1898-1593

ANNA ŚLÓSARZ

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Intermedialność w nauczaniu języka angielskiego.
Australia 2009–2014
Intermedialność: konstruowanie znaczeń
Nie ma tekstów monomedialnych. W kulturze konwergencji funkcjonują
w relacjach do innych, również zakodowanych w odmiennych tworzywach,
a same ulegają remediacji. Według Clausa Clüvera „intertekstualność zawsze
zawiera intermedialność: pre-teksty, inter-tekty, postteksty i para-teksty
obejmujące teksty w różnych mediach”1. Autor uznaje więc, że każdy tekst
„może być obiektem studiów intermedialnych”2.
„Intermedialność to forma intertekstualności”3 – uważa Konrad Chmielecki. Uwzględnia je komparatystyczna edukacja kulturowo-literacka, obejmująca artefakty wizualne, audialne, audiowizualne, medialne, multimedialne, intermedialne, performatywne. Nowe praktyki lekturowe odwołują się
do „naturalnej dla człowieka percepcji polisensorycznej”4.
Kategoria intermedialności obejmuje konstruowanie znaczeń w zróżnicowanych systemach symbolicznych i mediach. Wiąże idee, dziedziny, teksty
i praktyki.
1 C. Clüver, Intermediality and Interarts Studies, w: A. Arvidson, J. Bruhn, H. Führer, red.,
Changing Borders. Contemporary Positions in Intermediality, Intermedia Studies Press, Lund 2007,
s. 29.
2 Tamże.
3 K. Chmielecki, Intermedialność jako fenomen ponowoczesnej kultury, „Kultura Współczesna”
2007, nr 2, s. 18.
4 A. Hejmej, Literatura w społeczeństwie medialnym, w: A. Sitarz, W. Bobiński, red., Polonistyka
dziś – kształcenie dla jutra, t. 2, Wyd. Universitas, Kraków 2014, s. 194.
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Pojęcie intermedialności sformułowane zostało w 1965 roku w eseju Intermedia autorstwa Dicka Higginsa, jednego z założycieli grupy Fluxus5.
Posłużyło do scharakteryzowania twórczości, obejmującej prócz literatury
muzykę, plastykę i happeningi, jako wielotworzywowej i kwestionującej
społeczne podziały6. Autor rozróżnił środki wyrazu na artystyczne (art
media) i wyrażające życie (life media), toteż „sztuka jest jednym ze sposobów
ludzkiego komunikowania”7.
Gene Youngblood, odwołując się do sztuki wykorzystującej wielokanałowy przekaz, techniki audiowizualne, hardware i software (pierwotnie używane w edukacji i edurozrywce), zdefiniował intermedia jako „odnoszące się
do symultanicznego użycia różnych mediów w celu stworzenia totalnego,
spontanicznego doświadczenia” (total environmental experience)8.
Pojęcia intermedialności i intertekstualności związane były z literaturą, ale
rozszerzono je na nowe sposoby komunikowania się i powiązano z powstającymi na styku tekstów i mediów odniesieniami do problemów filozoficznych, społecznych i technicznych. W drugiej połowie XX wieku wielu artystów wiązało ze sztuką kwestie pozaartystyczne. Intermedialność może bowiem ujawniać niezakodowane w wyjściowych tekstach sensy.
W związku z przemianami technologii informacyjno-komunikacyjnych na
przestrzeni prawie czterdziestu lat, zatem odwołując się do nowych przykładów, odmienną niż Higgins definicję sztuki intermedialnej zaproponował
Ryszard Kluszczyński, zauważając, że:
sztuka intermedialna nie jest […] połączeniem w nową całość odrębnych
dotąd sztuk (jak widział to Dick Higgins, 1985), lecz jest odsyłaniem, wi5 Ruch artystyczny Fluxus ukonstytuował się w latach 50. XX w. i zrzeszał artystów zajmujących się różnymi dziedzinami sztuki. Należeli do nich m.in.: D. Higgins, N.J. Paik, J. Cage,
Yoko Ono, La Monte Young. Stawiano na znoszenie granic między sztuką a życiem, udział
widzów, happeningi, zaangażowanie polityczne.
6 D. Higgins, Intermedia, przeł. M. i T. Zielińscy, w: P. Rypson, red., Nowoczesność od czasu
postmodernizmu oraz inne eseje, Wyd. słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2000, s. 117, cyt. za:
K. Chmielecki, Intermedialność jako fenomen ponowoczesnej kultury…, s. 118–137.
7 „Art is one of the ways that people communicate” – to pierwsze zdanie tekstu D. Higginsa Statement on Intermedia, „De-coll/age (decollage)” 1967, nr 6, W. Vostell, red., Typos Verlag
– Something Else Press, Frankfurt–New York, http://www.artpool.hu/Fluxus/Higgins/
intermedia2.html [dostęp: 20.05.2014]. Amerykański artysta podczas wojny w Wietnamie
pojmuje sztukę jako możliwość wyrażania protestu przeciwko „tym, którzy wysyłają nas na
śmierć w bezsensownych wojnach i każą żyć życiem ograniczonym do znoju” (tamże).
8 G. Youngblood, Expanded Cinema, A Dutton Paperback, New York 1970, s. 348.
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dzeniem jednego medium poprzez drugie, wzajemnym aktywizowaniem
i pobudzaniem9.

Jako przykłady sztuk intermedialnych autor wymienia fotografię (odwołującą się do rysunku, grafiki), kino (elementy literackie teatralne, muzyczne,
plastyczne) i wideo, które:
ze względu na swoją złożoną, wielomedialną genezę, od samego początku i w stopniu większym niż w przypadku wcześniej stworzonych mediów, skłaniało do traktowania go jako twór intermedialny10.

Intermedialność stała się kategorią charakteryzującą współczesną sztukę.
Według R. Kluszczyńskiego jest to efekt kulturowej transgresji: powstały
nowe technologie komunikacyjne, a także technosfera, biotechnosfera
i rzeczywistość wykreowana przez media, przenikająca się z realnością i tworząca nową rzeczywistość symulakrów11. Prowadzi to do „wniosków mówiących o konstruktywistycznym charakterze każdej rzeczywistości”12.
Ambiwalentny stosunek do kultury popularnej
Prekursorami rozszerzenia pola widzenia zjawisk literackich w kierunku
intertekstualności i intermedialności byli od lat 20. XX w. przedstawiciele
szkoły frankfurckiej (Theodor Adorno, Max Horkheimer i in.). Dystansowali się od zideologizowanej kultury masowej i popularnej (zwłaszcza muzyki
jazzowej), wskazując na funkcjonowanie narzędzia propagandy w postaci
przemysłu kulturalnego13. Tadeusz Szulc zanegował natomiast możność
i naukowego badania związku muzyki i literatury14.
9 R. Kluszczyński, Film, wideo, multimedia. Sztuka ruchomego obrazu w erze elektronicznej, Wyd.
Rabid, Kraków 2002, s. 76.
10 R. Kluszczyński, Film, wideo, multimedia…, s. 76.
11 R. Kluszczyński, Ontologiczne transgresje: sztuka pomiędzy rzeczywistością realną a wirtualną,
„Kultura Współczesna” 2000, nr 1/2 (23/24), s. 192–197.
12 R. Kluszczyński, Ontologiczne transgresje…, s. 197.
13 M. Horkheimer, T.W. Adorno, Dialektyka oświecenia, przeł. M. Łukasiewicz, Wyd. IFiS
PAN, Warszawa 1994, s. 138–188.
14 T. Szulc, Muzyka w dziele literackim, Wyd. z Zasiłku Ministerstwa Wyznań Religijnych
i Oświecenia Publicznego, Warszawa 1937.
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Dyskusję nad społeczną rolą kultury (zwłaszcza popularnej i telewizji)
kontynuowali przedstawiciele brytyjskich studiów kulturowych15. Według
Johna Fiskego odbiorca telewizyjny tworzy sensy, łącząc oglądany program
z tekstami sekundarnymi (pochodzącymi z gazet, czasopism, reklam, radia,
mody, makijażu, tańca itp.), toteż intertekstualność uznał za podstawową
cechę telewizji16.
Również amerykański medioznawca Denis McQuail zauważa, że media łatwo przekraczają granice między np. kinem, książką czy radiem a życiem
codziennym, toteż intertekstualność „bywa właściwością samych mediów,
które ustawicznie nawiązują do siebie nawzajem”17. Tekst bywa dostosowywany do paradygmatów komunikacyjnych i estetyki innego medium. I tak
w realizacjach teatralnych, dziełach malarskich i filmowych funkcjonują
antyczne mity, np. o Prometeuszu, Demeter i Korze. Performatywne projekty teatralne okazują się z kolei scenariuszami dramatów społecznych
i kulturowych potrzeb, środkiem perswazji i narzędziem edukacyjnym18.
Intermedialność dynamiczna: radio, telewizja, media społecznościowe
Intermedialność obejmuje „problemy przekładu, kontaktów językowych
oraz stosunków wzajemnych pomiędzy językiem mówionym a pisanym”19.
W obręb intermedialności włączona zatem zostaje problematyka kontaktów
międzyjęzykowych i międzydialektalnych, relacji wypowiedzi ustnej i spisanego
na jej podstawie tekstu20, drukowanego newsa i podcastu. Teksty pisane,
uzupełnione o zdjęcia lub filmy, zawierające np. relację z kampanii wirusowej
albo przebiegu realizacji programu telewizyjnego21, przechodzą w mówione,
zyskując nowe znaczenia i współczesne odniesienia. Media społecznościowe
Zob. Centre for Critical & Cultural Studies, http://www.cccs.uq.edu.au/index.html [dostęp: 01.05.2014].
16 J. Fiske, Television Culture: popular pleasures and politics, Routledge, London 2001, s. 118.
17 D. McQuail, Teoria komunikowania masowego, przeł. M. Bucholc, A. Szulżycka, red. nauk.
T. Goban-Klas, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 282.
18 J. Wachowski, Performans, Wyd. słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2011, s. 326.
19 R. Lewicki, I. Ohnheiser, Przedmowa. Intermedialność w polu widzenia neofilologa, w: R. Lewicki, I. Ohnheiser, red., Intermedialność, Wyd. UMSC, Lublin 2001, s. 10.
20 Tamże, s. 13.
21 Por. np. Australia Plus, Are Australians happy?, http://australiaplus.com/international/
2014-12-01/are-australians-happy/1394515 [dostęp: 08.12.2014].
15
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umożliwiają archiwizowanie, udostępnianie, przesyłanie, komentowanie –
a przez to używanie języka w codziennych sytuacjach, reagowanie językowe
i tworzenie międzyludzkich związków.
Maryla Hopfinger stwierdza, że intermedialność nie polega na łączeniu
środków wyrazu, zatem nie są intermedialne utwory wielotworzywowe (tzw.
mixed media zachowujące odrębne składniki), jak np. opera. Intermedialne
strategie prezentują: happening, hiperrealizm i konceptualizm, ponieważ
„ich składowe wchodzą w związki integralne”22. Efektem intermedialności
okazuje się dodatkowa semantyka celowo zestawionych tekstów. Konwencje
estetyczno-literackie nie są najważniejszym ich składnikiem. Podlegają one
wręcz przewartościowaniu w zestawieniu z tekstami uformowanymi we
współczesnych tworzywach i użytkowych celach, np. komunikacyjnych
i pozaartystycznych. Odwołują się one do dynamicznego modelu intermedialnej strategii.
Wykorzystywane są np. w witrynie ABC Radio Australia, w której zaoferowano uczenie się współczesnego australijskiego języka angielskiego na
żywo, z wykorzystaniem multimediów. Nadawane ze studia w Melbourne
programy odnoszą się do australijskiego stylu życia i kultury, powiązane są
z regionem. Udostępniono podcasty z instrukcjami w językach: burmańskim, chińskim, indonezyjskim, khmerskim, wietnamskim23.
Podobnie programy w kanale satelitarnej Australia Plus Television24 rozwijają umiejętności: słuchania, mówienia i pisania w języku angielskim. Audycja Jennifer Byrne The Book Club poświęcona jest dyskusjom o literaturze
i wykorzystywana na lekcjach angielskiego z uwagi na omawiane lektury25.
Uczniom zalecane są seriale (np. Seachange26), programy informacyjne, mock-dokumenty itp. zawierające edukacyjne przesłania.
Australia Plus Television produkuje programy multimedialne do nauki języka
angielskiego. Udostępnia je w witrynie internetowej27 oraz przy użyciu mediów
społecznościowych28. Prezentowanie na Facebooku fotografii i bieżących
M. Hopfinger, Doświadczenie audiowizualne…, s. 73.
Australian Broadcasting Corporation Radio Australia, Learn English Online,
http://www.radioaustralia.net.au/international/learn-english [dostęp: 08.12.2014].
24 Australia Plus Television, Learn English, http://tv.australiaplus.com/ [dostęp: 08.12.2014].
25 J. Byrne, The Book Club, http://www.abc.net.au/tv/firsttuesday/ [dostęp: 08.12.2014].
26 M. Carson, reż., Seachange (TV ABC 1998–2000).
27 Australia Plus, http://www.australiaplus.com/international/ [dostęp: 08.12.2014].
28 Australia Plus Television, Learn English, http://tv.australiaplus.com/learningenglish [dostęp: 08.12.2014].
22
23
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wydarzeń przy użyciu np. skomplikowanych konstrukcji czasownikowych
wiąże język angielski ze współczesnymi realiami. Krótkie filmy, umieszczane
od 28 V 2008 r. przez Australia Plus na portalu YouTube29 również zawierają fotografie i migawki filmowe, ilustrujące konstrukcje gramatyczne. Tweety30
powiązane są np. z problemami imigrantów, azylantów, krajów Azji i Pacyfiku.
Hiperłącza prowadzą do kolejnych tekstów, uzupełnionych podcastami lub
filmami.
Angażowanie mediów (w tym społecznościowych) do nauki języka angielskiego wiąże je z aktualnymi wydarzeniami i kooperatywnym uczeniem się
użytkowników. Konstrukcje językowe wpisywane są w sytuacyjne konteksty,
a w Azji i krajach Pacyfiku promowany jest australijski styl życia. Materiały
dostępne są online oraz na urządzeniach mobilnych. Wykorzystują je nauczyciele języka angielskiego31, którzy tworzą blogi edukacyjne32.
Adaptacja filmowa – konstrukt intermedialny
W literaturze filmoznawczej opisana została relacja między literaturą33
a kinem, ponieważ punktem wyjścia było dla nich opowiadanie. Adaptacje
powstawały więc głównie na styku literatury i kina jako sztuk zasadniczo
narracyjnych, natomiast rzadziej jako związki kina i muzyki34 czy kina i maAustralia Plus, https://www.youtube.com/user/australianetwork/videos [dostęp: 08.12.2014].
Australia Plus, https://twitter.com/australiaplus [dostęp: 08.12.2014].
31 Por. np. M. for Neil, Radio Australia Special English Sites, http://neilwhitfield.wordpress.
com/page/8/ [dostęp: 08.12.2014].
32 Wykaz najlepszych zob. Becoming a Better EFL Teacher, 15 of the Best Blogs for EFL and
ESL Teachers, http://bettereflteacher.blogspot.com/2009/08/15-of-best-blogs-for-efl-and-esl.html [dostęp: 08.12.2014].
33 A. Helman słusznie podkreśla, że termin „adaptacja filmowa” obejmuje prozę literacką,
„a więc powieść lub nowelę, w nielicznych przypadkach wiersz, nigdy – dramat. Prozę
i poezję się adaptuje, utwór dramatyczny – ekranizuje” (zob. tejże, Adaptacja – podstawowa
technika twórcza kina, w: A. Gwóźdź, S. Krzemień-Ojak, red., Intermedialność w kulturze końca
XX wieku, Wyd. Trans Humana, Białystok 1998, s. 267, tekst opublikowany również w zasobach „Filmoteki Szkolnej”, http://www.filmotekaszkolna.pl/uploaded/files/c869a015.pdf
[dostęp: 16.05.2014].
34 Powstały jednak dzieła muzyczne inspirowane literaturą, np. Don Quixote. Phantastische
Variationen uber ein Thema Ritterlichen Charakters (Fantastic Variations on a Theme of Knightly Character), op. 35 (prem. 1898) R. Straussa odwołujący się do powieści M. de Cervantesa Don Quijote
de la Mancha (cz. I 1605, cz. II 1615).
29
30
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larstwa, rzeźby albo baletu. Według Alicji Helman „literatura wymaga adaptacji,
podczas gdy inne sztuki – nie. Materia muzyczna, plastyczna czy choreograficzna zostaje po prostu przeniesiona do filmu”35. Muzyka, plastyka czy balet
funkcjonują w filmie na prawach cytatu – a nie adaptacji36. Zdarza się też –
jak w przypadku Dmitrija Tiomkina, że utwory skomponowane wcześniej są
przez kompozytora adaptowane dla potrzeb konkretnego filmu37.
Przekład intermedialny wiąże się z przekształcaniem pierwowzoru. Typy
przekształceń skodyfikował Eugenio Spedicato, który odnosząc się do treści,
wyróżnił siedem kategorii przekładu literatury na film: upodobnienie/
zrównanie, substytucję, amplifikację, redukcję, dyfuzję, kondensację i nowe
uporządkowanie38.
Adaptacje filmowe odzwierciedlają dominujący model lektury. George
Bluestone w 1968 r. zauważył, iż:
wytwór komercyjnego społeczeństwa, produkt Hollywood musi być
opłacalny; aby był opłacalny, musi zadowalać konsumentów. Podczas
gdy powieść można sprzedać w nakładzie 20 tys. egzemplarzy i osiągnąć
pokaźny zysk, film musi trafić do milionów39.

Bluestone podkreśla, że film bywa poddawany oficjalnej i nieoficjalnej,
państwowej i lokalnej oraz branżowej cenzurze (kody produkcyjne), utrwala
nowoczesne mitologie ludowe, odwołując się do typów bohaterów (np.
kowboj, gangster) i konwencji gatunkowych (zwłaszcza melodramatu i komedii slapstikowej). Kategorie intertekstualności i intermedialności związano
więc z kulturą popularną.
A. Helman Adaptacja – podstawowa technika twórcza kina…, s. 271.
Temat rozwija np. D. Dabert w tekście Sposoby istnienia muzyki klasycznej w filmie fabularnym, https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/bitstream/10593/9182/1/013_Dorochna_Dab
ert_Sposoby_istnienia_muzyki_klasycznej_187_204.pdf [dostęp: 16.05.2014].
37 D. Tiomkin, P. Buranelli, Please Don’t Hate Me, Doubleday & Co., Garden City–New
York 1959.
38 E. Spedicato, Literatur auf dem Leinwand am Beispiel von Luchino Viscontis „Morte a Venezia”,
Königshausen & Neumann, Wurzburg 2008, s. 16 i n., za: M. Choczaj, O adaptacji, ekranizacji,
przekładzie intersemiotycznym i innych zmartwieniach teorii literatury, filmu i mediów, https://repozyto
rium.amu.edu.pl/jspui/bitstream/10593/2747/1/choczaj_t_16.pdf [dostęp: 16.05.2014].
39 G. Bluestone, Novels into Film. The Metamorphosis of Fiction into Cinema, University of California Press, Berkeley and Los Angeles 1968, s. 34, http://books.google.pl/bo
oks?id=mCMli5Yd1K0C&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=on
epage&q=censorship&f=false [dostęp: 16.05.2014].
35
36
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Prosumenci i opowiadanie transmedialne
Według Jana van Dijka ważnymi aspektami nowych mediów są ich integracja (konwergencja i multimedialność) oraz interaktywność (przestrzenna,
czasowa, behawioralna i intelektualna)40. Pozwoliły one na zniesienie granic
między producentami a konsumentami kultury. Powstała kategoria prosumentów, kolektywnie konsumujących teksty i jednocześnie je wytwarzających w oparciu o zbiorową inteligencję oraz wspólną wiedzę, migrujących
między różnymi mediami i stacjami, nawiązujących interakcje społeczne41.
Opowiadanie transmedialne (transmedia storytelling) w rozumieniu Henry’ego
Jenkinsa powstaje dzięki konsumentom, którzy jak myśliwi polują na odrębne fragmenty opowieści prezentowane w różnych platformach i kanałach
medialnych, a spostrzeżeniami dzielą się w sieciowych grupach dyskusyjnych42. Fani tworzą własne teksty, funkcjonując w kulturze uczestnictwa (participatory culture). W ten sposób integrowane są różne teksty kultury, przy czym
technologiczna i korporacyjna konwergencja mediów umożliwia medialnej korporacji prowadzenie interesów w przemyśle rozrywkowym na różne sposoby:
produkowanie filmów, programów radiowych i telewizyjnych, muzyki, książek,
serii wydawniczych, komiksów, gier komputerowych, witryn internetowych,
zabawek, a nawet parków rozrywki. Performatywne rytuały43 zachowań prosumentów zyskują ważność dzięki odniesieniu do kontekstów44.
Angielski jako lingwakultura
Claire Kramsch sformułowała postulat nauczania języka jako dialogu
(dyskursu) zanurzonego w kulturze – określając go mianem lingwakultura45.
40 J. van Dijk, Społeczne aspekty nowych mediów. Analiza społeczeństwa sieci, przeł. J. Konieczny,
Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 16–20.
41 H. Jenkins, Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, przeł. M. Bernatowicz,
M. Filiciak, Warszawa 2007, s. 23–24.
42 Tamże, s. 25.
43 R. Bauman Sztuka słowa jako performance, w: P. Czapliński, oprac., Literatura ustna, Wyd.
słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2010, s. 201–231.
44 Tamże, s. 216.
45 C. Kramsch Context and Culture in Language Teaching, Oxford University Press, Oxford
1993, s. 177.
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W dyskurs ten wchodzą przekazy medialne. Zadaniem uczącego się jest
rozpoznawać wpisane w przekazy systemy wartości, dialog z nimi i negocjowanie oraz wytwarzanie na ich bazie własnych znaczeń.
W taki sposób prowadzone jest nauczanie języka angielskiego w Australii.
Odbywa się w ramach tematycznych modułów, w skład których wchodzą
teksty literackie i pozaliterackie: komiksy, audycje radiowe, telewizyjne, teksty prasowe, internetowe i utrwalane na płytach CD, dotyczące pierwotnych
Australijczyków, zagraniczne i z innych epok, a także reprezentujące dziedzictwo kulturowe, kulturę popularną i młodzieżową46.
Intermedialność i nauka języka ojczystego
Intermedialne usytuowanie tekstu lektury jest wydobywaniem znaczeń
i stworzeniem przestrzeni interpretacyjnej oraz konstruowaniem znaczeń
w relacji z kontekstem odbioru i czytelnikiem. Staje się formą samopoznania
i doświadczania świata, a także grą z tekstem47.
Intermedialne praktyki stały się kluczowe dla interpretacji tekstu literackiego, stąd w ujęciu amerykańskich nauczycieli – Ann Watts Pailliotet i in. –
intermedialność na lekcjach języka angielskiego odnosi się do siedmiu elementów: użytkowników, teorii, tekstów, celów i efektów kształcenia, procesów, kontekstów i curriculum.
Intermedialność jest istotna dla dydaktyki języka ojczystego zarówno
z uwagi na znaczenie dla procesu interpretacji lektury, jak i wprowadzanie
uczniów w zagadnienia komunikowania medialnego. Autorzy formułują
więc postulat: „We must study and embrace all media in our classrooms”48.
Język angielski: proza, dramat, poezja, film, serial, multimedia…
Badaniu poddano dotyczące nauczania języka angielskiego materiały,
obowiązujące w roku szkolnym 2014 w stanie Nowa Południowa Wa46 Board of Studies New South Wales, English Years 7–10. Syllabus, April 2003, s. 19,
http://www.boardofstudies.nsw.edu.au/syllabus_sc/#english [dostęp: 08.12.2014].
47 Por. R. Cudak, Interpretacja utworu literackiego w szkole z perspektywy rewolucji metodologicznej
ostatnich lat, „Postscriptum” 2005, nr 2 (50), s. 70–72.
48 A. Watts i in., Intermediality. Bridge to Critical Media Literacy…, s. 218.
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lia49 i przeznaczone dla ostatniego szczebla szkolnego kształcenia, kończonego egzaminem Higher School Certificate, odpowiednikiem egzaminu
maturalnego.
Pod uwagę wzięto poziom podstawowy EFL50, skonstruowany z sześciu
modułów, przy czym pierwszy był obowiązkowy. W każdym teksty ułożono
w działy, wśród których wystąpiły w różnych kombinacjach następujące
elementy:
1) Proza fikcjonalna lub niefikcjonalna (zawsze jako dział pierwszy).
2) Sztuka Szekspira, dramat, film, serial telewizyjny, multimedia albo
sztuka związana z pierwotnymi Australijczykami.
3) Poezja.
Badaniu poddano moduł obowiązkowy, zatytułowany Belonging i mający na
celu „badanie, w jaki sposób koncepcja przynależności jest manifestowana
w tekstach”51. Uczniowie mają omówić jeden tekst z każdego z trzech działów.
Tabela 1. Teksty wymienione w multimedialnym module tematycznym Belonging

Proza fikcjonalna i niefikcjonalna

Tan Amy, The Joy Luck Club,
Vintage/Random House, 1994

Lahiri Jhumpa, The Namesake,
HarperCollins, 2004 or 2007
Dickens Charles, Great Expectations, Penguin Red Classics, 2006
Jhbvala Ruth Prawer, Heat and
Dust, John Murray/Hachette, 2003
Winch Tara June, Swallow the Air,
University of Queensland Press,
2006

Chińskie kobiety jako wojenne uciekinierki
w USA i ich córki wychowane w kulturze
amerykańskiej. Postrzeganie rodzimej kultury
jako centralnej i podtrzymywanie jej transmisji,
uczucie marginalizacji i tworzenie lokalnych
związków. Integrująca rola religii.
Imigranci z rejonu Zatoki Bengalskiej przybywający do USA. Relacje dzieci i rodziców. Alienacja
i konieczność odnalezienia się w nowej kulturze.
Nobilitująca moc wykształcenia.
Powieść o dojrzewaniu, dziecięcej samotności,
wdzięczności za pomoc i roli edukacji. Wątek
majątku zdobytego w Australii.
Brytyjski kolonializm w Indiach, związek
wnuczki z babką i powtarzalność ich losów.
Kontrast kultury brytyjskiej i hinduskiej.
Poszukiwanie przynależności rasowej do pierwotnych Australijczyków. Rola tradycji ustnej
i rodzinnych związków.

49 Board of Studies, 2009–2014 HSC. Prescribed Area of Study, Electives and Texts,
http://www.boardofstudies.nsw.edu.au/syllabus_hsc/pdf_doc/english-prescriptions-poster-09-14.pdf [dostęp: 26.11.2014].
50 Board of Studies New South Wales, English Years 7–10. Syllabus…
51 Board of Studies, 2009–2014 HSC. Prescribed Area of Study, Electives and Texts…
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Dramat Szekspirowski, dramat, film

Gaita Raimond, Romulus, My
Father, Text Publishing, 1999
or 2007
Shakespeare William, As You Like
It, New Cambridge Shakespeare,
2001; or Cambridge School
Shakespeare, 2000
Miller Arthur, The Crucible: A Play
in Four Acts, Penguin Modern
Classics, 2000
Harrison Jane, Rainbow’s End
from Cleven, Vivienne et al (eds),
Contemporary Indigenous Plays,
Currency Press, 2007
Luhrmann Baz, Roztańczony buntownik (Strictly Ballroom), Fox, 1992
(film)

Poezja

De Heer Rolf, Ten Canoes (Dziesięć
czółen), 2006, AV Channel /
Madman (film)
Skrzynecki Peter, Immigrant Chronicle, University of Queensland
Press, 2002, Feliks Skrzynecki, St
Patrick’s College, Ancestors, 10 Mary
Street, Migrant Hostel, Post card,
In the Folk Museum
Dickinson Emily, Selected Poems of
Emily Dickinson (James Reeves ed.),
Heinemann Education, 1959, 66
This is my letter to the world, 67 I died
for beauty but was scarce, 82 I had been
hungry all the years, 83 I gave myself to
him, 127 A narrow fellow in the grass,
154 A word dropped careless on the page,
161 What mystery pervades a well!,
181 Saddest noise, the sweetest noise
Herrick Steven, The Simple Gift, University of Queensland Press, 2000
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Imigranci australijscy – z Serbii, Niemiec,
Rumunii. Obozy przejściowe, choroba psychiczna rodziców. Potrzeba przynależności do
rodziny, miejsca i kultury, związek ojca i syna.
Komedia na temat podporządkowywania
sztuki widzowi. Mit idealnej i uzdrawiającej
natury, raju, wątek pustelnika nawracającego
króla.
Siedemnastowieczne procesy czarownic jako
alegoria zwalczania komunizmu w USA
w latach 50. XX w.
Trzy pokolenia aborygeńskich kobiet. Przynależność do społeczeństwa i kraju w kontekście stolen
generation (skradzionego pokolenia) i Mabo Case
(oddawania ziem pierwotnym właścicielom).
Komedia, historia australijskiego tancerza
Scotta Hastingsa szukającego własnego stylu.
Australijski film na temat pierwotnego Australijczyka, który zazdrościł starszemu bratu
młodej żony. Po jego śmierci odziedziczył ją,
ale z dwiema starszymi żonami.
Tożsamość rodzinna i narodowa australijskiego
imigranta z Polski i Niemiec (matka Ukrainka).
Reminiscencje z rodzinnego domu, katolickiej
szkoły, brak kontaktu z Polską, poczucie
wyobcowania.

Życie domowe, małżeństwo, związki człowieka z naturą, zawiedzione uczucia.

Wierszowana powieść o bezdomności, poszukiwaniu tożsamości i stereotypach.

Powtarzalność tematu imigracji oznacza, że teksty tworzą opowieść
transmedialną na jej temat. Kanon kulturowy w postaci m.in. tekstów Dickensa, Szekspira i Dickinson uzupełniono o współczesne i lokalne transpozycje.
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Na lekcjach odkrywana jest zatem waga znaczeń poszczególnych przekazów,
ale znaczenie struktury wykracza poza nie, zgodnie z teorią amalgamatów
kognitywnych52, ponieważ teksty tworzą nowe sieci połączeń i przestrzenie
mentalne wyjściowe dla wyłaniania nowych. Kluczowe dla australijskiego
społeczeństwa problemy związane z imigracją i tożsamością okazują się
powszechne.
Przykładowy multimedialny moduł tematyczny: Belonging
Zaproponowany moduł jest obowiązkowy, choć żaden z jego autorów nie
urodził się w Australii, a dwa pierwsze teksty powstały poza jej granicami.

Rysunek 1. Schemat multimedialnego modułu tematycznego Belonging

Moduł utworzono ze znanych w świecie i Polsce tekstów, dotyczących ludzi urodzonych poza granicami Australii i Australijczyków. Są to: powieść
pochodzącej z rodziny chińskich imigrantów amerykańskiej pisarki Amy
Zob. G. Fauconnier, M. Turner, The Way We Think. Conceptual Blending and the Minds Hidden Complexities, Basic Books, London 2002, oraz G. Fauconnier, M. Turner, Conceptual Integration Networks, „Cognitive Science” 1998, nr 6, s. 133–187.
52
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Tan53, wiersze australijskiego poety polsko-ukraińskiego pochodzenia Petera
Skrzyneckiego54, pierwszy znaczący film w języku rdzennych Australijczyków
(Dziesięć czółen) reżyserowany przez holenderskiego reżysera i producenta
filmowego55. Pierwszy tekst umieszczono w domenie chińskiej (.cn56), co
jest dowodem osiągnięcia kulturowej integracji z miliardowym sąsiadem na
zasadzie jego adaptacji do wymogów, czyli wytworzenia złożonej, podwójnej
tożsamości.
Teksty w całości można pobrać z edukacyjnych witryn57. Film de Heera
zamieszczony jest na kanale YouTube w czterech częściach i uzupełniony
filmowym komentarzem Malone University58. Charles Sturt University udostępnił59 materiały dydaktyczne przydatne do analizy i interpretacji wierszy
Petera Skrzyneckiego opracowane wraz z The English Teachers Association,
a tekst In the Folk Museum nauczycielka opatrzyła analizą, wykonaną w formie prezentacji Prezi60. Tytuły wierszy rozmieszczono w formie mapy myśli61, opatrując je hiperłączami do tekstów oraz materiałów dydaktycznych
przydatnych do opracowywania oraz charakteryzowania zarówno ich samych, jak i związanych z nimi kolejnych tekstów kultury (m.in. obrazów,
filmów i multimediów). Nauczyciele publikują w sieci własne propozycje
dydaktyczne, można więc je nieodpłatnie wykorzystywać, aby tworzyć własne
cykle tematyczne na wzór transmedialnych opowieści. Daty umieszczenia
w sieci wskazują, że wiele z nich opracowanych zostało niedawno, a współZob. A. Tan, Klub Radości i Szczęścia, przeł. B. Korzon, Wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa 2001.
54 Teksty P. Skrzyneckiego opublikowało krakowskie Wydawnictwo Edukacyjne: Bezdomne psy,
przeł. M. Łacek (2005), Stary Świat – Nowy Świat = Old World – New World, przeł. M. Łacek (2009).
55 Apache Frisco na portalu YouTube, https://www.youtube.com/results?search_query=
ten+canoes [dostęp: 08.12.2014]. Liczba użytkowników waha się od 1880 do 8 258 (cz. IV i I).
56 A. Tan, The Joy Luck Club, http://eng.hzu.edu.cn/yg/upload/2009-06/09062517462157.
pdf [dostęp: 26.12.2014].
57 Np. A. Tan, The Joy Luck Club…, R. Prawer Jhabvala, Heat and Dust, Atlantic, Publishers
& Distributors, Delhi 2006, http://faculty.winthrop.edu/kosterj/engl618/readings/jhabvala/
ShihanHeat&Dust.pdf [dostęp: 26.11.2014].
58 A. Rudd Film Literacy and Ten Canoes, 14 V 2013 r., https://www.youtube.com/watch?
v=NybGf5xvUdA [dostęp: 08.12.2014].
59 E. Mayes, Condell Park High School, Peter Skrzynecki – „Immigrant Chronicle”, http://hsc.
csu.edu.au/english/esl/belonging/3692/Peter%20Skrzynecki/skrzynecki.htm [dostęp: 08.12.2014].
60 G. Hespe-Poulos, In the Folk Museum. Analysis of Peter Skrzynecki’s Poem, 5 III 2014,
https://prezi.com/vc0ourp8cmhm/in-the-folk-museum/ [dostęp: 08.12.2014].
61 P. Cohen Area of Study: Belonging, III 2014 r., https://www.mindomo.com/mindmap/
area-of-study-belonging-818416a3d98349d6a0df13c3ac6909dc [dostęp: 08.12.2014].
53
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działanie podmiotów uniwersyteckich i oświatowych generuje współdziałanie
instytucji owocujące transferem kultury akademickiej do szkolnej i narodowej.
Polecenie na egzaminie pisemnym zobowiązuje zdającego do zinterpretowania jednego lub więcej zaleconych tekstów oraz przywołania dodatkowych62.
Opracowano materiały dla nauczycieli, m.in. broszurę z omówieniami lektur63. Zaopatrzone w numery ISBN zamieszczono też na stronach australijskich
uniwersytetów64, a tekst obowiązkowej lektury opublikowano w całości w witrynie chińskiej, co świadczy o osiągnięciu międzykulturowego konsensusu65.
Ponadkulturowe przesłania lekcji
Przydatne dla młodych obywateli australijskiego państwa wydają się teksty
związane z funkcjonowaniem w wielokulturowym społeczeństwie:
1. Język angielski pozwala na porozumiewanie się w różnych regionach
świata (np. Australia, USA, Chiny, Europa Wschodnia).
2. Strach, samotność, wyobcowanie, zazdrość, pożądanie, zemsta itp. są
powszechne i regulowane w każdej kulturze i epoce (np. rywalizacja
o kobietę i dominacja starszego brata – Dziesięć czółen; więzi rodzinne
– Klub Radości i Szczęścia; wiersze P. Skrzyneckiego: Ancestors i Feliks
Skrzynecki).
3. Imigranci i przybysze postrzegani jako ludzie obcy, niezrozumiali
i niebezpieczni bywają izolowani. Powoduje to problemy i tragedie
(Dziesięć czółen, Klub Radości i Szczęścia, wiersze Piotra Skrzyneckiego).
4. Religia wiąże społeczności, rody i rodziny: Dziesięć czółen – wierzenia
pierwotnych Australijczyków; Klub Radości i Szczęścia – Pierwszy Chiński Kościół Baptystów; poezja Piotra Skrzyneckiego – katolicyzm.
5. Każdy bez względu na przynależność kulturową, wiek czy płeć potrzebuje przynależności do wspólnoty (każda z lektur).
62 Zob. Board of Studies 2013, Higher School Certificate Esamination, English (Standard)
and English (Advanced) Paper 1 – Area of Study, http://www.boardofstudies.nsw.
edu.au/hsc_exams/2013/pdf_doc/2013-hsc-english-std-adv-p1.pdf [dostęp: 08.12.2014].
63 Board of Studies, http://www.boardofstudies.nsw.edu.au/syllabus_hsc/pdf_doc/eng
lish-prescriptions-poster-09-14.pdf [dostęp: 26.11.2014].
64 Np. University of Quinsland Press, Steven Herrick, The Simple Gift, http://www.
uqp.uq.edu.au/store/images/hi-res/teachersnotes/1276/3254.pdf [dostęp: 26.06.2014].
65 A. Tan, The Joy Luck Club…
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6. Niezależnie od koloru skóry, wieku, płci, religii czy przynależności
kulturowej ludzie są podobni pod względem indywidualnych losów,
przeżyć i zachowań (każda z lektur).
Międzykulturowy transfer i dominacja kultury australijskiej
Z badania wynikło, że:
1. W Board of Studies utwór literacki odnoszony jest do intermedialnych
kodów.
2. Intermedialność na poziomie informacyjnym bywa pomijana: liczne
adaptacje tekstów nie są wymieniane, co może mobilizować uczniów
do ich wyszukiwania np. w ramach pracy domowej.
3. Dzięki intermedialności, a w szczególności nawiązaniom do kultury
krajów, których dotyczą (np. przez podawanie adresów internetowych
do dodatkowych zasobów), klasyczne teksty literackie zyskują współczesne znaczenia.
4. Język angielski uzupełniany jest o kod gestyczny, mimiczny, kulturowy
i konteksty obyczajowo-społeczne oraz multimedialne, a także używany
jest w odmianach środowiskowych.
Uwzględnione w witrynie teksty kultury funkcjonują więc jako międzykulturowy transfer przy jednoczesnym potwierdzaniu dominacji kultury australijskiej.
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Intermediality in Teaching of English. Australia 2009–2014
Intermediality is construction of interdiscoursive meanings in different symbolic systems. It
turns out to be useful for teaching of the mother tongue in cultural contexts. Intercultural
transfer of prose fiction, non-fiction, poetry, drama, theatre, film and digitally preserved
performing rituals allows to explore the role of English communication, to develop critical
thinking and intercultural communication. Theme compounds of texts draws attention to the
construction of meanings, their adaptation to audience, as well takes into account the contexts that give him the significance. Cultural texts operate as an intercultural transfer confirming the dominance of the Australian culture and language.
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MAŁGORZATA WÓJCIK-DUDEK
Uniwersytet Śląski

Transfery Zagłady.
Przypadek Kotki Brygidy Joanny Rudniańskiej
Literatura dla dzieci i młodzieży stała się obszarem szczególnie podatnym
na transfery kulturowe, których kierunek jest wymuszany przez system naczyń
połączonych, składający się z literatury bezprzymiotnikowej i „osobnej”,
kierowanej do czytelnika niedorosłego. Ciśnienie ze strony literatury powszechnej, ale będące również efektem nowoczesnej refleksji pedagogicznej,
jak i wciąż rozwijających się study childhood, powoduje, że literatura „czwarta”
przestaje być „strefą chronioną” przed tym wszystkim, co mogłoby zakłócić
wypracowany przez dziewiętnasty wiek obraz dziecka i dzieciństwa1.
Nie dziwi więc fakt, że jednym z tematów szczególnie mocno zaznaczającym swą obecność w literaturze dla dzieci i młodzieży jest Holokaust, wydarzenie, wokół którego powstaje interesujące całe imaginarium Shoah, interesujące zwłaszcza dla badacza porównującego reprezentacje Zagłady w literaturze bezprzymiotnikowej i dla młodego odbiorcy. Z kolei te analogie zmuszają do zastanowienia się nad zagadnieniami dotyczącymi celu i intensywności zawłaszczania przez literaturę dziecięcą obrazów Zagłady.
1 Zob. B. Sochańska, J. Czechowska, red., Tabu w literaturze dla dzieci i młodzieży, Duński Instytut Kultury, Media Rodzina, Warszawa 2012. B. Sochańska twierdzi, że „na szerszą skalę
tematy tabu wkroczyły do książek dla dzieci dopiero na początku XXI wieku, odkąd to autorzy coraz częściej piszą o śmierci, seksie, rozwodzie rodziców, ale wciąż nieliczni dotykają
bodaj najtrudniejszego – przemocy w rodzinie”. Tamże, s. 8. Uważam jednak, że tematy tabu
nie są jedynie wynikiem programowego detabuizowania literatury dla dzieci, ale często wynikają z konieczności nadążania za zmieniającą się rzeczywistością. Wydarzenia historyczne,
polityka, przemiany kulturowe sprawiają, że ruch w literaturze „czwartej” ku tematom uniwersalnym miał swój wyraźny początek w XX wieku. Różnica dotyczy jedynie częstotliwości
podejmowania trudnych tematów.
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Jak twierdzi Michael Rothberg, „stawka pisania o Zagładzie jest wysoka,
ponieważ u podstaw większości świadectw i narracji historycznych tkwi
założenie, że konkretny mikrokosmos opisywanych wydarzeń będzie miał
wpływ na makrokosmiczne rozumienie dziejów”2. Uważam, że stawka może
być wyższa, jeśli w grę wchodzi pisanie dla młodego odbiorcy, któremu
sposób mówienia o Zagładzie dostarcza nie tylko informacji na temat tego
wydarzenia, ale proponuje również, i ten aspekt transferu jest najbardziej
interesujący, paradygmat(y) osobistej relacji do przeszłości. Zatem nie chodzi jedynie o przywołanie przeszłości, ale także o stworzenie kryteriów pamięci o niej.
Oczywiste jest, że to jedna z funkcji prymarnych literatury; może ona bowiem „ustanawiać więź między miejscem, dostarczać punktów orientacyjnych na mapach mentalnych i rzeczywistych, projektować matryce interpretacyjne, wywoływać z zapomnienia pamięć miejsc czy tworzyć pamięć protetyczną czytelników”3.
Kategoria pamięci protetycznej sformułowana przez Alison Landsberg4
wydaje się nieodzowna w refleksji nad literackim formowaniem kształtów
postpamięci o Holokauście. Badaczka, przywołując film Złodziejska ręka
z 1908 roku, wskazuje na jeden z jego ważniejszych epizodów. Oto zamożny
przechodzień lituje się nad kalekim żebrakiem i kupuje mu sztuczną rękę.
Biedak odkrywa, że nosi ona w sobie pamięć o poprzednim właścicielu –
złodzieju i zmusza obecnego do kradzieży. Wnioski wyprowadzone przez
A. Landsberg z nieco fantastycznej fabuły filmu stały się przyczynkiem do
refleksji na temat kreowania wspomnień. Jak twierdzi badaczka, pamięci
protetycznej nie da się bezpośrednio wydobyć z czyichś rzeczywistych doświadczeń, „jednak, choć krążą [one – M.W.-D.] w obiegu publicznym i są
niezakorzenione w ciele, to doświadcza się ich za pośrednictwem ciała
w wyniku zaangażowania w całą gamę technologii kultury. Tym samym stają
się one częścią osobistego archiwum doświadczeń, wpływając na podmiotowość jednostki oraz jej relacje z teraźniejszością i przyszłością”5.
2 M. Rothberg, Drut kolczasty świata powojennego, przeł. K. Bojarska, w: J. Jarniewicz, M. Szuster, wyb., Reprezentacje Holokaustu, Instytut Książki, Kraków–Warszawa 2014, s. 157.
3 E. Rybicka, Geopoetyka jako orientacja badawcza, w: tejże, Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we
współczesnych teoriach i praktykach literackich, Wyd. Universitas, Kraków 2014, s. 108.
4 Zob. A. Landsberg, Pamięć protetyczna, przeł. M. Szewczyk, w: I. Kurz, P. Kwiatkowska,
Ł. Zaremba, oprac., Antropologia kultury wizualnej. Zagadnienia i wybór tekstów, Wyd. UW, Warszawa 2012, s. 690–698.
5 Tamże, s. 690.
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Metafory ciała, jego protezy, a co za tym idzie, oczywiście rany, szczególnie
wyraźnie funkcjonują w kodzie architektury. Spośród licznych architektonicznych przykładów obiektów, w których strukturę zostało wpisane pamiętanie
i przypominanie, warto z racji analizowanego poniżej tekstu literackiego
przywołać choćby tylko warszawskie realizacje zmagań z brakiem i wypełnianiem białych plam na mapie miasta. Mam tu na myśli Dom Kereta autorstwa
Jakuba Szczęsnego i projekty Joanny Rajkowskiej, szczególnie Dotleniacz
i Pozdrowienia z Alej Jerozolimskich.
Wszystkie realizują ontologiczny paradoks, bowiem stwarzają miejsce
w miejscu, którego brak, i choć wypełniają szczelinę, to jednak nie są w stanie
unieść „ciężaru” ciągłości historycznej narracji. Ta słabość ma oczywiście
metaforyczne znaczenie i stanowi część projektu dotyczącego kreowania
pamięci. Jednocześnie w wymienionych artefaktach można widzieć rodzaj
baudrillardowskiego pochodu symulakrów. Nie odnoszą się przecież do
rzeczywistej przeszłości, ale rzeczywistości wyobrażonej, a więc transferowanej
i przekształcanej przez kulturowe klisze. Hiperrealizm, a czasem surrealizm
szklanego mieszkania wciśniętego między dwa budynki, stawiku-zraszacza
czy plastikowej palmy na warszawskim rondzie są sygnałem rozpaczliwego
poszukiwania jeśli nie brakującego fragmentu, to z pewnością plastra chroniącego otwartą ranę.
Podobną funkcję spełnia literatura dla młodego odbiorcy, z tą jednak różnicą, że do listy literackich powinności wobec trudnej przeszłości zostaje
dołączona jeszcze jedna, chyba najważniejsza. Jeśli przypominanie zakłada
przywoływanie z pamięci czegoś, co miało miejsce, lub czegoś, co zostało
zapomniane bądź wyparte, to literatura „czwarta” z uwagi na wiek odbiorcy
nie może przypominać przeszłości, ale ma za to możliwość jej tworzenia.
Oznacza to, że młody człowiek, rozczytując przeszłość, dzięki narracji literackiej o Holokauście może odczuć brak kogoś, kogo obecności nie mógł
nigdy doświadczyć. Wydaje się, że to dla literatury zbyt duże wyzwanie, jednak okazuje się, że niektórym z literackich propozycji dla młodego czytelnika udaje się je podjąć.
Jedną z takich udanych realizacji jest książka Joanny Rudniańskiej Kotka
Brygidy. Jej narracyjnym centrum jest miejsce, którego nie ma. Zatem tak
charakterystyczne ujęcie Zagłady, o którym wspominałam wyżej, reprezentowane przez topografię utraty, zostało przetransferowane do tekstu dla
młodego odbiorcy. Ta swoistego rodzaju ontologia nie-miejsca rozpoczyna
się frazą będącą gwarantem porządku świata:

352

BIBLIOTEKA POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNEGO, 2015 • 5

Na podwórku Heleny rosło tylko jedno drzewo. Było to drzewo morwowe. Helena lubiła owoce morwy. Lubiła wspinać się na ogromne
drzewo i odnajdywać je pod listkami. A drzewo też lubiło Helenę. […]
Z wysokości morwowego drzewa Helena widziała trzy świątynie. W każdej z nich mieszkał inny Bóg i to tym trzem Bogom, Przenajświętszej
Trójcy, skarżyła się Stańcia. Tak myślała Helena, patrząc z góry na niską,
okrągłą synagogę, zielonkawe kopuły cerkwi na tle pochmurnego nieba
i ceglaną wieżę kościoła Świętego Floriana. To dobrze, że mieszka tu
trzech Bogów. Nigdy nic złego się nie stanie. Nigdy6.

Oczywiście świat strzeżony przez trzy świątynie ulega rozpadowi. Wybucha wojna, a Helena – dziewczynka po aryjskiej stronie – przygląda się
zmieniającej się rzeczywistości. Jej żydowscy koledzy nagle znikają, a zamiast
nich pojawia się w jej domu kotka, której właścicielka, niemal rówieśnica
Heleny, musiała przenieść się do getta. Dziewczynki nigdy się nie widziały,
ale Helena jest przekonana, że dzięki kotce dobrze zna Brygidę. Tęskni za
nią i często o niej myśli.
Autorka zastosowała nieczęsty chwyt w literaturze dla dzieci poświęconej
Zagładzie. Główna bohaterka nie jest Żydówką, więc dzięki takiej konstrukcji
bohatera czy narratora można uniknąć traumatyzujących obrazów rozgrywających się po drugiej stronie muru. Postać może więc słyszeć, domyślać się,
ale rzadziej widzieć i wiedzieć. Właśnie w taką, okrojoną świadomość zostaje
wyposażona Helena. Jednak wybór tej konstrukcji powoduje jeszcze inne,
jak się wydaje, ważniejsze reperkusje.
Otóż Helena jako bezpośrednio niezagrożona może obserwować, a co za
tym idzie, świadkować już jako osoba dorosła. Czuje się odpowiedzialna za
miejsce, które później po wojnie staje się nie-miejscem, rozumianym i odczuwanym przez nią jako otwarta rana. Mieszka we współczesnej Warszawie
i pragnie mówić innym o tym, co tu się wydarzyło, ponieważ miejsce po
getcie ma dla niej charakter dramatyczny, i to nie tylko ze względu na zdarzenia, ale przede wszystkim dlatego, że wymaga od niej reakcji i wejścia
z nim w przedziwną relację. Miejsce, w którym kiedyś znajdowało się getto,
staje się dla Heleny wydarzeniem etycznym, któremu należy sprostać, gdyż:
„Patrzący jest świadkiem, a nie sprawcą i w tym sensie moglibyśmy powiedzieć, że »duch miejsca« przenosi człowieka z poziomu »właścicielskiego« na
poziom »świadczenia/świadkowania«”7.
J. Rudniańska, Kotka Brygidy, Wyd. Pierwsze, Lasek 2007, s. 11–12.
T. Sławek, Genius loci jako doświadczenie. Prolegomena, w: Z. Kadłubek, red., Genius loci. Studia
o człowieku w przestrzeni, Wyd. FA-art, Katowice 2007, s. 15.
6
7
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Kapitalne znaczenie dla powyższych rozważań ma scena, w której Helena,
będąca już w podeszłym wieku, trafia na wystawę do Zachęty. Ogląda zdjęcia przedwojennej Warszawy, Żydów i jest przekonania, że w dziewczynce
na jednej z fotografii rozpoznaje Brygidę. Znakiem szczególnym (nie)znajomej
jest kotka. Kobieta kupuje katalog wystawy, wycina zdjęcie, wkłada je
w ramki i stawia na półce obok rodzinnych fotografii.
Choć, jak twierdzi Susan Sontag, fotografia jest sztuką elegijną i strefą
zmierzchu, a zrobić komuś lub czemuś zdjęcie to tak jakby wziąć udział
w czyimś umieraniu8, to jednak Helena wierzy, że ocalenie podobizny jest
tożsame z ratowaniem pamięci o zmarłych.
Punctum fotografii są oczy kotki, tak bardzo przypominającej kotkę Brygidy, którą Helena opiekowała się podczas wojny. Skrzyżowanie spojrzenia
kobiety i kota skutkuje anagnorisis. To rozpoznanie poczynione przez melancholijne oko musiało kiedyś nastąpić. Kobieta (u)wiedziona kocim spojrzeniem, niczym Alicja w Krainie Czarów wiedziona przez Królika, przyjmuje
zaproszenie do budowania opowieści, która poniekąd będzie także historią
jej dzieciństwa.
Natomiast Brigida, podobnie jak getto boy9, znajduje „sobowtóra”, który
pragnie ocalić swoje odległe odbicie od zapomnienia. Szalony pomysł, aby
włączyć żydowską dziewczynkę we własne nieżydowskie drzewo genealogiczne, skutkuje symboliczną zmianą porządku świata. To zapewne nie pasja
kolekcjonerska każe Helenie zdobyć przedwojenne zdjęcie, ale właśnie melancholia, która nie tylko nie pozwala rozstać się ze stratą Brygidy, ale również
z utratą swojego dzieciństwa, tak przecież zjednoczonego z losem żydowskiej rówieśnicy.
Fotografia Brigidy, nieznanego dziecka z warszawskiego getta, dzięki melancholii Heleny wpisuje się w nową, obcą sobie przestrzeń życia, którego
gwarancją jest pamięć.
Obecność na sosnowym regale fotografii Brygidy jest bezpośrednim dowodem na jej wcześniejsze istnienie. Odwołując się do J. Derridy, warto
jednak ten logiczny wniosek podać w wątpliwość. Otóż, jak zauważa filozof,
„zwykle zakładany, że to, co powtórzone, jest zależne od istniejącego oryginału. Można jednak odwrócić to rozumowanie i powiedzieć, że coś jest
oryginalne […], o ile istnieje w powtórzeniu”.
S. Sontag, O fotografii, przeł. S. Magala, WAiF, Warszawa 1986, s. 19.
Mam na myśli fotografię – ikonę wykonaną w warszawskim getcie i włączoną do raportu
J. Stroopa. Zob. F. Rousseau, Żydowskie dziecko z Warszawy. Historia pewnej fotografii, przeł.
T. Swoboda, Wyd. słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2012.
8
9
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Uwagi J. Derridy tylko pozornie komplikują sytuację ontologiczną fotografii
małej żydówki. O ile człowiek – fotografowany obiekt – jest źródłem nieskończonej liczby kopii i imitacji, o tyle żadna z nich nie jest w stanie powołać człowieka do życia. Praca pamięci, wysiłek tworzenia fotograficznego „patchworku”
pozostają jedynie działaniem żywych próbujących rozpaczliwie ocalić zmarłych.
Helena, podobnie jak fotografka wspomniana przez J. Bergera, ma misję „literaturyzacji” starych fotografii. Kopia, jaką stanowi fotograficzny obraz utraconej
osoby, staje się po prostu fantazmatem. Zdjęcie dziecka przypominającego Brigidę zmienia się pod wpływem rojenia Heleny w symulowany obraz o pozornej
realności – niemalże literackie simulacrum.
Helena zdaje sobie sprawę, że świat się rozpadał niczym gliniany dzban.
Jednak temu rozbiciu naczyń (szewirat ha-kelim) towarzyszy tikkun, a więc
naprawa, odtworzenie pierwotnej harmonii wszechświata. Jak wiadomo, w
procesie przywracania światu utraconego porządku ważna rola przypada
człowiekowi. To właśnie „proces dziejowy i jego najgłębsza dusza, tzn. religijne działania Żyda, przygotowują ostateczną restytucję rozproszonych,
rzuconych w materię jak na wygnanie świateł i iskier. Jest więc kwestią wolnej decyzji Żyda (który przez Torę, spełnianie nakazów i modlitwę wchodzi
w intymny kontakt z życiem boskim) przyspieszenie bądź spowolnienie tego
procesu. Każdy ludzki uczynek jakoś wiąże się z tym zadaniem, nałożonym
przez Boga na swe stworzenie”10.
Helena ma swój skromny wkład w odtwarzanie utraconego porządku
świata, ponieważ stając się strażniczką pamięci, wymaga, aby inni ją uruchomili. Proponuje więc „protezy pamięci”, na które często nikt nie czeka:
Dwie młode kobiety siedziały na ławce i rozmawiały, a troje dzieci,
chłopiec i dziewczynki, bawiło się w piaskownicy.
– Tu stała synagoga. Biała, okrągła synagoga – zwróciła się do kobiet,
ale one zajęte rozmową, nawet nie zwróciły na nią uwagi.
– Już jej nie ma. Stała właśnie tutaj – potwierdziła jedna z kobiet.
– Dlaczego ją zburzyli? – spytała Helena.
– Nie wiem – powiedziała kobieta i wzruszyła ramionami. – Może dlatego, że była stara.
– Co też pani mówi? Zburzyli ją, bo była stara?! – krzyknęła Helena.
– A co się pani mnie czepia? Ja nie burzyłam tej pani synagogi –
powiedziała kobieta opryskliwie11.
G. Scholem, Mistycyzm żydowski i jego główne kierunki, przeł. I. Kania, Wyd. Czytelnik,
Warszawa 1997, s. 336–337.
11 J. Rudniańska, Kotka…, s. 125–126.
10
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Helena z trudem dokonuje transferu dramatycznej przeszłości w jeszcze
dramatyczniejszą współczesność, która pozostaje nieczuła na opowiadane
przez Helenę historie. Kobieta różnymi sposobami próbuje dynamizować
współczesną przestrzeń, starając się uczynić z niej nie miejsce, ale wydarzenia
pozostające w stałym napięciu w relacjach z przeszłością. W tym celu przestrzeń po getcie wypełnia doświadczeniem (opowiada przecież o tym, co
przeżyła; chodząc po współczesnym Muranowie, pozostaje w ciągłym ruchu), archiwizuje ją (gromadzi zdjęcia, wyprowadza ją z muzealnego systemu
i wprowadza do porządku pamięci prywatnej) i poddaje pracy wyobraźni
(przez budowanie logicznych ciągów utraconych narracji, marząc o odnalezieniu Brygidy i przeobrażeniu się w kotkę).
Sama konstrukcja powieści dodatkowo wzmacnia znaczenie wymienionych działań Heleny. Podzielenie opowieści na dwanaście części sugeruje
jeszcze jeden sposób radzenia sobie z przeszłością. Forma liczebnika wpisana w poszczególne rozdziały zaskakuje tym, że nie numeruje rozdziałów,
porządkując tym samym chronologię opowieści, ale nazywa raczej miesiące
(np. zamiast „Rozdział pierwszy” mamy „Jeden”). Ostatni i przedostatni
rozdział noszą tytuły – odpowiednio: „Jedenaście. Potem”, „Dwanaście.
Przyszłego roku w Jerozolimie”. Dziesięć poprzednich stanowiło pełnię,
a zarazem wojenny, ale zamknięty już rozdział w życiu Heleny. Pozostałe
dwa są jedynie aneksem do tego, co się wydarzyło. Ten naddatek czasu niczym nie zaskoczy Heleny, jest jedynie marginesem w prawdziwej historii jej
życia, a skoro istnieje, to należy go poświęcić jednemu celowi – odnalezieniu
Brygidy i przywoływaniu pamięci. Życie Heleny przypomina dwunastomiesięczną żałobę (szneim asar chodesz)12, obchodzoną wyłącznie po śmierci ojca
lub matki, a więc najbliższej osoby. W tym czasie nie wolno przebywać
w towarzystwie więcej niż dwu osób, aby unikać przyjemności, których dostarczają kontakty z przyjaciółmi. Być może dlatego Helena wybrała samotność
i nigdy nie założyła rodziny, a tradycyjne życzenie powrotu do Jerozolimy
należy rozumieć jako zakończenie opowieści, której finałem jest śmierć kobiety i włączenie jej w uniwersalną narrację, którą będzie tworzyć już nie
jako opowiadająca, ale opowiadana.
Zatem Helena toczy walkę z miejscem, którą zresztą wygrywa. Jej zwycięstwo jest jednak triumfem pamięci prywatnej nad kulturową postpamięcią.
To, czego udało się jej dokonać, sprowadza się jedynie do przekonania
przekonanych, a więc do uspokojenia samej siebie, że pamięta o przeszłości.
12

P. Jędrzejewski, Judaizm bez tajemnic, Wyd. Pardes, Kraków 2012, s. 257.
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Mimo jej ogromnego zaangażowania plan przywracania utraconych znaczeń
nie powiódł się, bowiem znaki, które dla niej były czytelne, pozostawały
obce dla innych.
Istotne jest więc, aby przeszłości nadać cechy „swojości”. Uwaga ta ma
szczególne znaczenia dla filozofii edukacji o Holokauście, która niegdyś
miała charakter prewencyjny, zakładający, że „opanowanie” Zagłady, a więc
przyswojenie wiedzy, pozwoli w przyszłości uniknąć podobnych katastrof.
Taka koncepcja nauczania kładła nacisk na „dwie mistrzowskie formy opanowania: wiedzę i dominację. Jeśli przeszłość jest znana, przyszłość może
zostać opanowana i utrzymana pod kontrolą”13. Takie podejście do nauczania o Holokauście spotkało się ze sprzeciwem zwolenników „miękkiej”
edukacji. Ernst van Alphen, punktując słabości dotychczasowego systemu,
twierdzi, że „cel nie może być ograniczony wyłącznie do mistrzowskiego
opanowania jako kontroli. Co więcej, opanowanie jako wiedza nie implikuje
opanowania jako kontroli. Drugie błędne założenie dotyczy charakteru Zagłady. […] Holokaust jest przede wszystkim historią traumy, czyli historią
braku kontroli, braku opanowania. Nauczanie historii traumy oznacza przekazywanie wiedzy, która nie panuje nad samą sobą. […] To nauczanie wie,
że wie, ale nie rozumie znaczenia tej wiedzy. Innymi słowy, nauczanie
o Holokauście konfrontuje nas z problemem, jak poprzez uczenie się opanować przeszłość, która nie jest i nie może być opanowana”14.
W takim kontekście oczywisty wydaje się fakt, że trud zaświadczenia przeszłości i ustalenia znaczeń między tym, co jest, a tym, co minęło, jakiego
13 E. van Alphen, Zabawa w Holokaust, przeł. K. Bojarska, w: J. Jarniewicz, M. Szuster, wyb.,
Reprezentacje…, s. 300.
14 Tamże, s. 301. Warto tu przypomnieć wcześniejszą formułę nauczania o Zagładzie,
sprowadzającą się do następujących dyrektyw: 1) Holokaust powinien być przedstawiany
w swojej totalności, jako wydarzenie wyjątkowe, szczególny, nieporównywalny z innymi
przypadek, ponad, pod lub poza historią; 2) Przedstawienia Holokaustu powinny być adekwatne i wierne wobec faktów i warunków tego wydarzenia; bez zmian i manipulacji, nawet
tych o charakterze artystycznym; 3) Do Holokaustu należy podchodzić jak do podniosłego
czy nawet uświęconego wydarzenia, z powagą, która nie pozwala na reakcję, mogącą umniejszyć jego znaczenie lub znieważyć ofiary. Terrence Des Pres, Holocaust Laughter, w: B. Lang,
red., Writing and the Holocaust, Holmes & Meier, New York 1988, s. 217. Cyt. za: E. van Alphen, Zabawa w…, s. 303. Nie do przecenienia są publikacje wydawane przez Państwowe
Muzeum Auschwitz-Birkenau podejmujące problem funkcjonowania Zagłady w edukacji.
Interesującym kontekstem wpisującym się w problematykę artykułu są z pewnością teksty
F. Tycha, M. Adamczyk-Garbowskiej czy B. Krupy zamieszczone w tomie: P. Trojański, red.,
Auschwitz i Holokaust. Dylematy i wyzwania polskiej edukacji, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Oświęcim 2008.
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pragnęła Helena, powinien być podejmowany. Jednak to nie zgoda na
wspólnie wypracowaną definicję miałaby być przedmiotem troski obu stron;
byłaby nią raczej energia towarzysząca wypracowywaniu porozumienia i negocjacji znaczeń. Jest ona tym istotniejsza, że zakłada kontakt między zainteresowanymi stronami, który choć nie prowadzi do porozumienia, to sprawia,
że obcość staje się bardziej swojska.
Wydaje się, że takie podejście do edukacji widać w działalności Instytutu
Yad Vashem w Jerozolimie, którego nazwa składa się z dwóch elementów
wchodzących w interesujące relacje znaczeniowe: „miejsce” i „imię” zostały
zaczerpnięte z Księgi Izajasza („Dam miejsce [Yad] w moim domu i w moich murach oraz imię [Vashem] lepsze od synów i córek, dam im imię wieczyste i niezniszczalne. Iz. 56.5.)15.
Wśród wielu materiałów dla nauczycieli i edukatorów Holokaustu zwraca
uwagę kontrowersyjnie zatytułowany projekt Usunąć z pamięci, kierowany do
uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Składa się on z kilkudziesięciu pocztówek, na których zamieszczono materiał ikonograficzny, tekst informujący
o tym, co jest widoczne na zdjęciu, zaś na odwrocie widokówki czytelnik
może zapoznać się z przekazem ocalałego. I tak na pocztówce ze współczesnym zdjęciem bramek przy wejściu do metra pojawia się napis: „Czy znasz
cel swojej podróży?”. Więź przyczynowo-skutkowa zdjęcia i pytania jest
czytelna; być może wrażliwszego odbiorcę pytanie zachęci do szerszej refleksji egzystencjalnej. Jednak po odwróceniu pocztówki zdjęcie i pytanie
nabierają nowych znaczeń. Otrzymujemy bowiem kolejny element tej
„układanki” – komentarz historyczny: „Gdy w czasie II wojny światowej
wpychano Żydów do pociągu, nie wiedzieli oni, że jadą na śmierć. Pociągi
umożliwiły nazistom przeprowadzenie eksterminacji na tak masową skalę”.
Pocztówki wpisują się w system działań edukacyjnych mających na celu
wyeksponowanie samego procesu uzgadniania znaczeń, który wzmacnia
więź między przeszłością a współczesnością. Współczesnemu pokoleniu
młodzieży wejście do metra kojarzy się z podróżą, ruchem, a więc życiem.
To samo miejsce tym, którzy przeżyli Holokaust, przywodzi na myśl obóz,
przesiedlenie, selekcję i śmierć. Konfrontacja tak różnych doświadczeń może nie doprowadzić do porozumienia, ale samo negocjowanie różnych znaczeń tych samych obrazów zbliża nieco do siebie odległe światy. Zresztą
otwarcie się na narrację Innego i świadomość dryfowania znaczeń, a może
lepiej, ich transferu w różnych kierunkach, znakomicie się wpisuje w założe15 T. Włodarczyk, Nowoczesny sposób pokazywania historii Zagłady, „Słowo Żydowskie” 2014,
nr 12 (514), s. 22.
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nia filozofii nauczania o Holokauście, której celem jest raczej wytrącanie
z bezpiecznego myślenia o wiedzy jako przedmiocie, który można posiąść
i zrozumieć16, niż budowanie stabilnej pamięci o przeszłości.
Co więc wspólnego mają literatura dla dzieci, Holokaust, Kotka Brygidy
i pocztówki z Yad Vashem? Wspólnym mianownikiem jest oczywiście transfer w różnych odsłonach: od przemieszczenia tematu Zagłady z literatury
bezprzymiotnikowej do literatury „czwartej”, przez przeniesienie „braku” po
żydowskiej dziewczynce z wojennej Warszawy do współczesnego Muranowa, aż po przesunięcia znaczeń tych samych obrazów w zależności od doświadczeń patrzącego. Formuła pocztówki, medium pozostającego również
w stałym ruchu, znakomicie podkreśla to, co w tych relacjach najistotniejsze,
a mianowicie próby nawiązania kontaktu między współczesnością a przeszłością, który choć w pełni niemożliwy, to jednak na moment wytrąca nas
z poczucia pewności i stawiając w stan zagrożenia, kompletnie odmienia.
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Transfers of the Holocaust.
The case of Kotka Brygidy (Brygida’s Cat) by Joanna Rudniańska
The article concerns the phenomenon of a transfer which the author understands as the
movement of issues connected with the Holocaust from world literature to texts dedicated to
children and young adults. The researcher analyses the particular example, that is a novel by
Joanna Rudniańska Kotka Brygidy, and describes the strategy which is used to transfer ways of
representation which are characteristic for the Holocaust, especially those concerning representation of space. She proves that literary project of space depicts the demand of the history
reconstruction and the creation of postmemory. Comments referring to the particular work
and suggested by J. Rudniańska representation of space lead to general reflection on the
education about the Holocaust.
Keywords: postmemory, the Holocaust, children’s and young adult literature, education
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Jak „sprzedać” romantyzm innej drużynie.
Dwa wiersze
o szkolnych próbach transferu
„Dydaktyczne” wiersze
W wydanym w 1986 roku pierwszym emigracyjnym tomie Stanisława Barańczaka Atlantyda i inne wiersze z lat 1981–1985 znajduje się utwór Wrzesień.
Prawie dwadzieścia lat później, w 2005 roku, młody zagłębiowski twórca
Paweł Lekszycki publikuje tom Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, a w nim,
wśród wielu szkolnych „opowieści”, utwór Jak zostałem romantykiem. Dwaj
poeci-nauczyciele, dwa wiersze dydaktyczne – w tym jeden, który można by
wręcz nazwać glottodydaktycznym. Bohaterowie obu tekstów stają przed
niełatwym zadaniem przekazania słuchaczom wiedzy na temat polskiego
romantyzmu, poza tym jednak wiele różni zarówno uczących, jak i sytuacje,
w których się znaleźli. A że słowo „transfer” nie tylko z transferem kulturowym się kojarzy, to na użytek refleksji o tych dwóch wierszach warto pożyczyć metaforykę piłkarską od Lekszyckiego, który pisze:
[…] Mnie natomiast nakręcają relacje
z przebiegu lekcji polskiego w klasie, w której muszę
wziąć nagłe zastępstwo (czuję się jak powołany do gry
rezerwowy napastnik). Obrona rywala nie lubi Słowackiego1
1 P. Lekszycki, Jak zostałem romantykiem, w: tegoż, Wiersze przebrane, Górnośląskie Centrum
Kultury, Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych, Katowice 2010, s. 56. Wiersz ukazał się
wcześniej – w nieco innym zapisie – w tomie: P. Lekszycki, Pozwólcie dzieciom przychodzić do
mnie, Korporacja Ha!art, Kraków 2005, s. 16.
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Wytransferowani dydaktycy
Obaj nauczyciele są w pewien sposób obcy, nie można jednak tych obcości zrównywać. Podmiot-bohater Lekszyckiego znalazł się na lekcji przez
„nagłe zastępstwo” za „znajomą polonistkę”. Uczy wprawdzie w nie swojej
klasie, ale poza tym jest „u siebie”, w roli nauczyciela w polskiej szkole. Jego
transfer okazuje się zaledwie „międzyklasowy”, a do tego chwilowy. Wymuszone zastępstwo, chociaż nagłe i być może z tego powodu stresujące, nie
potrwa długo. To raczej wypożyczenie zawodnika, a nie prawdziwy transfer.
Tymczasem bohater Września Barańczaka jest wykładowcą w amerykańskim
college’u (jego harvardzkość zdradza „wieżyczka Lowell House”2), a transfer
do Ameryki to umowa podpisana na dłużej. Jak zauważa Jerzy Kandziora,
„wiersze Barańczaka w tomie Atlantyda pisane są z perspektywy doznanego
niedawno i, jak się wydaje, nieodwołalnego rozstania”3.
Dydaktykowi z utworu Wrzesień obca jest nie tylko klasa. Sygnały zawieszenia między znanym a nowym dostrzec można na każdym kroku. Poza
barierą języka, która sprawia, że czytająca fragment Ody do młodości Japonka
„podejmuje czytanie, / brnąc po kostki przez Bałtyk spółgłosek”, ujawniają
się i inne różnice. Czasem pokazane zostają wprost – na przykład fakt, że
nie można otworzyć okna, trzeba sobie wytłumaczyć zaawansowaną technologią: „(klimatyzacja)”, a uwagę: „W promieniu / co najmniej mili” koniecznie
należy uzupełnić przekładem na oswojony system metryczny: „(1609,31 m)”.
Ale można się domyślić, że przybyłego z Polski wykładowcę dziwią i inne
aspekty sytuacji, nieco subtelniej zaznaczone w wierszu. Warto odnotować
choćby fakt, że widziana z okna wieżyczka „złoci się w słońcu, jak co roku
świeżo odmalowana”. Prawdopodobnie i dziś polski dydaktyk mógłby doznać szoku kulturowego na widok uniwersyteckiego budynku odnawianego
regularnie co roku…
Ten zagubiony pomiędzy „starym” a „nowym” wykładowca z Września
dobrze się wpisuje w cały tom Barańczaka. Piotr Michałowski zauważa:
Pierwszy tomik „emigracyjny” Atlantyda zawiera wiersze z czasu stanu
wojennego napisane w Ameryce. Rozdźwięk tych dwóch okoliczności:
czasu i przestrzeni, organizuje dwa przenikające się wątki: wspomnień
S. Barańczak, Wrzesień, w: tegoż, Wiersze zebrane, Wyd. a5, Kraków 2007, s. 299.
J. Kandziora, O Atlantydzie Stanisława Barańczaka, „Barańczak – poeta lector. Poznańskie
Studia Polonistyczne. Seria Literacka” 1999, 26 (6), s. 82.
2
3
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z kraju i obrazów z Nowego Świata. Tę dwutorowość można postrzegać
jako próbę przezwyciężenia podwójnej obcości – sytuacji przejściowej,
czy stanu zawieszenia, gdy JUŻ straciło się swoje dotychczasowe miejsce,
a jeszcze nie w pełni odnalazło nowe4.

Podobne obserwacje znaleźć można w interpretacji Kandziory, który podkreśla „stan dramatycznego zawieszenia autora pomiędzy krajem, który utracił, a tym, który go przyjął”5. Badacz dodaje:
Oba te kraje, pierwszy, mocą własnych wyborów poety i skrytej logiki losu,
drugi przez swą obcość i nieprzystawalność względem dotychczasowych
doświadczeń, jawią się jako równie odległe i oddzielone nieprzekraczalną
granicą. Większość wierszy Atlantydy stanowi jakby kolejne ogniwa procesu
myślowego zmierzającego do racjonalizowania nowej sytuacji6.

Katarzyna Mulet tak umiejscawia Wrzesień w kontekście tomu: „Ameryka
w związku z tym coraz silniej utożsamiana jest w Atlantydzie z uczuciem
wyobcowania człowieka wśród odmiennych kultur i ras, które to doznanie
z całą mocą pojawia się między innymi w wierszu Wrzesień7. Dariusz Pawelec
podkreśla z kolei nie tyle wysiłki zmierzające do przezwyciężenia obcości, co
raczej fakt, że na początku bohater Atlantydy sam się w swojej osobności
zamyka, skoro „podmiot i bohater wyrzucony poza przysługującą mu przestrzeń geograficzną, przestrzeń aktywności publicznej i przestrzeń języka, po
przymusowym zerwaniu dawnych więzi, miast poszukiwać nici wiodącej go
do wspólnoty, rozpoczyna snucie utwierdzających go w samotności refleksji”8.
Wykładowca z Września wpisuje się w te interpretacyjne głosy. Zostaje
ukazany w trzeciej osobie, z racjonalizującym dystansem, jednak w tej relacji
4 P. Michałowski, „Szkoda, że cię tu nie ma”. Obcość i zadomowienie w poezji Stanisława Barańczaka, w: J. Dembińska-Pawelec, D. Pawelec, red., „Obchodzę urodziny z daleka…” Szkice o Stanisławie Barańczaku, Wyd. UŚ, Katowice 2007, s. 101.
5 J. Kandziora, O Atlantydzie…, s. 82.
6 Tamże.
7 K. Mulet, Trauma wyobcowania w Atlantydzie i innych wierszach Stanisława Barańczaka,
w: B. Nowacka, B. Szałasta-Rogowska, red., Literatura polska obu Ameryk. Studia i szkice. Seria
pierwsza, Wyd. UŚ, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Katowice–Toronto 2014, s. 370.
Zob. też K. Mulet, Autopsychoterapia w emigracyjnej poezji Stanisława Barańczaka, w: W. Hajduk-Gawron, A. Madeja, red., Adaptacje I. Język – Literatura – Sztuka, Wyd. Gnome, Katowice
2013, s. 81–90.
8 D. Pawelec, Poezja Stanisława Barańczaka. Reguły i konteksty, Wyd. Naukowe „Śląsk”, Katowice 1992, s. 157.
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łatwo dostrzec maskę osobistych przeżyć. Bohater jest wyraźnie zawieszony
między wspomnieniem ojczystego kraju a rzeczywistością nowego miejsca
zamieszkania. Częściowo próbuje tę obcość przełamać, używając już nowych pojęć, chociaż wciąż wymagają one przetłumaczenia. Ale nie brakuje
w wierszu refleksji, które, zamiast zbliżać imigranta do nauczanej wspólnoty,
oddalają go, ciągną w stronę tego, co utracone i przynależne wyłącznie jemu.
Wykładowca wycofuje się w siebie i w swoją nostalgię, co przekłada się na
nastrój tej poetyckiej lekcji. Lekcji, która okazuje się pretekstem do rozmyślań nad kondycją imigranta wrzuconego w sytuację nauczania obcokrajowców polskiego romantyzmu.
W wierszu Lekszyckiego nastrój jest inny, dynamiczny już od pierwszych
wersów wyjaśniających powód zastępstwa: „Syn znajomej polonistki połknął
bateryjkę do zegarka / i teraz chodzi jak nakręcony”. „Nakręcenie” cechuje
też polonistę („Mnie natomiast nakręcają relacje / z przebiegu lekcji polskiego”), nauczyciel wydaje się więc zmobilizowany – ale nie tyle do transferu
romantyzmu, co raczej do relacjonowania akcji. A do komentatorskiego
sprawozdania świetnie nadaje się nawet to, że sukcesów dydaktycznych nie
widać – i nie widać też specjalnej rozpaczy z tego powodu, wszak nauczyciel
stwierdza: „wcale nie muszę // brać tego wszystkiego do serca”, przyznając,
że jego zaangażowanie od początku pozostawiało sporo do życzenia: „przychodzę na lekcję bez głowy, za to na lekkim kacu”.
Również w tym wypadku bohater wiersza wpisuje się w tom, z którego
pochodzi utwór. Lekszycki w Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie nieustannie
rozbraja model tradycyjnej edukacji, czyniąc to z pozycji nauczyciela. Rola
„nauczającego” zakłada mieszczenie się w regułach, ale w tekstach tego twórcy szkolne zasady są przez polonistę „od wewnątrz” demaskowane i unieszkodliwiane ironią i autoironią, a przeciwko instytucji wykorzystuje się jej własne
metody. Wydaje się, że można tu nawet mówić o swoistym sabotażu9. Tomasz Jamroziński tak ujmuje tę strategię:
Lekszycki […] dekonstruuje model wychowawczy, jaki wpajano nam dotychczas w szkole, głównie za pośrednictwem literatury. […] naśmiewa
się z egzaltacji, napuszenia, które towarzyszy przekazywaniu wartości na9 Zob. K. Czaja, Lekcje sabotażu. O „szkolnej” wyobraźni Pawła Lekszyckiego, w: A. Czabanowska-Wróbel, M. Marchaj, red., Wyobraźnia poetycka XXI wieku, Wyd. UJ, Kraków 2014, s. 117–
132. Zob. też K. Czaja, Kanon(y) „poety-belfra” – Paweł Lekszycki wobec tradycji, w: A. Jarmuszkiewicz, J. Tabaszewska, red., Tradycja współcześnie – repetycja czy innowacja?, Wyd. UJ, Kraków
2012, s. 141–149.
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stępnym pokoleniom, stawia pod znakiem zapytania sensowność działań
podszytych instytucjonalnymi sankcjami10.

„Tematem” lekcji, trochę podobnie jak we Wrześniu, staje się nauczyciel –
tym razem jednak nie wycofujący się w swoje nostalgiczne przemyślenia, ale
przewrotnie i wprost dystansujący się wobec dydaktycznych zobowiązań.
O ile spójnością konstrukcji bohaterów tomów Atlantyda i Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie można wyjaśnić niektóre różnice między próbami
romantycznego transferu w przytaczanych utworach poetyckich, to trzeba
też zauważyć, że odmienności dotyczą nie tylko przekazujących wiedzę, ale
i statusu wpajanych uczniom treści.
Romantyzm z czerwoną kartką?
Wiersz Lekszyckiego nosi przewrotny tytuł Jak zostałem romantykiem. Przewrotny, bowiem nauczyciel z tego tekstu wyraźnie się dystansuje od treści
programu szkolnego. Romantyzm to po prostu kolejna epoka, którą trzeba
„przerobić”.
[…] Na szczęście nie nazywam
się Konrad, nie noszę imienia Kordiana i wcale nie muszę
brać tego wszystkiego do serca. […]

– stwierdza beztrosko nauczyciel, po czym przyznaje, że coś go z romantykami łączy:
[…] Mam jednak coś z romantyków,
bo przychodzę na lekcję bez głowy, za to na lekkim kacu,
symuluję chorobę: kaszlę intensywnie w chusteczkę,
dręczą mnie także suchoty.

Z romantyzmu zostają imiona bohaterów i brak rozsądku. Oraz „modna”
wówczas gruźlica – na dodatek tylko symulowana, żeby ukryć kaca i „suchoty”.
Nie te romantyczne, gruźlicze, z dramatycznym śladem krwi na chusteczce.
Fraza „dręczą mnie także suchoty” jest żartem sytuacyjnym w kontekście
konradowsko-kordianowskiego zastępstwa, a symulacja pozwala nauczycielowi zachować twarz skuteczniej niż bardziej adekwatne stwierdzenie: „Ale
10

T. Jamroziński, Wyznania twórcy pokrętnej literatury dziecięcej, „FA-art” 2005, nr 62 (4), s. 74.
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mnie suszy!”. Tym sposobem zamiast podręcznikowych romantyków uczniowie mają do dyspozycji ich „skacowaną” parodię. Przy pomocy tej lekcyjnej „scenki” Lekszycki pokazuje czerwoną kartkę romantyzmowi w wersji
z podstawy programowej.
We Wrześniu Oda do młodości staje się reprezentacją polskiej kultury, którą
„w pokoju z biurkiem, tablicą” zna naprawdę tylko wykładowca. Wtajemniczenie w romantyczną poezję polską zwiększa wrażenie osamotnienia, ale
i zapewnia imigrantowi poczucie wyjątkowości:
[…] W promieniu
co najmniej mili (1609,31 m)
jeszcze przez dobre pięć minut oprócz niego nie będzie nikogo,
kto by wiedział, co znaczą słowa „wspólny łańcuch” oraz „ziemskie
[kolisko”.

Mimo negatywnych sygnałów zagubienia w nowej rzeczywistości warto
zauważyć, że u lingwisty Barańczaka „dobre pięć minut” to zapewne nie
tylko potoczne określenie czasu, ale jego wartościowanie: jeszcze pięć dobrych minut, minut zachowywania dla siebie jakiegoś sekretu. Jednak
ostrożny optymizm ledwo słyszalnie wybrzmiewa na tle reszty utworu.
Już w trzecim wersie przywołany został fragment Ody do młodości wyrwany
z kontekstu i na dodatek zawierający zdrobnienie: „goniąc za żywiołkami
drobniejszego płazu”. Taki cytat wyraźnie wzmacnia absurdalność sytuacji
imigranta tłumaczącego w Ameryce wiersz Mickiewicza międzynarodowej
grupie. W finale utworu Barańczaka fragmenty do wyjaśnienia studentom to
„spólny łańcuch” i „ziemskie kolisko”. W sytuacji przymusowego wyjazdu
na inny kraniec Ziemi, oderwania od wspólnoty i osamotnienia jakże ironicznie brzmieć musi Mickiewiczowskie wezwanie do solidarności i przekraczania geograficznych barier. Kandziora podkreśla dziwność tej dydaktycznej
sytuacji:
Zauważmy, że Wrzesień krystalizuje się w zdziwieniu odległością dwóch
idiomów, że powstał niejako w punkcie przecięcia idiomu języka – kilka
słów wiersza pewnego słowiańskiego poety z pierwszej połowy XIX
wieku, i idiomu przestrzeni – kadru z wycinkiem słonecznego dnia
w pewnym amerykańskim college’u11.
11 J. Kandziora, Ocalony w gmachu wiersza. O poezji Stanisława Barańczaka, Fundacja Akademia
Humanistyczna, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2007, s. 277.
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Wspomniane tu odległości, geograficzna i czasowa, to jednak nie koniec
płaszczyzn „wyczerpania się” romantyzmu w wierszu Barańczaka. Można
dostrzec we Wrześniu znacznie krótszą, ale nie mniej istotną czasową różnicę: „Skończyło się, dawno temu. Co? Młodość”. Oda do młodości ewidentnie
podsuwa właśnie taką odpowiedź, a jak zauważa Krzysztof Biedrzycki
w kontekście wiersza Druga natura (także z tomu Atlantyda), wiek to kolejna
warstwa wyobcowania („zawsze jest się wygnańcem skądś, choćby z lat utraconej młodości”12). Paradoks sytuacji imigranta z wiersza Wrzesień podsumowuje Tadeusz Nyczek:
Paradoks tym większy, że nieprzetłumaczalną „Odę do młodości” musi
przetłumaczyć młodzieży, i równocześnie wie, że „spólny łańcuch”
i „ziemskie kolisko” pozostaną pustymi słowami, nic nie będzie objęte,
nic wspólne. Nawet młodość jest niczym, bo dla tego, kto rozumie słowa
„Ody do młodości”, samej młodości też już nie ma13.

Ale „młodość” to dla wykładowcy również synekdocha przeżyć w kraju,
który trzeba było opuścić. Trzecioosobowy imigrant z Września ma zbyt
wiele cech wspólnych z podmiotem-bohaterem innych wierszy Atlantydy,
żeby w interpretacji zignorować pewne „krajowe” wątki sprawiające, że odpowiedź na pytanie „co się skończyło dawno temu?” mogłaby być też bardziej złożona. W „glottodydaktycznym” wierszu wykładowca podejmuje
próbę odcięcia się od „kompleksu bohatera romantycznego”14. Chce widzieć
przeszłość jako zamknięty rozdział biografii – rozdział, który można by
scharakteryzować słowami Pawelca o ewolucji tradycji romantycznej w poezji Barańczaka:
W Dzienniku porannym nakreślony został program jednostkowego heroizmu
wyrażony w duchu prometejskiej samowystarczalności człowieka-bohatera.
Konsekwencje zrealizowania tego programu oglądamy na kartach Ja
wiem, że to niesłuszne i Tryptyku: zapis poetycki uzyskał w tych tomach
etyczną sankcję. Poeta przyjął rolę „spiskowca” i „więźnia”. Dramatyczny
K. Biedrzycki, Świat poezji Stanisława Barańczaka, Wyd. Universitas, Kraków 1995, s. 200.
Zob. K. Mulet, Trauma wyobcowania…, s. 369.
13 T. Nyczek, Strony obcości, w: tegoż, Emigranci, Wyd. Aneks, Londyn 1988, s. 134.
14 „Wpływy dziewiętnastowiecznej tradycji literackiej są zresztą widoczne we wszystkich
utworach zamieszczonych w Atlantydzie, co wiąże się z »kompleksem bohatera romantycznego«,
jaki można przypisywać Barańczakowi” (K. Mulet, Trauma…, s. 364–365). Zob. też K. Mulet,
Analiza psychokrytyczna poezji Stanisława Barańczaka, „Przestrzenie Teorii” 2011, nr 16, s. 159.
12
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ciąg dalszy takiej postawy znany jest w kulturze polskiej nazbyt dobrze:
wygnanie. Przez Barańczaka-poetę traktowane jednak z Norwidowskim
dystansem […]15.

Oswojenie się z amerykańskim bytowaniem wymaga dystansu do przeszłości, przyznania, że wszystko (młodość, ale w domyśle także romantyczna
walka) „skończyło się, dawno temu”. Polski romantyzm jest czymś równocześnie bliskim, silnie uwewnętrznionym, jak i nagle geograficznie i czasowo
(w czasie historycznoliterackim, ale i autobiograficznym) dalekim. Omawianie Ody do młodości w amerykańskim college’u te sprzeczności unaocznia.
Następuje terapeutyczna, nie do końca jeszcze udana próba zmiany pojmowania romantycznej tradycji, usiłowanie pozostawienia jej za sobą. To może
nie sytuacja od razu na czerwoną kartkę dla romantyzmu – ale chyba co
najmniej na żółtą.
Czy studenci za oceanem mogą pojąć złożone znaczenie romantyzmu dla
tożsamości imigranta i równocześnie bolesną świadomość nieprzystawalności tej tradycji do amerykańskiego życia?
Przeciwne drużyny
Uczestnicy zajęć poświęconych Odzie do młodości zostają scharakteryzowani
wyłącznie poprzez pochodzenie – grupa składa się „z Mulata, Japonki,
dwojga Anglosasów, / nowojorskiego Żyda i kalifornijskiej Irlandki”. Wyliczenie zdaje się zwiększać poczucie osobności imigranta, ale takie ujęcie listy
studentów może też stanowić próbę przezwyciężenia obcości. Skoro Żyd
może być nowojorski, a Irlandka kalifornijska, to może nie ma nic dziwnego
w cambridge’owskim Polaku? Różnica polega na tym, że nauczyciel musi się
w swojej sytuacji dopiero odnaleźć.
Wykładowca wyraźnie dystansuje się wobec grupy, ale uczniom tak naprawdę niewiele można zarzucić. Wydają się zaangażowani w zajęcia: „Po
chwili skupionego milczenia Japonka podejmuje czytanie, / brnąc po kostki
przez Bałtyk spółgłosek”. Zgłębianie polskiego romantyzmu stanowi dla
15 D. Pawelec, Dojść do siebie. Wiersze Stanisława Barańczaka, w: tegoż, Debiuty i powroty. Czytanie w czas przełomu, Agencja Artystyczna „Para”, Katowice 1998, s. 67. Zob. również S. Barańczak, „Emigracja”: co to znaczy?, w: tegoż, Poezja i duch Uogólnienia. Wybór esejów 1970–1995, Wyd.
Znak, Kraków 1996, s. 226–238.
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przedstawicieli innych kultur spory wysiłek, skoro do lektury najpierw trzeba
się w skupieniu przygotować, a potem przez nią „brnąć”. Dydaktyczny sceptycyzm imigranta zdaje się jednak wynikać nie z braku zainteresowania po stronie uczniów, ale z tego, jak daleko może ich ono zaprowadzić. Kandziora
w cytowanym już fragmencie zauważa, że jeden z idiomów Września stanowi
„kilka słów wiersza pewnego słowiańskiego poety z pierwszej połowy XIX
wieku” – i dla studentów w wielokulturowej grupie zapewne właśnie tym jest
Oda do młodości. Czymś intrygującym przez dystans kulturowy i czasowy, ale
w żadnym razie nie czymś „swoim”. Biedrzycki w kontekście Września zauważa:
„Zawsze pozostanie się kimś z »tamtego świata«, […] kimś, kto pozostaje w kręgu
wtajemniczonych w jakieś dziwne, egzotyczne doświadczenie”16.
Mimo sceptycznego nastawienia wykładowcy zajęcia toczą się sprawnie,
bo zagranicznych studentów fascynuje zapewne „inność” tej literatury –
tymczasem uczącego właśnie jej „inność” (a więc i „inność” jego samego)
skłania do rozmyślań nad glottodydaktyczną sytuacją, w której się znalazł,
i nad tym, co po drodze utracił. Ostatnie dwa wersy („jeszcze przez dobre
pięć minut oprócz niego nie będzie nikogo, / kto by wiedział, co znaczą
słowa »spólny łańcuch« oraz »ziemskie kolisko«”) nie tylko podkreślają „elitarną” osobność Polaka w Ameryce, ale mogą też sugerować, że nawet jeżeli
za pięć minut słownikowe znaczenie słów stanie się dla studentów jasne, to
pozostanie dla nich niedostępne stojące za słowami skomplikowane polskie
doświadczenie. O ile bowiem młodość uznać można za temat uniwersalny,
to nie da się tak łatwo zuniwersalizować kontekstu (tego XIX-wiecznego, ale
i tego związanego z kondycją XX-wiecznego polskiego dysydenta, budowaną wyraźnie na wzorcach romantycznych).
U Barańczaka studenci nie są przeciwnikami, ale mimo ambicji i skupienia nie
mogą sprostać oczekiwaniom nękanego nostalgią wykładowcy. Z powodu odmiennych doświadczeń historycznych i kulturowych nie mogą z nim grać w tej
samej drużynie. Tymczasem uczniowie z wiersza Lekszyckiego w tej samej drużynie grać nie chcą. Nauczyciel widzi się w roli rezerwowego (wszak to zastępstwo) napastnika, którego powołano do gry. Napastnika, czyli stronę „atakującą” uczniów romantyzmem. Ale „rywal” nie zamierza się poddać:
[…] Obrona rywala nie lubi Słowackiego,
a z Mickiewiczem nie poszłaby do łóżka żadna
z całego zastępu Wereszczakówien.
16

K. Biedrzycki, Świat poezji…, s. 172.
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Szkolny romantyzm to coś, przed czym uczeń się broni, coś wyraźnie nieatrakcyjnego – nawet w bardzo dosłownym sensie atrakcyjności dla płci
przeciwnej. Piłkarskie metafory pozwalają relacjonować trudną lekcję niczym mecz piłkarski, a równocześnie pokazują, że w takim wydaniu edukacja jest zaledwie grą. I to grą wprawdzie zespołową, ale nauczyciel i uczniowie występują w przeciwnych drużynach.
Polonista gra i atakuje, bo taka jego rola. A uczniowie się bronią – i paradoksalnie, w tej swojej kontrze wobec autorytetów i narzuconych treści programowych, wydają się znacznie bliżsi bohaterom Słowackiego i Mickiewicza niż
posłusznie „brnący” przez Odę do młodości studenci z wiersza Barańczaka.
Z kolei nauczyciela z wiersza Lekszyckiego „nakręca” raczej podtrzymywanie gry dla niej samej, dla szansy mówienia o niej. Wobec wyniku konfrontacji
zdaje się przejawiać mniej zaangażowany stosunek (chociaż może to wina
„lekkiego kaca”, z którym dotarł do pracy). Wydaje się jednak, że warto
rozważyć, jakie są rezultaty transferowych prób dydaktycznych. Wbrew
pozornie raczej ponurym wnioskom płynącym z tych dwóch poetyckich
lekcji nie można tak łatwo wyrokować, kto wygrywa, a kto przegrywa.
Wyniki meczów
Gdyby analizować Wrzesień Barańczaka i Jak zostałem romantykiem Lekszyckiego w kategoriach tradycyjnego sukcesu dydaktycznego, to pewnie należałoby
stwierdzić, że transfer romantyzmu, międzykulturowy lub po prostu szkolny,
jest prawie zupełnie nieosiągalny. A jeśli już, to paradoksalnie przyjemniej
uczyć o Mickiewiczu w Ameryce, bo przynajmniej ktoś chce słuchać. Ale
żaden z tych wierszy nie jest przecież wyłącznie zwykłą scenką z dydaktycznego życia.
W Jak zostałem romantykiem przegrywa romantyzm – ale tylko taki w skompromitowanej, przyciętej do programu szkolnego odsłonie. Romantyczny
nonkonformizm ma się dobrze, chociaż ego Mickiewicza mogłoby ucierpieć
w obliczu odrzucenia przez współczesne „Wereszczakówny”. Nauczyciel też
przegrywa tylko pozornie, podmiot-bohater wierszy Lekszyckiego nie dąży
bowiem do typowych zwycięstw dydaktycznych. Sukces stanowi dla niego
obnażenie słabości tradycyjnych metod i poetyk. Jamroziński podkreśla, że
autor: „Odbierając poezji patos i »władzę sądzenia«, dekonstruuje wzorzec
rodem z romantyzmu, wedle którego wieszcz miał prawo, a nawet obowią-
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zek ocalać, nawracać i oświecać maluczkich […]”17. Podobnie postrzega tę
strategię Magdalena Boczkowska:
Poeta nie pretenduje jednak do roli nieomylnego nauczyciela, który
wmawia uczniom, że „Słowacki wielkim poetą był”. Nie chce swoją
twórczością „ocalać narodów”. Romantyczne dogmaty, czy to w nauczaniu, czy to w poezji, nie mają już najmniejszego sensu […]. „Na szczęście” Lekszycki dekonstruuje ów romantyczny wzorzec poety-wieszcza
i wyznaje, że jedyne, co ma wspólnego z romantykami, to kac i suchoty18.

Zastępstwo z nauczycielem „na lekkim kacu”, opornymi uczniami i nieatrakcyjnym tematem to porażka przekuta w sukces. Obnażenie „szkolnej”
gry i pokazanie niewystarczalności dotychczasowych dydaktycznych formuł
to impuls do szukania innych dróg. Na blogu, w tekście także zatytułowanym Jak zostałem romantykiem, Lekszycki pisze: „Chcę zostać sam – romantyk
wśród pozytywistów harujących u podstaw programowych”19. Czyli jednak
zwycięstwo romantyzmu – ale nie tego z narzuconych treści nauczania.
W wierszu Barańczaka wykładowca wydaje się przegrany. Stracił kraj,
a w nowym się nie odnajduje. Młodość się skończyła. A nauczany w Ameryce polski romantyzm tylko potęguje tęsknoty, wyostrza absurdy, przynosi
świadomość utopijności pełnego zrozumienia, skoro osobiste odczuwanie romantyzmu nie nadaje się do przekazania komuś, kto nim – choćby w XX-wiecznej odsłonie – nie żył. Joanna Krenz pisze, że nauczyciel we Wrześniu
objaśnia wiersz Mickiewicza „z rezygnacją”20, cytowany już Biedrzycki podkreśla nieprzekraczalną obcość dwóch światów, a Nyczek odbiera utwór Barańczaka jeszcze bardziej pesymistycznie: „Smutny ten wiersz jest jednym z najbardziej
przejmujących świadectw obcości, jakie znam w całej polskiej poezji”21.
T. Jamroziński, Wyznania twórcy…, s. 74.
M. Boczkowska, Codzienność, wyobraźnia, metafizyka. Poezja na Górnym Śląsku i w Zagłębiu
Dąbrowskim po roku 1989, Oficyna Wydawnicza WW, Katowice 2010, s. 114.
19 http://szycownik.bloog.pl/id,2397783,title,JAK-ZOSTALEM-ROMANTYKIEM-A-Pl
uszka-Trip-Krakow-2005,index.html [dostęp: 25.11.2014]. W tekście tym Lekszycki opisuje,
jak w ramach nauczania romantyzmu zaproponował uczniom książkę Trip Adama Pluszki. Sukces
podczas lekcji, tak odmienny od porażek przy omawianiu Słowackiego i Mickiewicza, wywołuje
w Lekszyckim refleksję: „przyszło mi na myśl, że dzięki Pluszce mógłbym raz jeszcze polubić
romantyzm” i staje się inspiracją do napisania wiersza Jak zostałem romantykiem.
20 J. Krenz, Poeta i? a? kontra? nauczyciel. Poetyckie wizerunki nauczycieli, „Polonistyka” 2009,
nr 466 (7), s. 31.
21 T. Nyczek, Strony obcości…, s. 134.
17
18
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Ale można spojrzeć na sytuację z nieco większym optymizmem. Glottodydaktyczna sytuacja pozwala imigrantowi przez chwilę być w pozycji tego,
kto wie. To jego język przez moment obowiązuje. A w międzykulturową
komunikację, mimo związanych z nią trudności, wpisane jest założenie jakiejś
przekładalności. Nie można oczekiwać, że studenci z wiersza Barańczaka
pojmą romantyzm tak osobiście, jak pojmuje go wykładowca „po przejściach”. Ale cenne są ich próby poznania tej literatury i zrozumienia jej na
swój sposób. Magię takich spotkań podkreśla Kandziora:
Fascynacja idiolektem, a szerzej, fascynacja zdumiewającą wędrówką
„miejsc wspólnych” (loci communes) w idiolektach, w poprzek języków,
czasów i kultur, fascynacja ich bytowaniem, skrywaniem się w egzotycznych subkodach, pojawia się u Barańczaka już we wcześniejszych utworach, na przykład w wierszu Wrzesień […]22.

Najbliżej pozytywnej oceny transferu kulturowego jest Michałowski, który
dostrzega w tomach Atlantyda i Widokówka z tego świata „trzy wątki, które
można nazwać: n u r t e m o c a l e n i a p o l s k o ś c i , n u r t e m m e d i a c j i k u l t u r i n u r t e m a d a p t a c j i i m i g r a n t a 23. Wydaje się, że Wrzesień realizuje wszystkie te motywy: przywołuje, chociaż bez entuzjazmu,
romantyczną tradycję, przedstawia sytuację interkulturowej mediacji, stanowi
część procesu odnajdywania się imigranta w nowej roli. Trzeba „tylko”
okiełznać nostalgię i nieco zweryfikować wymagania. Michałowski pisze
o Wrześniu: „Profesja harwardzkiego wykładowcy literatury polskiej zakłada
pewną przekładalność dwóch kultur i tradycji – także objaśnienia cudzoziemcom rodzimego romantyzmu z Odą do młodości […]”24. I ta „pewna”
przekładalność wydaje się zwycięstwem glottodydaktyki nad, pozornie nieprzekraczalną, różnicą.
Bohaterowie, pozornie pokonani, na dydaktycznym doświadczeniu jednak
coś zyskują, nie tylko tracą. Niby skompromitowana, odesłana do lamusa
tradycja odzyskuje siłę, chociaż w zupełnie innych wersjach niż patriotyczno-ojczyźniana czy maturalna. Zrelacjonowane tu dwa dydaktyczne mecze
(polsko-amerykański, choć z udziałem licznych nacji, i polsko-polski)
J. Kandziora, Ocalony w gmachu…, s. 276.
P. Michałowski, „Szkoda, że cię tu nie ma”. Obcość i zadomowienie…, s. 104.
24 Tamże, s. 107. Por. K. Czaja, Studia o poezji – poezja o studiach. Uniwersytet w wybranych utworach współczesnych, w: E.L. Polańska, P.M. Siewierska, T. Siewierski, red., Mędrzec, filozof, humanista… czyli uczony poprzez wieki, Wyd. KUL, Lublin 2013, s. 129–137.
22
23
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o transfer romantyzmu nie kończą się więc jednoznacznymi wynikami. Ale
przecież nie o biało-czarne rozstrzygnięcia toczyć się ma rozgrywka w poezji.
Być może chodzi po prostu o to, co odkryć można w trakcie gry.
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How to “sell” Romanticism to the other team.
Two poems about the school attempts of transfer
The article shows an analysis of two contemporary poems: Wrzesień by Stanisław Barańczak
and Jak zostałem romantykiem by Paweł Lekszycki. Both of these works can be interpreted as
the presentation of the attempts to pass knowledge of Polish romantic literature to the people with different cultural, political or generational background. In Wrzesień a lecturer, a
Polish immigrant in the U.S.A., tries to explain Oda do młodości to an international student
group and in Jak zostałem romantykiem a teacher working in a Polish school holds a class about
Mickiewicz and Słowacki. Notwithstanding the differences of time, space and the participants
in these two situations, the didactic experience is the teachers’ chance to settle accounts with
the literary tradition, professional duties and – above all – with themselves.
Keywords: Stanisław Barańczak, Paweł Lekszycki, school, transfer, Romanticism

TRANSLATOLOGIA

BIBLIOTEKA POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNEGO, 2015 • 5
ISSN 1898-1593

JAKUB CZERNIK

Uniwersytet Jagielloński

„Ludzie przetłumaczeni”.
Anglojęzyczna literatura indyjska
i problemy adaptacji kulturowej
Wprowadzenie
Salman Rushdie jest autorem bardzo popularnym wśród polskich czytelników, ale ignorowanym przez badaczy literatury. Gdy nazwisko tego pisarza
pojawia się w ogólnym obiegu, zazwyczaj chodzi o wydarzenie, które przeszło do historii jako „sprawa Rushdiego” – o obłożenie pisarza w walentynki
1989 roku fatwą (rzekomo z powodu publikacji powieści Szatańskie wersety)
przez umierającego ajatollaha Chomeiniego z Iranu i o następstwa, które
fatwa ta za sobą pociągnęła. W krótkim czasie Szatańskie wersety stały się
książką zakazaną lub niedopuszczoną do obrotu w kilkunastu krajach, muzułmanie w wielu państwach publicznie domagali się uśmiercenia Rushdiego,
a w samej Wielkiej Brytanii rozgorzała dyskusja nad sensownością tworzenia
tekstów zawierających obrazę islamu. Sprawa Rushdiego sprowokowała
dyskusję nad wartością i możliwością przestrzegania wolności słowa, a z czasem
dla wielu stała się przygrywką do rozwijającej się ideologii dżihadu i narastającego brutalnego islamizmu1.
Znaczna część późniejszego życia Rushdiego naznaczona była wpływem
fatwy, co znalazło swoje odbicie w jego twórczości (choćby w Harunie
i morzu opowieści, w którym dyktator z wyglądu niezwykle podobny do Chomeiniego zakazuje swoim poddanym mówić) i utrwaliło dość jednobiegu1 Zob. K. Malik, From Fatwa to Jihad. The Rushdie Affair and its Legacy, Atlantic Books, London 2009.
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nowy obraz tego pisarza w powszechnej świadomości i wśród wielu badaczy
literatury współczesnej. Sprowadzone do jednego wydarzenia, jednej książki
czy jednego aspektu pisarstwo Rushdiego nie oddaje sprawiedliwości temu
autorowi, który oprócz twórczości beletrystycznej przedstawił też wiele
ciekawych tekstów opisujących status literatury postkolonialnej i jej autorów,
a z wieloma sformułowaniami występował często wcześniej niż najbardziej
zasłużeni i rozpoznawalni obecnie teoretycy postkolonializmu. Punktem
wyjścia jednej z takich koncepcji jest metafora „ludzi przetłumaczonych”,
która zdaniem Rushdiego najlepiej oddaje status jego samego i podobnych
mu autorów w zglobalizowanym świecie. W niniejszym tekście chciałbym
przyjrzeć się elementom tej metafory, jej przystawalności do funkcjonujących obecnie teorii przekładu, by wreszcie zestawić ten pogląd teoretyczny
Rushdiego z jego odbiciem w twórczości samego autora Szatańskich wersetów,
jak i innych, młodszych od niego autorów wywodzących się z subkontynentu indyjskiego, a tworzących w języku angielskim.
„Ludzie przetłumaczeni”. Rushdie, Indie i język angielski
Pierwszą książką, która zapewniła Rushdiemu rozpoznawalność, były wydane w 1981 roku Dzieci Północy, korzystająca między innymi z poetyki realizmu magicznego powieść opowiadająca o dwudziestowiecznej historii Indii
przez pryzmat losów dzieci urodzonych w momencie uzyskiwania niepodległości przez subkontynent. Data wydania tej książki dla historyków anglojęzycznej literatury indyjskiej stała się datą graniczną, przełomową2. Po wielu
latach dyskusji nad statusem języka angielskiego w twórczości autorów wywodzących się z Indii, języka okupanta i kolonizatora przecież, pojawiła się
powieść, która dzięki sukcesowi, jaki odniosła, zmieniła ton owej dyskusji
i pozwoliła na uznanie języka angielskiego za pełnoprawny język kultury
indyjskiej (i z Indii się wywodzącej). Książka stała się powodem licznych
kontrowersji – Rushdie wielokrotnie tłumaczył się z decyzji tworzenia po
angielsku, a także z konkretnych rozwiązań i rzekomych przekłamań, których się dopuścił.
W wydanym w 1982 roku eseju Ojczyzny wyobrażone (Imaginary Homelands)
pisarz przy tej okazji podejmuje też problem funkcjonowania w przestrzeni
2 Zob. A.K. Mehrotra, red., Historia anglojęzycznej literatury indyjskiej, Wyd. Akademickie Dialog, Warszawa 2007, s. 459–485.
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kultury brytyjskiej i indyjskiej autorów etnicznie związanych z subkontynentem indyjskim, ale tworzących w języku angielskim i często żyjących na emigracji. Sytuuje ich „gdzie indziej”, nie tylko poza własnym krajem, ale też
poza językiem, poza sferą oddziaływania swej własnej, indywidualnej, ale
i zbiorowej przeszłości.
Można się spierać o to, czy przeszłość jest krajem, który wszyscy opuściliśmy, i czy jego utrata stanowi o wspólnej nam wszystkim naturze – co
mnie wydaje się prawdą oczywistą, ale sugerowałbym, że pisarz przebywający poza krajem albo wręcz poza językiem może przeżywać tę utratę
znacznie silniej. Staje się ona dla niego bardziej konkretna za sprawą realnej nieciągłości, teraźniejszego bycia w miejscu innym niż przeszłość,
bycia „gdzie indziej”. To pozwala mu mówić poprawnie i konkretnie na
temat mający znaczenie i urok uniwersalne3.

Porównuje podobnych sobie autorów, rozpiętych między dwiema kulturami w wyniku przemieszczenia z jednej do drugiej, do osoby siedzącej na
dwóch stołkach, z których łatwo spaść, do kogoś przebywającego na niestabilnym i niepewnym gruncie4. Wyznaje:
Podejrzewam, że chwilami ten wyjazd wszystkim wydaje się złą decyzją,
gdyż czujemy się ludźmi wygnanymi z raju. Jesteśmy Hindusami, którzy
przekroczyli martwą rzekę, muzułmanami, którzy jedzą wieprzowinę5.

Stanowi temu towarzyszy konieczność codziennego samookreślania się
i definiowania swojej pozycji wobec kultury opuszczonych Indii oraz kultury
kraju, do którego się przybyło (przede wszystkim Wielkiej Brytanii):
Co znaczy „być Hindusem” z dala od Indii? Jak chronić kulturę, nie doprowadzając do jej skostnienia? Jak mamy rozmawiać o potrzebie zmiany
w sobie samych i naszej społeczności bez ułatwiania zadania naszym
wrogom rasowym? Jakie są konsekwencje – duchowe i praktyczne –
odmowy poczynienia jakichkolwiek ustępstw na rzecz idei i praktyk zachodnich? Jakie są konsekwencje przyjęcia tych idei i praktyk i odwrócenia się
od tych, które z nami tu przybyły?6
3 S. Rushdie, Ojczyzny wyobrażone, w: tegoż, Ojczyzny wyobrażone. Eseje i teksty krytyczne 1981–
1991, przeł. E. i T. Hornowscy, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2013, s. 16.
4 Tamże, s. 19.
5 Tamże.
6 Tamże, s. 22.
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Sformułowania tego rodzaju ani teraz, ani w momencie, w którym zostały
zapisane, nie wykraczały zasadniczo poza zakres problemów tradycyjnie
wiązanych z perspektywą postkolonialną, przemieszczeniem i transferem
międzykulturowym. Ciekawe jest jednak to, że Rushdie sygnalizuje potrzebę
wyjścia poza sytuację imigranta walczącego o zachowanie w jak najpełniejszym kształcie kultury swoich przodków w czasie pobytu w obszarze innego
idiomu kulturowego. Co więcej, pisarz ten wyraźnie przestrzega przed
„przyswojeniem mentalności getta”7 i zamykaniem się na wpływy kultury
kraju, do którego się przybyło. Wręcz przeciwnie – Hindus przebywający
w Wielkiej Brytanii ma zdaniem Rushdiego wszelkie prawa do korzystania
z kultury Indii, ale i kultury brytyjskiej, do swojej „indyjskości” i „brytyjskości”, które spotykając się w jednostce, pozostają w nieustannym napięciu, ale
też stanowią dla każdego pisarza glebę szczególnie urodzajną, dobre podłoże do „odnajdywania nowych punktów widzenia rzeczywistości”8. Rushdie
nie poprzestaje na tym, ale taką pozycję wyznacza jako punkt początkowy
przeformułowywania roli języka angielskiego w kulturze Indii – i roli Indii
w rozwoju języka angielskiego. „Podbój angielszczyzny może oznaczać zakończenie procesu naszego wyzwolenia”9, powiada Rushdie, wyznaczając
program funkcjonowania pisarzy indyjskich posługujących się w swej twórczości językiem angielskim. Formuła „ludzi przetłumaczonych”, której
w tym eseju używa Rushdie, zbiera wszystkie te elementy.
Słowo „translacja” w znaczeniu tłumaczenia pochodzi od łacińskiego
wyrażenia „przenosić”. Jako przeniesieni na drugi koniec świata jesteśmy
ludźmi przełożonymi, przetłumaczonymi. Zwykle zakłada się, że
w przekładzie zawsze coś się gubi, ja zaś zawzięcie obstaję przy tym, że
niekiedy także coś się zyskuje10.

Rushdie nie sięga więc w tym przypadku po rozumienie przekładu, między
innymi, jako procesu udostępniania danego zjawiska kulturowego nowemu
kręgowi odbiorców. Nie chodzi tu o poszukiwanie ekwiwalencji, przekazywanie znaczeń i nieujawnianie czynnika dokonującego przekładu w „produkcie”
końcowym. Rushdie kładzie nacisk na funkcjonowanie „przekładanego”
obiektu w obu kulturach, jego obecność w kulturze docelowej, ale jednoczeTamże, s. 23.
Tamże, s. 20.
9 Tamże, s. 21.
10 Tamże, s. 21–22.
7
8
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śnie o zawartą i rozpoznawalną w nim pełną obecność kultury źródłowej. Hindus „przełożony” na język angielski nie musi tracić (tożsamości, własnej kultury,
związku z tradycją, łączności z narodem); nie dochodzi też do zastąpienia jakiejś
części jego kultury kulturą nową, ale raczej do zachowania w procesie przekładu
tego, co indyjskie, i dodania tego, co brytyjskie. Przemieszczeniu nie towarzyszy
ograniczanie czy zastępowanie, ale dodawanie i łączenie.
Przekład, zwrot kulturowy, literatura światowa
Tego rodzaju opis mógłby wskazywać na pewne pokrewieństwo zastosowanej przez Rushdiego metafory z przekładoznawstwem po zwrocie kulturowym. Jak referuje Magda Heydel w książce Gorliwość tłumacza11, zwrotowi
temu towarzyszą rozmaite przesunięcia w rozumieniu zadań i sposobu funkcjonowania tłumaczeń. Jedno z tych przesunięć dotyczy uznawania przekładu
nie za akt językowy, ale za zjawisko kulturowe. Inne nakazuje rozpatrywanie
przekładu nie tylko w odniesieniu do kultury źródłowej (jako czynności
mającej na celu „ocalenie” czy przekazanie jak największej ilości znaczeń
z tej kultury), ale w rozpięciu między kulturą źródłową a docelową. Kolejne
nakazuje porzucenie perspektywy preskryptywnej na rzecz deskryptywnej,
raczej opis zjawisk mających miejsce w tłumaczeniu niż ocenę poszczególnych rozwiązań translatorskich. Jeszcze inne przesunięcie wiąże się z nowym
rozumieniem zadania tłumacza, jego „wyjściem z cienia”, podkreślaniem jego
roli nie jako przezroczystego lustra, w którym tekst oryginalny przegląda się
z tekstem tłumaczenia, ale jako aktywnego podmiotu konstytuującego nowe
znaczenia i tożsamości z przekładu wynikające. Wreszcie, zwrot kulturowy
w badaniach nad przekładem wiązałby się z odejściem od rozumienia przekładu
jako próby jak najpełniejszej i jak najdokładniejszej ekwiwalencji w stosunku do
przekładanego tekstu – jak za Theo Hermansem stwierdza Heydel:
absolutna ekwiwalencja jest śmiercią translacji, bo tekst identyczny ze
swoim pierwowzorem staje się owym pierwowzorem, a nie jego przekładem. Warunkiem istnienia przekładu jest różnica i w przestrzeni różnicy
rozgrywa się znaczenie przekładu12.
Zob. M. Heydel, Gorliwość tłumacza. Przekład poetycki w twórczości Czesława Miłosza, Wyd.
UJ, Kraków 2013, s. 21–40.
12 Tamże, s. 29.
11
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To ostatnie stwierdzenie potwierdzają też ustalenia innych badaczy, na
przykład Bożeny Tokarz, która stwierdzi wręcz, że przekład funkcjonuje
jako byt odrębny od oryginału, pozostający z nim w interakcji, a dobry przekład to taki, w którym równoważy się przynależność do kultury przyjmującej
z przynależnością do kultury rodzimej, w przeciwnym wypadku mamy do
czynienia z kolonizacją kulturową, której narzędziem staje się tłumaczenie.
Przekład bowiem wchodzi w interakcję z oryginałem, następuje oswojenie obcości przez wejście z nią w dialog. Niepożądane w przekładzie są
działania kolonizacyjne tłumacza w odniesieniu do oryginału, ponieważ
dobry przekład wchodzi w interakcję z kulturą przyjmującą, jak również
z oryginałem, zachowując integralność tekstu jako wizji autorskiej oraz
integralność tekstu jako wizji tłumacza w spotkaniu z oryginałem. Istnieje wówczas równowaga między tożsamością (z oryginałem) a przynależnością. Przewaga przynależności przekładu bądź do kultury oryginału,
bądź do rodzimego procesu historycznoliterackiego stanowi formę kolonizacji mentalno-wyobrażeniowej, będąc zafałszowaniem obu kultur13.

Wszystkie tego rodzaju koncepcje związane z przekładem powstałe po
zwrocie kulturowym dobrze korespondują z pojęciem „literatury światowej”
w znaczeniu, jakim posługuje się David Damrosch, amerykański komparatysta, i za sprawą książki What is World Literature?14 z 2003 roku najbardziej
rozpoznawalny znawca tej tematyki. Literatura światowa, w przeciwieństwie
do lokalnej czy narodowej, to dla niego między innymi taka literatura, która
„zyskuje w tłumaczeniu”:
Język literacki jest zatem językiem, który bądź zyskuje, bądź traci w tłumaczeniu, w odróżnieniu od języka nieliterackiego, którego zazwyczaj nie
dotyczy ani jedno, ani drugie. Równowaga zysku i straty stawia znaczący
znak między literaturą narodową a światową. Literatura zazwyczaj wtedy
pozostaje wewnątrz własnej tradycji narodowej lub regionalnej, kiedy
traci w tłumaczeniu, natomiast zyskując w przekładzie na równowadze,
dzieła stają się częścią literatury światowej; stylistyczne straty, wynagradzane przez wejście w głąb, są zastępowane przez zwiększenie zasięgu15.
13 B. Tokarz, Bariery kulturowe w przekładzie, w: P. Fast, P. Janikowski, red., Odmienność kulturowa w przekładzie (seria „Studia o Przekładzie” nr 25), Wyd. Naukowe „Śląsk”, Katowice–
Częstochowa 2008, s. 8–9.
14 D. Damrosch, What is World Literature?, Princeton University Press, Princeton–Oxford 2003.
15 D. Damrosch, Dość czasu i świata, przeł. A.F. Kola, „Teksty Drugie” 2014, nr 4, s. 111.
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Koncepcja ta to właściwie dosłowne powtórzenie myśli Rushdiego o tłumaczeniu jako zjawisku, w którym nie tylko traci się, ale i zyskuje. Być może
mechanizm opisywany przez Damroscha zdradza też intencje Rushdiego,
szukającego nie tylko miejsca w literaturze indyjskiej dla języka angielskiego, ale
i miejsca dla literatury indyjskiej w świecie języka angielskiego, a więc w perspektywie globalnej. Jak kończy się próba zajęcia obu tych stołków naraz?
Między Wschodem a Zachodem
Wydany w roku 1994, jedyny w dorobku Rushdiego, zbiór opowiadań Wschód
Zachód podzielony jest na trzy części. Opowiadania z pierwszej z nich przenoszą
nas w przestrzeń kulturowego Wschodu, do Indii i krajów islamskich. Druga
część to opowieści ze świata zachodniego – dopowiedzenie historii Szekspirowskiego Yoricka, opis aukcji rubinowych pantofelków, kulisy romansu hiszpańskiej królowej Izabeli i Krzysztofa Kolumba. Trzecia część natomiast zawiera
opowiadania umiejscowione na styku tych dwóch światów. W jednym pochodzący z Indii narrator opowiada o losach swojego przyjaciela, Brytyjczyka i autora książki o indyjskich guru. W drugim mieszkający w Wielkiej Brytanii indyjscy
dyplomaci zwracają się do siebie nazwiskami postaci z serialu Star Trek, Chekova i Zulu. Bohaterem trzeciego opowiadania, Fan, jest hinduska rodzina, która
w latach sześćdziesiątych przenosi się z Indii do Londynu. Tej przeprowadzce
(przemieszczeniu) towarzyszą różne perypetie wynikające z niezrozumienia
nowej rzeczywistości kulturowej, w której znaleźli się bohaterowie opowiadania,
mimo że otaczają ich postaci także przemieszczone do Wielkiej Brytanii ze
Wschodu. Komplikacje i problemy rodzą się już na poziomie językowym i wynikają z różnic, które mogą wydawać się drobne, ale stanowią o możliwości
asymilacji w nowym środowisku. Pewnego dnia ojciec głównego bohatera wraca
do domu z wizyty w aptece z twarzą czerwoną od uderzenia:
– Ja nic nie zrobiłem […]. Ta panienka sprawiała wrażenie bardzo miłej.
Przyniosła mi odżywkę, zasypkę i żel na ząbkowanie. Ale jak poprosiłem,
żeby mi dała cycki, uderzyła mnie w twarz.
Matka oniemiała.
– Tylko za to?
Absolutnie-Mary stanęła po jej stronie.
– O co jej foszło? – dopytywała się. – Byłam w tej aftece i widziałam
ich tam fełno, różnej wielkości, i to na samym widoku.
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Durre i Muneeza dłużej już nie mogły się pohamować. Padły na podłogę, kwicząc ze śmiechu i wymachując nogami w powietrzu.
– Uspokójcie się natychmiast! – krzyknęła matka. – Jakaś wariatka uderzyła waszego ojca w twarz! Co w tym śmiesznego?!
– Oj, niech skonam! – wysapała Durre. – Poprosiłeś ją… – Znowu
dostała ataku śmiechu, chwyciła się za brzuch i zaczęła tupać. – „I proszę mi dać cycki”?!
Ojciec zjeżył się i poczerwieniał. Durre spoważniała.
– Ależ papo – odezwała się w końcu. – Tutaj mówią na to smoczki albo dydki.
Teraz matka i Mary zakryły usta dłońmi, a ojciec stał zaszokowany.
– Za grosz wstydu! – matka odzyskała głos. – Tak samo jak to, co
mamy na piersi? – Zawstydzona z dezaprobatą kręciła głową.
– Ach, ci Anglicy – westchnęła Absolutnie-Mary. – W głowie się nie
mieści. Absolutnie16.

To z pozoru błahe wydarzenie jest furtką do refleksji na temat stygmatyzacji wynikającej z niedostatecznej znajomości języka kraju, w którym się
przebywa – języka, który był też przecież obecny w kraju, z którego się wyjechało. Języka tego samego, bo angielskiego, ale jednak zupełnie innego, bo
wypowiadanego przez bohatera z silnym akcentem bombajskim. Ta drobna
z pozoru różnica sprawia, że ojciec zostaje uderzony w twarz przez sprzedawczynię, a syn jest wyśmiewany przez kolegów posługujących się bardziej
poprawną angielszczyzną niż on. Prawdziwy problem nie wiąże się jednak
z tymi wszystkimi epizodami, ale ze stosunkiem do Wielkiej Brytanii, jaki
wykształca się w bohaterze i narratorze tego opowiadania. Mimo tych trudności, niechęci „miejscowych”, mimo obcości i odległości od kraju urodzenia, to Wielka Brytania staje się wymarzonym rajem, miejscem, które wrasta
w tożsamość bohatera i staje się istotnym składnikiem jego tożsamości.
W noszącym ślady autobiograficznej refleksji fragmencie kończącym to
opowiadanie – i cały zbiór, narrator wyznaje:
Nowy paszport [brytyjski – J.C.], pod wieloma względami, otworzył mi
drogę do wolności. Mogłem jeździć tam i z powrotem, podejmować wybory, których nie aprobowałby ojciec. Niemniej jednak ja także, po dziś
dzień, czuję na szyi powrozy, które ciągną mnie tu i tam, ku Wschodowi
i ku Zachodowi. Pętle zaciskają się i każą wybierać.
16 S. Rushdie, Fan, w: tegoż, Wschód Zachód, przeł. M. Gromkowa, Dom Wydawniczy Rebis,
Poznań 1997, s. 153–154.
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Brykam, parskam, rżę, staję dęba, rozdaję kopniaki. Więzy, nie będę
wybierał pomiędzy wami! Liny, lassa, nie wybieram żadnego z was, wybieram i jedno, i drugie! Słyszycie? Nie będę wybierał!17

W twórczości Rushdiego znaleźć można wielu bohaterów rozpiętych między dwiema kulturami, którzy nie rezygnują ze swoich korzeni, ale na co
dzień przebywają w odmiennej rzeczywistości kulturowej. Temu zajmowaniu „dwóch stołków” towarzyszą liczne trudności, ale nie brak w utworach
autora Szatańskich wersetów takich postaci, którym udaje się łączyć obie kultury i sprawnie poruszać się na ich pograniczu lub w przestrzeni pomiędzy
nimi. Co ciekawe, młodsze pokolenie anglojęzycznych autorów wywodzących się z Indii nie jest już tak optymistyczne w swoim podejściu do kwestii
„ludzi przetłumaczonych”. Jednym z takich pisarzy jest urodzony w 1961
roku (14 lat po Salmanie Rushdiem) Vikram Chandra, w Polsce stosunkowo
mało znany, za granicą (zwłaszcza w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych) uznany za jednego z ciekawszych współczesnych pisarzy pochodzących z Indii. Chandra jest autorem między innymi powieści Czerwona ziemia
i obfity deszcz18 (Red Earth and Pouring Rain), wydanej w Wielkiej Brytanii
i Stanach Zjednoczonych w 1995 roku, a na język polski przetłumaczonej
w roku 2009. Zarys początkowych fragmentów fabuły nie zwiastuje niczego
specjalnego – Abhaj, Hindus studiujący w Stanach Zjednoczonych, przyjeżdża na wakacje do rodzinnego domu, a swój powrót do Indii odczuwa nie
jako powrót do znanej sobie rzeczywistości, ale jako wejście w kulturę, która
już stała się obca. Abhaj nie może znieść małpki kapucynki, która kradnie
suszące się ubrania jego rodziców, a wreszcie i jego spodnie, warte kilkadziesiąt dolarów. Kiedy mężczyzna strzela do małpy i rani ją niemal śmiertelnie,
w tej budzi się świadomość poprzednich wcieleń. Obdarzona ludzką świadomością małpa uczy się pisać na maszynie, czym wprawia w zadziwienie
całą rodzinę oprócz Abhaja, niezdolnego do zrozumienia zaistniałej sytuacji.
Gdy ranną małpę odwiedza bóg śmierci Jama, gotów przerwać jej żywot,
pojawia się także i Hanuman, bóg-małpa, opiekun złodziei i poetów (a potem także Ganeśia, bóg z głową słonia). Bogowie targują się o życie małpki
i wreszcie dochodzą do porozumienia przywodzącego na myśl Szeherezadę
z Księgi tysiąca i jednej nocy: małpka będzie żyła tak długo, jak długo uda jej się
utrzymać zainteresowanie słuchaczy zapisywanymi na maszynie opowieTamże, s. 173.
V. Chandra, Czerwona ziemia i obfity deszcz, przeł. A. Siewior-Kuś, Wyd. Sonia Draga, Katowice 2009.
17
18
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ściami. Coś, co zaczyna się jako linearna powieść, szybko przemienia się
w tekst o skomplikowanej, szkatułkowej budowie, w której można doliczyć
się nawet sześciu poziomów narracyjnych w ramach jednej opowieści. Okazuje się jednak, że małpka potrzebuje pomocy, gdyż sama nie potrafi pisać
na maszynie tak długo, jak wymaga tego umowa z bogiem śmierci. Pomagają
jej kolejni członkowie rodziny Abhaja, a wreszcie i sam dręczony poczuciem
winy Abhaj.
O czym jednak może opowiedzieć student prowincjonalnej amerykańskiej
uczelni słuchaczom z kraju, który mieni się magią, w którym małpy piszą na
maszynie, a bogowie zakładają się o dusze śmiertelników i snują dysputy
o naturze literatury, przebywając niezauważeni między ludźmi? Abhaj zaczyna
opowiadać o swoim życiu w Stanach Zjednoczonych, przepojonym nihilizmem, pustym i bezsensownym, pozbawionym celu i zasady istnienia. Choć
dzieci, wyobrażające sobie Amerykę jako krainę wiecznej szczęśliwości,
w której każdy ma swój samochód i dom z basenem, zasłuchane są w te
opowieści, właśnie tu ujawnia się prawdziwa kondycja Abhaja. Po powrocie
do domu czuje się jak człowiek, który wrócił z wygnania, ale też jak człowiek, który znalazł się w przestrzeni sobie obcej.
Po długim czasie Abhaj wstał i powlókł się do drzwi, pocierając twarz
dłońmi. Kiedy spojrzał na zalany słońcem dziedziniec tym nieco oszołomionym wzrokiem człowieka, który ze śmiechem podejmuje podróż, by
po powrocie do domu stwierdzić, iż wrócił z wygnania, zobaczył matkę19.

Nawet przygotowywane przez matkę potrawy smakują obco:
Abhaj znowu pochylił się nad posiłkiem, ale co chwila podnosił głowę,
by zerknąć na figowiec, gdzie małpka z apetytem pochłaniała chleb. Jedząc dziwnie obco smakujące potrawy matki, Abhaj z jakiegoś powodu
nie potrafił się wyzbyć przekonania, że zwierzęciu posiłek sprawia większą przyjemność niż jemu20.

Czy można usiąść na stołkach obu kultur i z nich nie spaść, jak chciałby
Rushdie? Chandra daje stanowczą odpowiedź: nie. Przeszczepienie, przemieszczenie, wyjazd do innego kraju i „wypadnięcie” ze swojej kultury może
skończyć się tylko źle. Nie można uciec od idiomu swojej kultury, nie można
19
20

Tamże, s. 9.
Tamże, s. 10.

JAKUB CZERNIK: „Ludzie przetłumaczeni”…

387

„dać się przełożyć” na inną kulturę i inny język. Abhaj stara się tego dokonać i ponosi porażkę.
Na południu, w zatłoczonych alejkach i bazarach Dżanakpur, czekała jego przeszłość, gotowa postawić przed nim dawnych przyjaciół i na wpół
zapomniane odgłosy i zapachy, lecz Abhaj się wahał, dręczony wrażeniem, że nie było go tutaj przez kilka stuleci, a nie przez cztery lata, obawiał
się tego, co mogą kryć cienie minionych dni, i nagle poczuł, jak dusza go
opuszcza, jak się oddala, a on zostaje zimny i oderwany od rzeczywistości21.

Dostrzega to on sam, ale dostrzegają to także inni uczestnicy wydarzeń.
Małpka walcząca o swoje życie właśnie dlatego nie chce, by to Abhaj zastąpił
ją w opowiadaniu historii mających zdecydować o jej losie: „Wielki Hanumanie, nie mówisz poważnie, spójrz na jego twarz: on nie potrafi opowiedzieć historii, ledwo wie, gdzie i kim jest”22.
Czy jest jakieś wyjście z tej sytuacji? Chandra zdaje się nam podpowiadać,
że jedynym sposobem na odzyskanie utraconej harmonii jest ponowne podporządkowanie się rodzimej kulturze, ponowne jej zaakceptowanie i odrzucenie
elementów przyjętych z kultury obcej. Nie możemy nie spaść z kulturowych
stołków, jeśli próbujemy siedzieć na dwóch naraz. Nie możemy dać się przetłumaczyć i nie utracić w tym procesie swojej tożsamości. Nie jest możliwe
trwanie w rozpięciu między Wschodem a Zachodem, między Indiami
a Wielką Brytanią czy Stanami Zjednoczonymi. Trwanie w takiej ekwilibrystycznej pozycji może przynieść tylko poczucie zatracenia i osamotnienia.
Czy coś zyskujemy w tym procesie? Chandra zdaje się sugerować, że niezupełnie. Abhaj odzyskuje równowagę dopiero wtedy, gdy rezygnuje z nabytej „amerykańskości”. Czerwona ziemia i obfity deszcz to książka dotycząca nie
tylko problemów wynikających z sytuacji postkolonialnej, ale i traktat o literaturze jako takiej, o sposobach budowania opowieści mających jakąkolwiek
wartość, o konieczności snucia ich podług określonych zasad, o włączaniu
do nich wielu różnych elementów. Przekonuje się o tym Abhaj, który ostatecznie w opowieści, a więc w literaturze, ponownie odnajduje siebie – co
ważne, w opowieści ułożonej według prawideł wyłożonych przez Ganeśię
i Hanumana, przez tradycję, która może jawić się jako zaborcza, ale poza
którą właściwie nie jest możliwa prawdziwa i pełna egzystencja:
21
22

Tamże, s. 12.
Tamże, s. 51.
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Posłuchajcie. Zaraz opowiem wam historię. Opowiem wam o żonach,
dobrych doktorach, żołnierzach, poetach, współplemieńcach, gońcach
i gundach, niegodnych zaufania typach, pożyczkobiorcach, eleganckich
miłościach, ucieczkach na drugi koniec kraju, rolnikach i ich zbiorach,
rybakach i radach miejskich, religijnych przywódcach i oczywiście o kawalerzystach. Opowiem historię, która będzie rosła niczym pędy lotosu, będzie
się zwijała i w nieskończoność rozprzestrzeniała, aż wszyscy staniecie się
jej częścią i bogowie także przyjdą posłuchać, aż wszyscy będziemy mówić śpiewnym gwarem, w którym zawiera się przeszłość, każda chwila teraźniejszości i cała przyszłość23.
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Znak samoświadomy,
czyli francuska szkoła translatologii
(Antoine Berman, Henri Meschonnic)
We Francji refleksja przekładoznawcza w drugiej połowie XX wieku nabiera tempa i zostaje poddana głębokiemu przeformułowaniu za sprawą
przede wszystkim dwóch badaczy. Celem mojego wystąpienia, bardzo
skromnego i opisowego w zamierzeniu, będzie przypomnienie ich sylwetek,
przede wszystkim jednak zakreślenie koncepcji teoretycznych, które powołali do życia. To jest też powód, dla którego nie będę zajmował się analizą
zwrotu kulturowego, jaki nastąpił w badaniach nad przekładem. Daje on
dziś znać o sobie zwłaszcza w anglosaskim dyskursie naukowym, a w Polsce
został przypomniany przez Magdę Heydel w jej książce o dorobku translatorskim Miłosza1.
Wysiłek podjęty przez Antoine’a Bermana oraz Henriego Meschonnica
(bo to o nich mowa) polega na wszechstronnym uwzględnieniu wniosków
wynikających z pewnej serii obserwacji i stwierdzeń, które postaram się pokrótce odtworzyć. Zanim wymienię te poszczególne punkty, przypomnę
tylko, że przedwcześnie zmarły Berman (1942–1991) był germanistą i swoją
refleksję wysnuwał z tradycji romantyków niemieckich2, podczas gdy Henri
1 M. Heydel, Gorliwość tłumacza. Przekład poetycki w twórczości Czesława Miłosza, Wyd. UJ,
Kraków 2013.
2 W pierwszej kolejności będzie można się odnieść do następujących publikacji: L’Épreuve
de l’étranger. Culture et traduction dans l’Allemagne romantique, Gallimard, Paris 1984; Pour une
critique des traductions: John Donne, Gallimard, Paris 1995; La traduction ou la lettre ou l’auberge du
lointain, Seuil, Paris 1999. Po polsku jest dostępny fragment z pierwszej książki: Przekład jako
doświadczenie obcego, w: P. Bukowski, M. Heydel, red., Współczesne teorie przekładu. Antologia,
Wyd. Znak, Kraków 2009.
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Meschonnic (1932–2009) przekładoznawstwo radykalnie przemodelował dzięki
bezpośredniej konfrontacji z przekładem biblijnym sięgającym do pierwowzorów hebrajskich3.
A na marginesie tych uwag pozwolę sobie dorzucić pewne dość nieoczekiwane naświetlenie, które zawdzięczam niegdysiejszemu krytykowi filmowemu Krzysztofowi Mętrakowi. W swoim Dzienniku przytaczał on takie oto
sformułowania Władysława Tatarkiewicza, stanowiące ciekawą analogię do
„niewidzialności tłumacza” oraz tautologicznego definiowania przekładu, do
jakiego dochodzi w tzw. zwrocie kulturowym w badaniach nad tą dziedziną.
W jego ramach bowiem orzeka się, iż przekładem jest każdy tekst, który
uzyskuje taki status w określonej kulturze docelowej:
Tatarkiewicz w Dziejach sześciu pojęć:
„Przed Herodotem i Ksenofontem nie wymieniano artystów z nazwiska.
A jeszcze Arystoteles twierdził, że artysta powinien zacierać w dziele
sztuki ślady swej osoby. Produkcja artystyczna pojmowana była rutynistycznie. Występowały w niej, wedle rozumienia Greków, jedynie trzy
czynniki: materiał, praca i forma. Materiał w sztuce jest dany przez naturę, praca nie jest różna od pracy rzemieślnika, a forma jest, lub przynajmniej powinna być, jedna i wieczna. Brakło czwartego czynnika, który
występuje w oglądach nowożytnych: wolnej i twórczej jednostki. Na odrębny czynnik twórczości w takim pojmowaniu produkcji nie było miejsca”. Rzadko zdajemy sobie z tego sprawę. Za to dziś czytamy wyznania
młodych plastyków w rodzaju: „Wszystko, co wypluje, jest sztuką, ponieważ jestem artystą” (Schwitters) albo „Jeżeli ktoś powie, że coś jest
sztuką, to jest sztuką” (Donald Judd). Ciekawe, jak by tę ewolucję mogła
„skomentować” sama sztuka, gdyby mówić umiała4.

W kulturze Zachodu, a być może i we wszystkich typach kultur, przekład
literacki realizowany jest przede wszystkim w obrębie tej odmiany języka,
którą określa się mianem „języka literackiego”, „wysokoartystycznego”,
znajdującej się w gestii „warstw wykształconych humanistycznie” (jest to
określenie, za pomocą którego staram się oddać francuski zwrot gens cultivés,
odnoszący się do tych osób, które nie tylko posiadają wykształcenie, ale
ponadto są biegłe w odczytywaniu rozmaitych kodów kulturowych, zwłaszcza
językowych i literackich). Tymczasem, jak łatwo można się przekonać, to właDobrym wprowadzeniem, a zarazem podsumowaniem jego koncepcji, jest: Poétique du
traduire, Verdier, Paris 1999.
4 K. Mętrak, Dziennik z pawlacza, Puls, Londyn 1977, s. 91.
3
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śnie ten rodzaj języka, wyróżniający się pewnym wyrobieniem i owo wyrobienie
usiłujący narzucić normatywnie, stawia największy opór formom pochodzącym
z zewnątrz, czyli ze stref traktowanych jako obce. Literacki nadsystem językowy,
niejako na przekór znajdującej się u jego podstaw nieuniknionej hybrydyczności
i źródłowej niesamodzielności, z czasem staje się odporny na wpływy zewnętrzne, albowiem jego funkcjonowanie odznacza się nasilającą się dążnością
do przestrzegania samopowielającej się logiki immanentnej. Jego ewolucja przebiega odśrodkowo, co powoduje, że trudno go ruszyć od zewnątrz. Gdy jednak
podobne próby mają miejsce, uaktywnia on szereg mechanizmów samoobronnych: Antoine Berman nazywa je „tendencjami deformującymi”, doliczając się
ich aż trzynastu! Od racjonalizacji i nadmiernej klaryfikacji poprzez stylistyczne
upiększanie aż po wymazywanie warstwowości języka.
Kultura europejska, inaczej niż wiele innych kultur, wyrasta z przekładu
i właśnie poprzez przekład się rozwija. Linia podziału staje się jasna, kiedy
rozpatrzymy relację, jaka Europejczyków łączy z „tekstami świętymi”, zwanymi także „tekstami założycielskimi”, i skonfrontujemy ją ze stosunkiem
cechującym inne cywilizacje – choćby indyjską, chińską, japońską lub muzułmańską nadal korzystającymi, które nadal korzystają z bezpośredniego
kontaktu z oryginałami ich tekstów świętych. W kulturze europejskiej, ustanawiającej Biblię jako swój tekst święty, od momentu zarysowania się przejścia
od judaizmu do chrześcijaństwa, Biblia czytana jest wyłącznie w przekładzie:
w pierwszej kolejności z hebrajskiego na grecki, następnie z greckiego na
łacinę, w końcu stopniowo z tej podwójnej podstawy (której akcenty różnie
się rozkładają zależnie od koniunktury, w jaką jest uwikłana kultura docelowa) na poszczególne języki nowożytne, etniczne i narodowe (po fr. les langues
vernaculaires). Przekład grecki nosi nazwę Septuaginty, pochodzącą od liczby
tłumaczy, którzy na zlecenie faraona mieli brać udział w pracach przekładowych, tożsamej ponadto z liczbą dni, ile ów przekład miał trwać. Z punktu widzenia problematyki statusu i roli przekładu w kulturze europejskiej
ciekawe jest to, iż podczas Soboru Trydenckiego przyjęto zasadę, że Wulgata
(a zatem przekład na łacinę, którego dokonał św. Hieronim) ma być uznana
za tekst autentyczny i jedyny dopuszczalny w liturgii oraz wszelkim nauczaniu. W ten sposób powstaje precedens, na mocy którego przełożone dzieło
podniesiono do rangi „wtórnego oryginału”, co stanowi niezwykle paradoksalną konstrukcję myślowo-kulturową.
Konsekwencje tego pozornego awansu okazały się jednak na dłuższą metę
niezwykle problematyczne: o ile przekładanie kanonicznych tekstów kultury
miało się stać zjawiskiem szeroko rozpowszechnionym, o tyle generalna
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struktura kultury nakazywała zacieranie śladów samych przekładów. Za
dobry przekład uchodził przekład niewidzialny, czyli taki, którego autorstwo
i kreatywność miały usunąć się w cień, bez czego nie było możliwe owo
złudzenie przejrzystości oryginału, wyzierające niejako spod powłoki przekładu. Legitymizacja przekładu uzależniona była nie tyle od tego, czy zdołał
on wiernie odzwierciedlić oryginał, lecz przede wszystkim od tego, czy
brzmiał tak, jakby został bezpośrednio napisany w języku docelowym. Właśnie takie założenia kierowały przez wieki rozwojem cywilizacji europejskiej
i to one upoważniły Henriego Meschonnica do stwierdzenia, iż „Europa,
w przeciwieństwie do innych kultur ześrodkowanych na sobie, ma korzenie
wielojęzyczne, jawi się jako źródłowo i nieustannie oddana tłumaczeniu”5.
Przekład literacki różni się zasadniczo od pozostałych praktyk tłumaczeniowych tym, że jego obiektem nie są – jak zwykło się uważać w podejściach
kontekstowych (allotropicznych) – język lub kultura, owszem, te czynniki
i składniki odgrywają rolę przy każdym tłumaczeniu, ale to przede wszystkim sam tekst, rozumiany przez Meschonnica jako powołana do życia przez
podmiot piszący, dla którego pisanie równa się działaniu, organizacja retoryczna, jest tym, co tłumacz powinien umieć odtworzyć w języku, na który
tłumaczy, i to nie inaczej, jak tylko twórczo i podmiotowo. Literackość
przekładu pojmowana jest zatem jako wynik spotykania się podmiotowości
autora oryginału z podmiotowością autora przekładu.
Sam przekład nie powinien powielać gotowych i okrzepłych wzorców języka literackiego, lecz dążyć do ukazywania oryginalności oryginału, jego
własnych szczelin, to jest rozlicznych linii napięcia, które go przenikają,
przez co powstaje grunt sprzyjający odmłodzeniu i odświeżeniu języka docelowego. Tymczasem na mocy swoistego efektu zwrotnego i dialogicznego,
jaki wytwarza się w przestrzeni pomiędzy oryginałem a jego przekładem,
oryginał w świetle przekładu nabiera dodatkowej wyrazistości: ujawnia pewien potencjał drzemiący w nim, który przekład pozwolił wydobyć na jaw.
Antoine Berman i Henri Meschonnic żywią krytyczny stosunek wobec
uświęconych przez tradycję praktyk tłumaczeniowych, przy czym działalność „tłumacza” pojmują oni bardzo szeroko. W ich koncepcji przekład
rozpatrywany jest w jego ścisłym powiązaniu z dziełami literackimi, ale rozumiany jest także jako pewne bardzo ogólne nastawienie antropologiczne.
Wskazuje ono na zdolność do podważania ram językowych i kulturowych,
5 „L’Europe, la différence d’autres cultures centrées sur elles-mêmes, est d’origine pluriculturelle, originellement, constamment traductrice”, Poétique du traduire…, s. 40.
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w których dana jednostka była wychowywana, do otwierania się jej na
wpływy z zewnątrz, do gotowości przyjęcia „innego” w swoich progach.
Wskutek tej wizyty owe progi nie tracą cech własności, ale przechodzą metamorfozę: już nigdy nie będą takie same, przez co – paradoksalnie – stają
się bardziej własne.
Przekład dosłowny w optyce przyjętej przez Bermana nie polega na tym,
że przekładamy słowo w słowo. Dąży on do uchwycenia, a następnie odwzorowania faktury tekstu traktowanej jako uprzywilejowany nośnik znaczenia. Znaczenie nie jest tym, co tekst przekazuje w sensie informacyjnym,
co ma on nam do powiedzenia na taki czy inny temat – to „tekst” jako taki
jest znaczeniem.
Dlatego też analizy Meschonnica i Bermana tropią rozmaite strategie mające na celu wymazywanie „obcości” tekstu źródłowego. Pod tym względem
obaj badacze się spotykają, mimo iż ową swoistość tekstu oryginalnego rozumieją z nieco innej perspektywy: podczas gdy Berman trzyma się określenia „obcość”, dla Meschonnica owa obcość wynika przede wszystkim
z tego, co francuski badacz nazywa „rytmem”. Kategoria ta obejmuje wszelkie czynniki odpowiedzialne za ukształtowanie ruchomych cząsteczek,
z których składa się tekst, zwłaszcza taki, który jest wyrazem organizującej
się podmiotowości jego autora, a to jest właśnie aspekt stanowiący według
tego badacza naczelną cechę tekstu literackiego.
Jak obaj badacze lubią podkreślać, tłumacz, uległy naporowi kultury docelowej i niekiedy ufny w jej misję cywilizacyjną, wstydzi się odchyleń, jakich
oryginał dopuszcza się wobec norm kształtujących kulturę, wewnątrz której
przekład się odbywa. Pragnie np. ukryć, że tekstowi przez niego tłumaczonemu obce są pewne konwenanse nierozerwalnie kojarzone z dobrym smakiem
w kulturze docelowej. A nawet jeśli, historycznie rzecz biorąc, nastąpiła w tym
względzie pewna ewolucja, bo ograniczeniu uległa cenzura moralna i obyczajowa, nie oznacza to, że wyrugowano wszelkie praktyki zniekształcające oryginał. Praktyki te opierają się na innych zasadach, ale nadal są bardzo żywotne.
Kultura to zespół norm. To przestrzeń zorganizowana, zespół określonych reguł, z którymi jej użytkownik skłonny jest utożsamiać i s t o t ę
r z e c z y pojmowaną jako właściwy obraz tego, co uznaje on za istniejące
rzeczywiście. Każda kultura wytwarza swoistą iluzję oczywistości. Podaje się
za naturę, czyli za to, co jest naprawdę. Ową niedającą się wykorzenić tendencję wszelkiej kultury Berman nazywa etnocentryzmem. Były czasy, kiedy
z przekładów wyrzucano po prostu całe fragmenty, bo uznawano je za niestosowne. Taka praktyka leży u źródeł tego rodzaju przekładów literac-
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kich, które we Francji ochrzczono mianem „pięknych niewiernych” (les belles
infidèles).
Komuś, kto zadomowił się w danej kulturze, zawsze trudno będzie spojrzeć na nią z perspektywy innego, a zatem uruchomić nieco inny system
pojmowania samej rzeczywistości za pomocą języka. Wystarczająco dużo
włożył on wysiłków w to, aby przyswoić jej „kody” – ba, to w tym zadaniu
dopatrywał się sensu swojego bytowania w kulturze – teraz, kiedy osiągnął
biegłość i dobrze się w niej czuje, miałby to wszystko rzucić na szalę raz
jeszcze, zaryzykować swój cały w pocie czoła zdobyty majątek!
I tak w jednym z najbardziej reprezentatywnych dzieł Bermana Doświadczanie obcości (L’épreuve de l’étranger) kultura rzymska opisana jest jako powstająca dzięki aneksji kultury greckiej, przyporządkowaniu jej sobie i radykalnemu jej przetworzeniu. Rzym pożarł Ateny i przeistoczył je w wytwór
będący wyrazem jego własnych żywotnych interesów.
Tymczasem – jak dowodzi Berman – wskutek tego przejścia i przemian
ginie kształt kultury podbitej, nazwany przez niego „literą”, a zatem pierwotny układ formalny, sama cielesność tekstu oraz wytworów kulturowych.
Święty Paweł przedkładał ducha nad literę, twierdząc, że „litera zabija, duch
zaś ożywia”. Jak dowodzi Berman, hasło to stąd się wzięło, iż Biblia miała
trafić do wszystkich narodów, a żeby stało się to możliwe, należało ją przełożyć na język zrozumiały dla wszystkich – w owej wulgaryzacyjnej optyce
liczył się przekaz sensu, nie zaś utrzymanie formy, wszystkich jej poziomów.
Ukrytym założeniem takiego przekonania było uznanie, iż sens istnieje niezależnie od faktury, to jest od materialnej postaci, w którą się on obleka.
Uznano, że możliwe jest przekazanie sensu niezależnie od tego, jaki przybiera on kształt w danym języku, a kształt ów traktowano jako coś drugorzędnego. Popularyzatorski cel uświęcał środki. Konieczność udostępnienia
przekładu prowadziła do traktowania go w sposób instrumentalny.
Budowa znaczącego (signifiant) ulegała upodrzędnieniu wobec naczelnego
celu, jakim było przekazanie sensu pojmowanego jako ponadmaterialny
duch. Tak jakby te warstwy mogły być od siebie niezależne. Berman odwraca tę perspektywę, twierdząc, iż przekaz lokuje się w kształcie przekazu, jego
wielopoziomowej strukturze wzajemnie powiązanych składników. Dystansuje się wobec twierdzenia, że u podstaw wszystkich języków, ponad ich
różnicami, jest możliwe odnalezienie uniwersalnego Logosu, to jest jednego
sensu, jednego scalonego znaczenia, jednego znaczonego (signifié) dostępnego w zhomogenizowanej postaci dla wszystkich mieszkańców tej ziemi.
Takie przeświadczenie każe sądzić, że przekład zawsze jest możliwy, ale
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prowadzi do lekceważenia różnic istniejących pomiędzy językami; jego ukrytym założeniem jest bowiem to, że przesłanie pozostaje takie samo, niezależnie od języka, w jakim jest sformułowane; forma, w jaką się je obleka, jest
drugorzędna. Koncepcja ta stanowi zaprzeczenie mitu wieży Babel i to
wskutek niej każdy język docelowy będzie dążył do wymazania oryginału, bo
wraz z jego przełożeniem ów oryginał staje się zbędny, a nawet kłopotliwy.
Tutaj właśnie tkwią źródła przekładu, który Berman nazywa „hipertekstowym”, czyli takiego przekładu, w obliczu którego czytelnik ma wrażenie,
że został on napisany bezpośrednio w języku przekładu. W jego ramach
nagminnie stosowaną metodą jest upiększanie tekstu, to jest czynienie go
bardziej literackim, przez co po raz kolejny zatraca się „litera” oryginału. Po
francusku oba te terminy brzmią bardzo podobnie: littérarité (literackość) vs
littéralité (literalność).
Na przeciwstawnym biegunie tendencja do klaryfikacji, czyli wyjaśniania
i upraszczania, pociąga za sobą ten sam skutek. Zwykły tekst, tekst użytkowy,
instrumentalny, to taki tekst, który ogranicza się do przekazywania informacji,
jest źródłem wiedzy; jego kształt nie odgrywa znaczącej roli. Tymczasem
w literaturze nośnikiem sensu jest sama budowa, ukształtowanie, faktura tekstu,
czyli wszystkie te aspekty, które Berman nazywa „literą”. „Ciało słowne – oto
część, której nie daje się przełożyć czy też przenieść w obcy język”6 (J. Derrida).
W opozycji do tych tendencji Berman lokuje stwierdzenie, że to nieprzekładalność bądź raczej opór wobec bycia przełożonym stanowi miarę tekstu
literackiego z uwagi na nierozerwalny układ, jaki wprowadza on między
znaczeniem a jego materialnym kształtem, na który składają się zarówno
brzmienie, rytm, jak i wszelkie stosunki tworzące wielopoziomową strukturę
wypowiedzi literackiej. Jeżeli tłumacząc, dążyć będziemy jedynie do przekazania treści komunikacyjnej, pozostawimy w cieniu to, co pozwala tekstowi
afirmować siebie samego, mianowicie jego kształt materialny, a to właśnie
w ów kształt wciela się subiektywna etyka tekstu, coś, co nazwać by można
jego modalnością istnienia w języku i kulturze.
Na zakończenie pozwolę sobie na przywołanie kontekstu kultury francuskiej, z której owe koncepcje wyrastają. Należy mieć na uwadze, że owa
kultura – by tak rzec – niezwykle mocno trzyma się w siodle. Jest to kultura bardzo pewna siebie dzięki temu, że w każdej sytuacji sięga głęboko
w przeszłość, a nawet żywi przekonanie, iż siebie samą konstytuuje po6 Cytat pochodzi z L’écriture et la différence, Seuil, Paris 1967, s. 312. Cytuję za Antoine’em
Bermanem, który go podaje w La traduction et la lettre ou l’auberge du lointain…, s. 41.
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przez permanentne odwoływanie się do korzeni cywilizacji europejskiej:
hebrajskich, greckich, rzymskich, a nawet obcych – sama kolejność tych
odwołań podlega nieustannym wariacjom, nie zmienia to faktu, że
uwzględnianie całej tradycji kultury stanowi tło, wobec którego „Francuz”
(to słowo w tym kontekście staram się rozumieć nie jako obiekt empiryczny, lecz jako pewien model kulturowy) się określa. Dzięki temu francuska
humanistyka wydaje się dość silnie uodporniona na mody, bo zajęta jest
przede wszystkim uprawianiem – by tak rzec – nauk fundamentalnych,
czyli refleksją nad pryncypiami kultury jako takiej, w całej jej rozpiętości.
Stąd też wynika – jak mniemam – swoistość refleksji przekładoznawczej,
jaka powstała na gruncie tamtejszej kultury. Berman i Meschonnic nie
zachłystują się zwrotem kulturowym w zakresie nauk o przekładzie literackim, lecz z góry go zakładają i niejako integrują, bo cały wysiłek ich myśli
kieruje się w stronę przezwyciężenia zarówno dualizmu znaku i sensu, jak
i dualizmu źródeł i celu, to jest mocno wyabstrahowanej (i dodajmy: nienowej) opozycji pomiędzy domeną wyjściową a kulturą przyjmującą i adaptującą. Wysiłek ten zmierza do pokazania dialektycznej relacji, jaka u podstaw zachodzi pomiędzy tzw. oryginałem a tzw. przekładem.
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The self-aware sign, a new French access to translation studies
(Antoine Berman, Henri Meschonnic)
European tradition is deeply rooted in translation. Nevertheless, it didn’t guarantee in the
past a solid, legitimated ground to this activity, because of the prevalence of Plato’s metaphysics which use to consider the signified (the meaning) to be separable from the signifier
(the letter). This paper raises up the way two French modern philosophers and humanists, in
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accordance to the Romantic idea that the author’s subjectivity is embodied in his thought and
his thought cannot exist apart from its sensual, material, concrete expression (non only represented by sounds and letters but also by rhythm), have raised translation to a fundamental
issue, beyond mere communication, which interrogates the relationship between the language
of the other and the mother tongue and requires a decentred, not ethnocentric, space. Although this openness to the foreign things opposes the meaning-oriented French translation,
it doesn’t imply a simple “source text-oriented approach”. Those two authors reflect on the
dialogic, mutual influences between the considered realms as far as the translated version of
a text is predestined to pursue the mission of rejuvenating and extending the vital presence of
the original text.
Keywords: Platonism, A. Berman, H. Meschonnic, literature, translation, ethnocentrism,
hybridization
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Polsko-niemiecki transfer kulturowy
na przykładzie twórczości ks. Franciszka Sawickiego
Swego rodzaju słowem kluczem naszego czasu stała się globalizacja, pozwalająca wielokierunkowo i wielopłaszczyznowo ująć specyfikę zachodzących w świecie procesów we wszystkich dziedzinach stanowiących ludzkie
życie: gospodarce, handlu międzynarodowym, kulturze i komunikacji. Globalizacja to nieustająco zachodząca interakcja milionów ludzi na całym świecie1. Przepływ informacji, transfer danych, kooperacja, komunikacja dokonująca się dzisiaj na ogromną skalę i z niewyobrażalną dotąd szybkością,
zawsze jednak stanowiła cechę ludzkiej kultury i główne źródło rodzących
rozwiązania inspiracji. Potwierdza to jednoznacznie cała historia ludzkiej
kultury. Wymiana idei, choć wolniejsza ongiś niż dzisiaj, zawsze była impulsem dla poszukiwania nowych rozwiązań i odpowiedzi.
Transfer kulturowy
jako klucz interpretacyjny współczesnej rzeczywistości
Przepływ informacji nie pozostaje jednak bez skutków dla rzeczywistości,
mających udział w jej przetwarzaniu i przekazywaniu. Pozostawia ona trwały, niezatarty ślad na wszystkim, z czym zostanie skonfrontowana2. Można
1 Por. R. Borkowski, Globalizacja, cywilizacja, ponowoczesność, w: tegoż, red., Globalopolis. Kosmiczna wioska. Szanse i zagrożenia, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 2003, s. 11–12.
2 Por. F. Dretske, Epistemology and Information, w: P. Adriaans, J.F.A.K. van Benthem, red., Philosophy of Information (Handbook of the Philosophy of Science), North Holland, Oxford 2008, s. 30.

402

BIBLIOTEKA POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNEGO, 2015 • 5

to uznać za swego rodzaju paradygmat opisujący ludzką kulturę tak dzisiaj,
jak i w przeszłości. Proces inspirowania elementów określonej kultury przez
czynniki zewnętrzne, a w konsekwencji rodzenie się w tym kontekście relacji
zwrotnej, to zjawisko charakterystyczne dla każdej epoki w jej czasowych
i przestrzennych uwarunkowaniach3.
Pojęcie transferu kulturowego w tym kontekście wydaje się doskonałym
narzędziem do opisu zjawiska wzajemnego przenikania inspiracji kulturowych, a nawet można je uznać za fundament nowego naukowego paradygmatu, w opisie świata uwzględniającego transmisję informacji: nieustanne
przechodzenie od narodowego i ponadnarodowego, od centrum ku peryferiom, od homogenicznego do heterogenicznego. Jednocześnie zwraca uwagę
na ciągłe przemiany zachodzące w rozumieniu znaczeń i sensów, a co za
tym idzie – na wieloznaczność i niejasność opisywanych fenomenów, jak
i konstytuujących je elementów w sytuacji stwierdzania przenikania się kulturowych kodów, co w konsekwencji rodzi proces ich hybrydyzacji4.
Transfer kulturowy realizuje się na trzech poziomach: przestrzennym (od
lokalnego do globalnego), czasowym (od poszczególnych momentów do
długotrwałych procesów) i społecznym (od indywidualnych doświadczeń do
kolektywnie rozumianych wielkich formacji). W tej generalizacji należy
uwzględnić, oczywiście, wielorakie i liczne stadia pośrednie5. Praktyczne
rozumienie dynamicznego procesu, jakim jest transfer kulturowy, oznacza
uwzględnienie wieloaspektowej przestrzeni oddziaływań6. Rozciąga się on
dzisiaj bowiem, między innymi, na takie obszary jak: światopoglądowe dyskusje, oddziaływanie instytucji, funkcjonowanie obiektów w przestrzeni
publicznej jako produkty – dobra konsumpcyjne bądź jako nośniki kultury
wysokiej, tworzenie i funkcjonowanie wzorców, kwestie mentalności ludz3 Por. J. Sochoń, On the indefeable relationship between philosophy and culture, w: J. Grzybowski,
red., Philosophical and Religious Sources of Modern Culture, Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main
2012, s. 21–22; R. Brague, Europa – seine Kultur, seine Barbarei. Exzentrische Identität und römische
Sekundarität, Springer VS, Wiesbaden 2012, s. 99–116.
4 Por. M. Middell, Kulturtransfer und Weltgeschichte. Eine Brücke zwischen Positionen um 1900 und
Debatten am Ende des 20. Jahrhunderts, w: H. Mitterbauer, K. Scherke, red., Ent-grenzte Räume.
Kulturelle Transfers um 1900 und in der Gegenwart, Pasagen Verlag, Wien 2005, s. 59–61.
5 Por. M. Werner, Transfer und Verflechtung. Zwei Perspektiven zum Studium soziokultureller Interaktionen, w: H. Mitterbauer, K. Scherke, red., Ent-grenzte Räume. Kulturelle Transfers um 1900
und in der Gegenwart…, s. 101.
6 Por. H. Mitterbauer, Mittler und Medien. Reflexion über zentrale Kategorien des Kulturtransferforschung, w: M. Birk, red., Zwischenräume. Kulturelle Transfers in deutschsprachigen Regionalperiodika des
Habsburgerreiches (1850–1918), LIT Verlag, Wien 2009, s. 26.
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kiej (indywidualnej i społecznej), przejawy aktywności w życiu społecznym
itp. Tym bardziej pasjonujące jest odkrywanie wzajemnych zależności, tropienie nawiązania, dostrzeganie kontynuacji i specyficznego rozwoju, bardzo
często zaskakującego, bo uwarunkowanego swoistą wrażliwością czy zainteresowaniami.
Ks. Franciszek Sawicki – myśliciel na styku dwóch kultur
Na tym tle szczególnie interesujące jest poddawanie analizie dorobku
twórców czy myślicieli jakby naturalnie przejawiających w swojej aktywności
– z racji funkcjonowania na skraju epok czy kultur – specyfikę dokonywania
się transferu kulturowego. Dlatego właśnie przywołana zostaje – jako reprezentatywna – twórczość ks. Franciszka Sawickiego. To jeden z myślicieli
chrześcijańskich, mający bez wątpienia szczególny wpływ na kulturę religijną
w Polsce i Niemczech w pierwszej połowie XX wieku. Zdecydował o tym
szereg czynników, przede wszystkim jego pomorskie korzenie. Pomorze
bowiem – z racji uwarunkowań historycznych – stanowi jedno ze szczególnych miejsc spotkania i w konsekwencji wzajemnego przenikania się tych
dwóch wielkich kultur – polskiej i niemieckiej: „Pomorze było zawsze nie
tylko pomostem, ale i przedmiotem eksploatacji duchowej i materialnej. Taki
jest los wszystkich ziem kresowych – od wieków dorobek tej ziemi wzbogacał jednocześnie obie kultury”7. Specyfiką Pomorza jest powstanie kultury
scalającej harmonijnie elementy tak niemieckie, jak i polskie. Można mówić
o pomorskiej tożsamości, która w czasach przed ukonstytuowaniem się
nowożytnego rozumienia narodu i narodowej przynależności rozumiana
była przede wszystkim w kategoriach małej ojczyzny – Heimatu.
Sawicki urodził się 13 lipca 1877 roku w Godziszewie koło Pelplina
w polsko-niemieckiej w swych korzeniach rodzinie. W jego rodzinnym domu mówiło się po niemiecku8. O związkach Sawickiego z kulturą i językiem
polskim zadecydował w dużej mierze wpływ stryja – ks. Roberta Sawickiego,
deklarującego się jako Polak, pod opieką którego spędził lata szkolne.
7 K. Bączkowski, Wielki Myśliciel. Wspomnienie o ks. prof. Sawickim, „Kierunki” 1957, 60 (30),
s. 1. Por. K.M. Wolsza, Egzystencjalny charakter filozofii chrześcijańskiej według ks. Franciszka Sawickiego (1877–1952), „Studia z Filozofii Polskiej” 2010, t. 5, s. 167–168.
8 Por. F. Sawicki, Franz Sawicki (Autobiographie), w: E. Stange, red., Die Religionswissenschaft der
Gegenwart in Selbstdarstellungen, Felix Meiner Verlag, Leipzig 1927, s. 127.
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Ogromne znaczenie miał później także czas formacji w pelplińskim seminarium duchownym, gdzie spotykali się kandydaci do kapłaństwa tak polsko-,
jak i niemieckojęzyczni9. Co więcej – świadomi złożoności etnicznej swej
diecezji – biskupi chełmińscy nie angażowali się w rządową politykę germanizacyjną, która budziła protesty wśród ludności diecezji, lecz zabiegali
o możliwie jak najlepsze przygotowanie przyszłych księży do pracy z niemiecko- i polskojęzycznymi wiernymi. Zrodziło to w pelplińskim seminarium praktykę obowiązkowego uczenia się języka polskiego przez niemieckich
kleryków10.
Z takich właśnie uwarunkowań kulturowych wynikać będzie tożsamość
ks. Sawickiego z pomorską ojczyzną i akceptacja jej wielowarstwowej, stanowiącej o oryginalności i wyjątkowości polsko-niemieckiej historii i kultury:
„Był internacjonalistą jako naukowiec. Jako teolog wyznawał praktycznie
i teoretycznie uniwersalizm chrześcijański. Ani za życia, ani po śmierci
w sensie testamentalnym nie składał żadnej deklaracji narodowościowej”11.
Sawicki przez pierwsze lata swej naukowej kariery, realizującej się w przestrzeni państwa niemieckiego, pisał wyłącznie po niemiecku. Pierwsze teksty
w języku polskim opublikował około roku 1930. Od tego czasu datuje się
jego polskojęzyczna twórczość, stająca się z biegiem lat coraz bardziej dominująca12. Tym samym intensyfikuje się proces przepływu idei – w przestrzeń kulturową języka niemieckiego – polskiej wrażliwości i obiektywnego,
bo zewnętrznego i zdystansowanego, oceniania zjawisk społecznych i światopoglądowych dotyczących Niemiec; w przestrzeń polskiej kultury – rodzących się nowych, niemieckojęzycznych prądów i idei filozoficznych.
Mimo identyfikacji z dorobkiem filozofii niemieckiej ks. Sawicki pozostawał do niej w pewnym dystansie, jednoznacznie piętnując współczesne mu
zjawiska negatywne i patologiczne w myśleniu. Odnosi się to przede wszystkim do idei szowinistycznego niemieckiego nacjonalizmu, intensywnie się
rozwijającego na fundamencie poczucia krzywdy wywołanej ustaleniami
pokoju wersalskiego, rozczarowaniem powojenną sytuacją gospodarczo-ekonomiczną, co doprowadziło ostatecznie do dojścia Adolfa Hitlera do
władzy. „Jego nauki przeciwko wybujałemu nacjonalizmowi jako zjawisku
Por. Antoni Lietdke, Tradycje naukowe Pelplina, „Studia Pelplińskie” 1969, t. 1, s. 22.
Por. H. Booms, M. Wojciechowski, red., Deutsche und Polen in der Revolution 1848–1849. Dokumente aus deutschen und polnischen Archiven. Polacy i Niemcy podczas rewolucji 1848–1849. Wybór
dokumentów z archiwów polskich i niemieckich, Harold Boldt Verlag, Boppard am Rhein 1991, s. 72.
11 K. Bączkowski, Wielki Myśliciel. Wspomnienie o ks. prof. Sawickim…, s. 1.
12 Por. C.S. Bartnik, Franciszek Sawicki jako historiozof, Wyd. KUL, Lublin 1992, s. 16.
9
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społecznie szkodliwemu, które głosił od najmłodszych lat, kierowały się
przede wszystkim przeciwko nacjonalizmowi niemieckiemu […], zupełnie
odcinał się od wszystkiego, co pochodziło z nacjonalistycznego ruchu hitlerowskiego. Był heroldem prawdy ostrzegającym naród niemiecki przed
skutkami zła w polityce”13.
W latach trzydziestych XX wieku Sawicki zaczyna jawić się jako nieprzejednany przeciwnik ideologii nazistowskiej14. Jego prace, będące systematyczną krytyką rasizmu, sprawiają, że staje się on persona non grata w środowisku Niemców na Pomorzu, coraz bardziej zafascynowanych hitlerowską
ideologią. Jego osoba wzbudzała negatywne emocje i stawała się obiektem
niewybrednych ataków. Apogeum nienawiści wobec Sawickiego wyraziło się
przy okazji desygnowania go na biskupa gdańskiego. Zmasowane protesty
przeciwko tej nominacji Senatu Wolnego Miasta Gdańska, zdominowanego
przez sympatyków nazizmu, a nawet groźba użycia broni, prowadzą do wycofania nominacji biskupiej ks. Sawickiego i mianowania na to stanowisko,
postrzeganego jako bardziej proniemieckiego, ks. Carla Marii Spletta15.
Koszmar wojny w diecezji chełmińskiej naznaczają aresztowania i represje
wobec inteligencji, urzędników i duchowieństwa. Sawickiego od śmierci
uratowała naukowa sława. Choć został aresztowany wraz z pozostałymi
księżmi Pelplina po wkroczeniu hitlerowców, uniknął losu, jaki zgotowali
SS-mani duchownym miasta biskupiego, mordując ich 20 października 1939
roku w lesie pod Tczewem. Został oddelegowany (wraz z dwoma innymi
księżmi) do inwentaryzacji cennych zbiorów Biblioteki Seminaryjnej celem
wywiezienia ich do Niemiec. Gdy nazistowski terror nieco zelżał, profesor
Sawicki zaczął – jako jedyny duchowny przez cały okres wojny – posługiwać
duszpastersko w Pelplinie16. Można się tylko domyślać, jakim cierpieniem
było patrzenie przez sędziwego już uczonego na okrucieństwo wojny, na
bezpowrotne niszczenie relacji, będących podstawą wzajemnej symbiozy,
współegzystencji przedstawicieli obu nacji na terenie Pomorza. Po wojnie
K. Bączkowski, Wielki Myśliciel. Wspomnienie o ks. prof. Sawickim…, s. 1.
Por. F. Sawicki, Nowoczesne teorie rasowe, „Przegląd Powszechny” 1934, t. 201, s. 19–33;
Religia narodowa i rasowa, Drukarnia i Księgarnia Sp. z o.o. w Pelplinie, Pelplin 1935; Rasa
i światopogląd, Wyd. Studium Filozoficzno-Religijnego S.U.J.P., Warszawa 1939.
15 Por. E. Piszcz, Sprawa nominacji ks. Franciszka Sawickiego na biskupa diecezji gdańskiej w 1938 r.,
„Studia Pelplińskie” 1969, t. 1, s. 39–48; M. Plenkiewicz, Wokół nominacji ks. Franciszka Sawickiego na biskupa gdańskiego, „Studia z Nauk Społecznych” 1976, z. 1, s. 81–96.
16 Por. M. Plenkiewicz, Kościół katolicki w Wolnym Mieście Gdańsku. 1933–1939, Wyd. Uczelniane, Bydgoszcz 1980, s. 76–81.
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pozostał w Polsce. Ostatnim za życia wyrazem docenienia znaczenia jego
dorobku stało się nadanie mu doktoratu honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w 1952 roku, kilka miesięcy przed śmiercią.
Implikacje recepcji myśli Sawickiego w filozofii polskiej
Co ciekawe, zupełnie inne tematy w przebogatej twórczości pelplińskiego
myśliciela znalazły swe rozwinięcie w Polsce i w Niemczech. Niewątpliwie
za najistotniejszą dyskusję sprowokowaną jego myślą w Polsce, mającą miejsce jeszcze za jego życia, była kwestia rozumienia przez niego zasady racji
dostatecznej. Pelpliński myśliciel przy okazji swych rozważań związanych
z dowodami na istnienie Boga – inspirowany ideami niemieckiej filozofii
życia, fenomenologii i egzystencjalizmu – podjął próbę modyfikacji tradycyjnego rozumienia niektórych tez tomistycznych. Profesor Sawicki dowartościował funkcje irracjonalne w człowieku – wolę i uczucia: ,,Specyfikę jego
myśli stanowiło zwrócenie się ku irracjonalnym strefom rzeczywistości
ludzkiej. W epoce, kiedy w Kościele obowiązywał dość ciasno pojmowany
tomizm, wymagało to niejakiej odwagi cywilnej”17. Pelpliński uczony twierdził, ,,że zasada o dostatecznej podstawie (zasada racji dostatecznej), z którą
łączy się zagadnienie przyczynowości, jest postulatem rozumu”18. Z punktu
widzenia statusu metodologicznego zdań ma charakter syntetyczny, nie jest
analitycznym aktem ludzkiego umysłu19. Ma to szczególne znaczenie dla
dowodzenia istnienia Boga: ,,Filozoficzne poznanie Boga nie jest jednak
według Sawickiego wyłącznie dziełem rozumu, nie jest ono całkowicie, aż
do ostatecznych swych podstaw w pełni racjonalne. Odgrywają w nim rolę
czynniki pozarozumowe i potrzebne jest odpowiednie usposobienie człowieka, jako podmiotu tego poznania. Dzieje się tak dlatego, że prawa, którymi
posługuje się filozoficzne poznanie Boga, nie są prawami i zasadami bezpośrednio oczywistymi”20.
17 J.S. Pasierb, Aktualność myśli ks. Franciszka Sawickiego, „Tygodnik Powszechny” 1977, nr
50, s. 6.
18 Tegoż, Ks. Franciszek Sawicki w pamięci uczniów, „Studia Pelplińskie” 1971, t. 2, s. 22.
19 Por. J. Buxakowski, Ks. Franciszek Sawicki – myśliciel pelpliński, w: J. Jezierski, K. Parzych,
red., Wybitni teologowie XX wieku. Krąg języka niemieckiego, Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, Olsztyn 2006, s. 234.
20 T. Kotlenga, Religijne poznanie Boga według ks. Franciszka Sawickiego, „Studia Pelplińskie”
1971, t. 2, s. 29.
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Tezy te wywołały sporo zamieszania w świecie polskich intelektualistów
chrześcijańskich lat powojennych, sugerujących nawet konieczność odwołania się do autorytetu Stolicy Apostolskiej. Ks. Sawicki jednak udowodnił, że
takie rozumienie tego problemu mieści się w katolickiej interpretacji tego
zagadnienia: ,,Naprzód rozważałem zasadę dostatecznej racji, która jest podstawą całej metafizyki i umożliwia wnioskowanie z świata zjawiskowego
o istocie i przyczynie wszechrzeczy. Zasada ta opiewa, że wszystko, co jest,
musi mieć dostateczną rację swego bytu. […] Przyjmując tedy zasadę dostatecznej racji zakładam, że w wszechbycie nie ma nic, co by było w swym istnieniu
zupełnie niezrozumiałym i przypadkowym”21. Sawicki zaznacza, wychodząc od
definicji przyczynowości sprawczej twierdzącej, że wszystko, co istnieje, musi
mieć cechę zrozumiałości. Jednak – stwierdza dalej Sawicki, ,,nie możemy
udowodnić, że wszędzie i zawsze tak jest; ale stwierdzamy, że wszędzie tak
jest w świecie nam znanym. Wnioskujemy stąd, że tak jest i w świecie nam
niedostępnym”22.
Tym samym poszerza zakres terenu badawczego, uwydatniając znaczenie
czynnika irracjonalnego: woli i uczuć. Profesor Sawicki nie dokonuje ataku
na naukę tomistyczną i na klasyczne rozumienie filozofii i teologii chrześcijańskiej. Pragnie jedynie poszerzyć przestrzeń poznawczą: ,,Są granice naszego poznania czysto racjonalnego, nie tylko na wyżynach, ale też w oświetleniu najgłębszych źródeł poznania. Wobec tego wolę nie zamykać oczu
przed ciemnością tej głębi, jakby nie istniała, i uświadamiając sobie granice
poznania czysto rozumowego szukać prawdy i pewności nie tylko rozumem,
lecz także sercem i wolą”23.
Niezaprzeczalny jest też wpływ ks. Sawickiego na kształtowanie się polskiego personalizmu, teologii narodu i teologii dziejów. Zwłaszcza ostatnie
lata owocują coraz liczniejszymi publikacjami poświęconymi pelplińskiemu
myślicielowi24. Nie do przecenienia są zwłaszcza liczne publikacje ks. prof.
Mirosława Mroza25, podejmującego także wysiłek redakcji planowanego
21 F. Sawicki, Głos obrony x. prof. Sawickiego, ,,Orędownik Diecezji Chełmińskiej” 1948, nr 3,
s. 205.
22 Tamże.
23 Tamże, s. 208.
24 Zauważyć trzeba przede wszystkim dwie monografie: M. Kowalczyk, U początków teologii
historii w Polsce. Franciszek Sawicki. Konstanty Michalski. Aleksander J. Pechnik, Wyd. KUL, Lublin
2008, oraz: J. Babiński, Teologia życia. Próba reinterpretacji dorobku ks. Franciszka Sawickiego, Bernardinum, Pelplin 2013.
25 Przykładowo: M. Mróz, Człowiek nowoczesny i jego religijność. Aktualność ostrzeżeń etyczno-moralnych ks. Franciszka Sawickiego sprzed 50 lat, „Teologia i Człowiek” 2003, nr 2, s. 43–57;
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tłumaczenia dział Sawickiego na język polski, z których ukazało się Ideal der
Persönlichkeit26.
Recepcja myśli ks. Sawickiego w Niemczech
Paradoksalnie, choć po wojnie przestano drukować książki Sawickiego
w Niemczech, jego myśl jest bardziej znana w Niemczech niż w Polsce. Fakt
wydawania najważniejszych jego dzieł po niemiecku sprawił, że myśl jego
miała ogromny wpływ na kształt niemieckiej filozofii i teologii przede
wszystkim przed II wojną światową. Szczególny rozgłos przyniosły mu prace
z pogranicza teologii i filozofii, w których wystrzegając się pokusy z jednej
strony suchego racjonalizmu, a z drugiej płytkiego fideizmu, obnażał błędy
ówczesnego myślenia filozoficznego, zwalczając modne idee panteizmu27,
teozofii28, modernizmu29, proponując swe własne rozwiązania, skoncentrowane przede wszystkim na idei pełnego budowania koncepcji chrześcijańskiej osobowości.
Temat ten stał się wątkiem centralnym dla jego myślenia. Chciał ukazać
rozwój pojęcia osobowości w dziejach cywilizacji, dostrzegając jej trzy
aspekty: metafizyczny (substancja rozumnego podmiotu), etyczny (pełny
rozwój samodzielnego i rozumnego życia wewnętrznego) oraz indywidualistyczny (duchowa odrębność każdego człowieka). W dążeniu do doskonałości wzór stanowi zawsze osoba Jezusa Chrystusa – „die persönlichste
Persönlichkeit”. To chrześcijańskiej refleksji nad tajemnicą Chrystusa cywilizacja europejska zawdzięcza podstawy personalistycznego rozumienia człowieka, co wiąże się z uznaniem wolności i godności każdej osoby ludzkiej.
Actualidad del pensamiento ético del filósofo polaco Franciszek Sawicki, „Scripta Theologica” 2008,
nr 1, s. 201–226; Nie ma prawdy samotnej. Przyczynek do zrozumienia filozofii poznania Franciszka
Sawickiego, „Ruch Filozoficzny” 2012, nr 1, s. 97–110.
26 F. Sawicki, Ideał osobowości, przeł. T. Kupś, R. Michalski, A. Pacholik-Żuromska, redakcja
i wprowadzenie M. Mróz, Wyd. Naukowe UAM, Toruń 2009.
27 Por. tegoż, Theismus und Pantheismus, „Der Katholische Seelsorger” 1907, s. 541–553; Dusza nowoczesnego człowieka. Tło moralne i religijne Akcji Katolickiej, Księgarnia św. Wojciecha,
Poznań 1935, s. 102–108.
28 Tegoż, Moderne Theosophie, „Literarischer Handweiser” 1920, nr 7, kol. 335.
29 Tegoż, Der Modernismus und Apologetik, „Wissenschaftliche Beilage zum Germania” 1908,
nr 10, s. 73–88; Der Modernismus, „Mädchenbildung auf christlicher Grundlage” 1910, z. 1,
s. 237–246.
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Personalistyczna wizja człowieka, stawiająca jako postulat konieczność budowania ideału osobowości, stanowi – zdaniem Sawickiego – antidotum na
drażliwe problemy społeczno-polityczne i stanowi punkt wyjścia dla przeciwstawiania się konfliktogennym degeneracjom życia społecznego: rasizmowi,
segregacji kulturowej czy płciowej.
Chrześcijaństwo w pismach Sawickiego stanowi alternatywę dla kontestujących Boga propozycji światopoglądowych, które – będąc pozbawione
perspektywy transcendentnej – oznaczają mniej lub bardziej ukrytą drogę ku
nihilizmowi bądź podporządkowanie ludzkich dążeń celom, będącym
z gruntu fałszywymi bożkami. Tym samym Sawicki buduje swoją propozycję
ukazywania sensu i wartości życia ludzkiego, która sprzeciwia się nietzscheańskiemu projektowi prawa do panowania silnych nad słabymi, lecz jako
ideał ukazuje konieczność podejmowania wysiłku, prowadzącego do panowania ducha nad naturą. Na realizację tej misji człowiek otrzymuje swe życie.
Sawicki pyta, jaki jest jego sens, dalej – jaki jest sens dziejów wytyczony
przez Boga? Odpowiedź-program formułuje, widząc w dziejach człowieka
immanentny cel historii, który tylko wtedy osiąga go w pełni, gdy realizuje
go, uwzględniając Boga30.
Człowiek niejednokrotnie okazuje się zbyt słaby w obliczu zadań, które
sam sobie stawia czy odczytuje je jako wolę Boga. Jego słabość i grzeszność
nie tylko nie maleją, ale wzrastają, wydają się siłą nieopanowywalną. Dzieje
świata i kształtującego je człowieka są więc nieustanną walką między dążeniem ku dobru a pokusą zła31. Dlatego można propozycje Sawickiego
nazwać pełnymi wiary w możliwości człowieka i sens życia. Przeciwstawia
się on pokusie pesymizmu i nihilizmu, ukazując jego niezwykłość i piękno,
także dramatyzm, który wynika z jego jednorazowości i niepowtarzalności:
„człowiek raz tylko żyje na ziemi, a w tym jednym życiu rozstrzygają się jego
losy na zawsze”32. Chrześcijaństwo jest religią afirmującą życie, której przyświeca idea wielkości i wolności ludzkiego ducha. Człowiek jest bowiem
istotą niezwykle piękną. Wynika to z jego relacji z Bogiem oraz faktu niezwykłego pośród stworzeń obdarowania go przez Stwórcę. Stąd niezwykłość i wartość jego istnienia.
Taka wizja dziejów i człowieka przeciwstawia się pesymistycznym i pełnym rozpaczy wizjom Artura Schopenhauera, Rudolfa Euckena, Eduarda
von Hartmanna i innych myślicieli, w dużej mierze nadającym ton koncepPor. tegoż, Franz Sawicki (Autobiographie)…, s. 150.
Por. tamże, s. 151.
32 Tegoż, Filozofia życia, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 1936, s. 140.
30
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cjom myślenia w przestrzeni kultury języka niemieckiego początku XX wieku. To nie ślepa konieczność i bezlitosne prawa przyrody rządzą dziejami
człowieka, ale Bóg, który obdarza człowieka wolnością i wskazuje na cele
nadające sens istnieniu człowieka i czasowi jego życia. Jednocześnie wyprzedza swoimi rozwiązaniami Sawicki intuicje, które zrodzi dochodzący do
głosu w latach czterdziestych i pięćdziesiątych XX w. egzystencjalizm33.
Epoka powojenna, choć charakteryzowała się z racji politycznych swego
rodzaju ostracyzmem w odniesieniu do osoby i twórczości ks. Franciszka
Sawickiego, nie spowodowała całkowitego zniknięcia jego propozycji z panoramy myśli filozoficznej i teologicznej. Ostatnie lata to okres swoistego
renesansu i zainteresowania jego myślą, co wyraziło się reedycjami jego najważniejszych dzieł34. Ufać więc należy, że ostatecznie znajdzie należne sobie
miejsce w panoramie niemieckojęzycznej myśli teologicznej i filozoficznej.
Niemiecko-polska transpozycja ideowa w dziełach Sawickiego
Sława naukowa Sawickiego swe źródło zdaje się mieć w jego wyjątkowym
stylu pisarskim. „Staranny, precyzyjny i jasny” – pisał o języku pelplińskiego
myśliciela jego uczeń i przyjaciel – ks. dr Franciszek Manthay – i dodawał:
„Najtrudniejsze teologiczne i filozoficzne problemy otrzymywały w jego
przedstawieniu zrozumiałość i jasność”35. Takie cechy jego dzieł, przy wielkiej aktywności naukowej Sawickiego – liczne, wielokroć wznawiane książki
i ogromna liczba artykułów w naukowych periodykach – przyczyniały się do
jego wielkiej popularności, co wyrażało się licznymi zaproszeniami do wygłaszania wykładów na najbardziej renomowanych uczelniach Polski i Niemiec. Należy to uznać za jedno ze źródeł przenikania idei między przedstawicielami środowisk naukowych w Polsce i Niemczech36.
Sawicki – co wydaje się szczególnie ważne – był pionierem myślenia personalistycznego i egzystencjalistycznego. Uważał, że wpływ idei egzystencjalizmu dla
Por. J. Buxakowski, Ks. Franciszek Sawicki – myśliciel pelpliński…, s. 233.
Wert und Würde Der Persönlichkeit im Christentum (2010), Geschichtsphilosophie (2011), Der Sinn
des Lebens: Eine Katholische Lebensphilosophie (2011).
35 F. Manthey, Ein Philosoph und Theologe aus dem Kreise Dirschau: Professor Dr. Franz Sawicki,
w: A. Renz, O. Korthals, red., 700 Jahre Stadt Dirschau. Eine Jubiläumsschrift. Im Auftrage des
Heimatkreisausschusses mit Hilfe der Stadt Witten herausgegeben, Verlag Bernhardt, Witten 1960, s. 40.
36 Por. K.M. Wolsza, Egzystencjalny charakter filozofii chrześcijańskiej według ks. Franciszka Sawickiego…, s. 167.
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myśli chrześcijańskiej byłby szczególnie korzystny, gdyż daje on „scholastyce
sposobność odmłodzenia przez zastrzyk podmiotowości”37. Stworzył więc
w konsekwencji szczególną wersję personalizmu, która – osadzona w kulturze
polskiej i niemieckiej, dla obu kultur językowych stanowiła źródło inspiracji:
„Jego personalizm nie jest jakimś systemem zamkniętym, doktryną już postulowaną i opracowaną raz na zawsze, ale szerokim widnokręgiem świata
osoby i wspólnoty, która – wychodząc od ich adekwatnego zrozumienia –
otwiera się także na transcendencję, przestrzeń religii i wiary”38.
Jego propozycje ideowe, zwłaszcza nieprzejednane negatywne stanowisko
wobec idei rasistowskich, powodowały emocjonalną dyskusję z jego propozycjami w środowisku nazistowskich ideologów. Sawicki wykazywał – opierając się na tych samych filozoficznych źródłach, co ideolodzy hitleryzmu
z Alfredem Rosenbergiem na czele, a więc przede wszystkim na ideach
Nietzschego – że możliwe jest zbudowanie wizerunku człowieka wolnego.
Dokonać to się może poprzez otwarcie się na chrześcijański projekt człowieka i rozwoju jego osobowości39. Twierdzeniem, że bez sensu są wszelkie
idee segregacji rasowej40, Sawicki uderzał w fundament ideologii Trzeciej
Rzeszy. Pisał: „Gdy na początku XIX wieku stwierdzono wspólne pochodzenie języków indogermańskich (aryjskich), zaczęto mówić o rasie indogermańskiej, czyli aryjskiej. Ta słynna rasa aryjska, która dziś pomimo dokładniejszych badań naukowych, w teoriach rasowych odgrywa tak wielką
rolę, nie istnieje wcale, o ile bierze się ją w ścisłym znaczeniu antropologicznym. Nie ma rasy aryjskiej, są tylko ludy aryjskie, które bynajmniej nie tworzą
jednej rasy”41. Nic dziwnego więc, że spotykał się z emocjonalną, niejednokrotnie brutalną krytyką42. Biorąc pod uwagę, jak współcześnie trudnym
i drażliwym tematem jest kwestia odpowiedzialności Niemców za zbrodnie
II wojny światowej, niewątpliwie podejmowanie przez Sawickiego krytyki
nazizmu przy jednoczesnym wskazywaniu na możliwość budowania w tym
samym kontekście kulturowym propozycji alternatywnych, jest jednym
37 F. Sawicki, Chrześcijańska filozofia egzystencjalna, „Przegląd Powszechny” 1948, t. 225,
s. 341; por. Teologia egzystencjalna, „Homo Dei” 1958, nr 1, s. 66 i 75.
38 M. Mróz, Filozofia Franciszka Sawickiego, „Studia z Historii Filozofii” 2010, nr 1, s. 82.
39 Por. F. Sawicki, Franz Sawicki (Autobiographie)…, s. 142.
40 Por. J. Babiński, Teologia życia. Próba reinterpretacji dorobku ks. Franciszka Sawickiego…, s. 223
i nn.
41 F. Sawicki, Nowoczesne teorie rasowe, „Przegląd Powszechny” 1934, t. 201, s. 22–23.
42 Por. E. Piszcz, Sprawa nominacji ks. Franciszka Sawickiego na biskupa diecezji gdańskiej w 1938
roku…, s. 41.
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z czynników zainteresowania jego dorobkiem w obrębie kultury niemieckojęzycznej.
Niewątpliwie też na kulturowy transfer, dokonujący się dzięki twórczości
ks. Sawickiego, miała wpływ jego doskonała znajomość literatury pięknej,
zwłaszcza niemieckojęzycznej. Był człowiekiem bardzo wrażliwym na piękno słowa. Tak jego niemieckie, jak i polskie teksty charakteryzują się starannym dopracowaniem pod względem językowym. Często swoje wywody
ilustruje cytatami z poezji, zwłaszcza niemieckiej, ale i polskiej. Jego erudycja
jest w związku z tym zakresem wiedzy dostrzegalna zwłaszcza w jego Lebensanschaunegen alter und moderner Denker. Oprócz regularnego wykładu
z zakresu historii filozofii idei książka ta stanowi „zbiór artykułów o osobowościach w literaturze, sztuce, filozofii i teologii”43. Pisał o tym już przed
laty ks. prof. Janusz Stanisław Pasierb, słuchacz wykładów pelplińskiego
myśliciela, uznając go za pioniera w korzystaniu w analizach teologicznych
z tzw. loci theologici: „jedną z wielkich zasług ks. Sawickiego dla współczesnej
myśli teologicznej jest to, że był pierwszym lub jednym z pierwszych myślicieli katolickich przełomu XIX i XX wieku, którzy dojrzeli w literaturze
artystycznej locum theologicum i wezwali poetów, by byli obok teologów świadkami Słowa Bożego w świadomości ludzkiej”44. Tym samym powodował
percepcję twórczości polskich pisarzy i poetów w Niemczech oraz popularyzację literatury niemieckojęzycznej w Polsce, wskazując na ich filozoficzne
konotacje, jak i możliwość identyfikacji w nich kodu religii chrześcijańskiej.
Nie do przecenienia jest również rola, jaką odegrał ks. Sawicki w transponowanie idei egzystencjalizmu w przestrzeń kultury polskiej po II wojnie
światowej. W sytuacji coraz intensywniejszego uszczelniania polskich granic
i budowania komunistycznego totalitaryzmu to właśnie pelpliński myśliciel
poprzez swoje publikacje powodował percepcję „nowinek” filozoficznych45.
Swoich słuchaczy i czytelników stawiał więc w sytuacji rozumienia kultury
jako otwartej. Poszukiwanie prawdy, dobra i piękna, sensu życia i odpowiedzi na najbardziej pierwotne pytania są dla człowieka charakterystyczne
niezależnie od języka czy kontekstu mentalnościowo-kulturowego. Ich uniPor. M. Wojtczak, Franz oder Franciszek Sawicki – ein deutscher oder polnischer Denker, „Studia
Germanica Posnanensia” 1999, t. XXIV, s. 156.
44 J.S. Pasierb, Ks. Franciszek Sawicki w pamięci uczniów…, s. 10.
45 Zob. przykładowo: F. Sawicki, Filozofia egzystencjalna, „Przegląd Powszechny” 1936,
t. 209, s. 195–210; Filozofia egzystencjalna niemiecka, „Przegląd Powszechny” 1948, t. 225,
s. 185–195; Jean Paul Sartre, „Przegląd Powszechny” 1948, t. 225, s. 253–264; Teologia egzystencjalna…, s. 65–71; Religia i życie moralne, „Homo Dei” 1957, nr 1, s. 44–56.
43
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wersalność właśnie przekracza granice, które tworzy czas i przestrzeń, sam
człowiek poprzez dokonywane wybory. Kultura polska i niemiecka stanowią
przecież fenomeny wyrosłe na fundamencie chrześcijańskiej Europy. Mimo
specyficzności i odmienności ich wspólne korzenie ułatwiają wzajemne zrozumienie, zwłaszcza gdy obie próbują odpowiedzieć na fundamentalne
pytania dotyczące człowieka i świata, będące wysiłkiem odkrywania prawdy.
Ks. Sawicki tak wzajemne wpływy rozumiał i aktywnie uczestnicząc –
poprzez swoją twórczość – w ich intensyfikowaniu, swoich czytelników do
nich zachęcał (i zachęca).
Podsumowanie
Historia ludzkiej myśli nie jest opisywalna linearnie, jako jeden, charakteryzujący się konsekwentnym z siebie wynikaniem ciąg faktów i idei. Historia
ludzkiej myśli to historia powrotów. Niejednokrotnie zdarza się, że to, co
wydaje się już ideą bezwartościową, jałową, skazaną na zapomnienie, nagle,
w określonym kontekście faktów i zdarzeń odżywa, staje się źródłem nowych inspiracji i rozwoju dla świeżych, niespodziewanych wcześniej idei czy
intuicji. Proces ten w odniesieniu do filozofii opisuje francuski filozof Georges
Bataille: „filozofia nigdy nie jest domem, lecz placem budowy. Jej niedokończoność nie jest niedokończonością nauki”46, ale w ciągłym poszukiwaniu
i precyzacji źródłem jej rozwoju.
W jakiejś mierze można to odnieść do myśli ks. Sawickiego, który po kilkudziesięciu latach względnego braku zainteresowania jego twórczością
wraca na ideowy areopag, oferując – mimo upływu czasu – propozycje aktualne
i przemawiające do człowieka naszych czasów. Być może dziś zainteresowanie myślą ks. Franciszka Sawickiego pobudzane jest przez ludzką ciekawość
czy chęć poznania prawdy, wolną od ideologicznych czy historycznych
uprzedzeń. Kilka lat po śmierci ks. Sawickiego jeden z myślicieli analizujących jego dorobek szczególnie pod kątem znaczenia dla kultury niemieckiej
i polskiej pisał: „Przypuszczam, że nauki jego będą kiedyś ważne do wygładzania i rozplatania polsko-niemieckiego węzła gordyjskiego”47. Być może
właśnie się to dokonuje.
46
47

G. Bataille, Teoria religii, przeł. K. Matuszewski, Wyd. KR, Warszawa 1996, s. 13.
K. Bączkowski, Wielki Myśliciel. Wspomnienie o ks. prof. Sawickim…, s. 1.
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The works of Franciszek Franciszek Sawicki as an example of
Polish-German cultural transfer
Franciszek Sawicki (1877–1952) is a thinker of two cultures. A strong relationship with his
native Pomerania and the specificity of this region had a huge impact on his worldview based
on elements of Polish and German heritage. His philosophical and theological writings focus
on a dialogue between these two mentalities and cultural ways of functioning while searching
for the space of coexistence. In the field of science and Christianity, Franciszek Sawicki was
able to rise above nationalism of his time, seeing a chance to cross the traditional boundaries
and divisions. Therefore, many people in his lifetime were inspired by his bilingual achievements as well as the two cultures are inspired today.
Keywords: the cultural transfer, Franciszek Sawicki, the Polish-German coexistence of
culture, the Polish-German cohabitation

BIBLIOTEKA POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNEGO, 2015 • 5
ISSN 1898-1593

TOMASZ WIŚNIEWSKI

Uniwersytet Gdański

Uniwersalizm Cerkwi prawosławnej w II RP
a problem „Polaków prawosławnych”
Niniejszy artykuł powstał na podstawie przedstawionej przeze mnie
w czasie konferencji „Adaptacje. Transfery kulturowe” prezentacje prezentacji i stawia sobie za cel przybliżenie polityki polonizacji prawosławia w II RP
wraz z jej wpływem na charakter narodowościowy Cerkwi prawosławnej.
Praca ma charakter wstępny do rozpoczętych przeze mnie badań nad zagadnieniem Polaków wyznania prawosławnego i grekokatolickiego w międzywojennej Polsce.
Według Księgi Rodzaju pierwotnie cała ludzkość była jednym ludem,
mówiącym wspólnym językiem. „Pomieszanie mowy mieszkańców całej
ziemi” było karą za chęć wybudowania przez ludzi majestatycznej budowli,
którą później nazwano wieżą Babel. Chrześcijaństwo w przeciwieństwie do
judaizmu czy wierzeń ówczesnych religii starożytnych propagowało nowy
model społeczny, charakteryzujący się m.in. przewartościowaniem znaczeń
pojęć takich jak tradycja, rodzina, pochodzenie. W Piśmie Świętym wielokrotnie poruszana jest konieczność porzucenia swojego doczesnego życia,
z materialnymi wygodami, pełnionymi funkcjami czy uprzedzeniami.
W Liście do Galatów św. Paweł stwierdza, że „Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani
kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie”1. Dla
chrześcijan pochodzenie ich braci i sióstr w wierze nie miało mieć znaczenia. Postulaty te zachowała zinstytucjonalizowana już Cerkiew prawosławna,
Gal 3,28, Biblia Tysiąclecia, red. nauk. o. Augustyn Jankowski OSB, bp Kazimierz Romaniuk, ks. Lech Stachowiak, oprac. Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy Benedyktynów
Tynieckich, Wyd. Pallottinum, Poznań–Warszawa 1982.
1
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co znalazło odbicie w jej kanonach2. Rozwój idei narodowościowych ma
odzwierciedlenie w protestanckich „Kościołach narodowych”, nie pozostał
jednak bez wpływu także na katolicyzm i prawosławie. Tendencje te stały się
wyjątkowo silne po Wiośnie Ludów, by po chwilowym wygaśnięciu zapalić
się nowym płomieniem na przełomie XIX i XX wieku. Wiara prawosławna
zajmowała szczególne miejsce w tożsamości rosyjskiej doby przedrewolucyjnej. Na terenach dawnej Rzeczypospolitej, które znalazły się w granicach
zaboru rosyjskiego, ludność prawosławna, mimo wykazywania lokalnych,
nierosyjskich odrębności kulturowo-religijnych (śpiew, kult poszczególnych
świętych, architektura sakralna), była poprzez duchowieństwo poddawana
rusyfikacji.
Wyznawcy prawosławia w odrodzonej Rzeczypospolitej stawiali pierwsze
kroki w atmosferze niechęci ze strony rzymskokatolickiej ludności, która
kojarzyła cerkiewne kopuły z rusyfikatorską polityką zaborcy. Wobec rewolucyjnego zamętu, który ogarnął Rosję, oraz usilnej chęci polskich kół rządowych, by odciąć prawosławie w Polsce od moskiewskiej władzy, kwestią
priorytetową stała się sprawa cerkiewnej autokefalii. Sytuacje komplikowało
zróżnicowanie językowe i etniczne wiernych. Najwięcej prawosławnych
deklarowało narodowość ukraińską (1,5 mln wiernych), następnie białoruską
(900 tys.), „tutejszą” (700 tys.). Co ciekawe, więcej wiernych zadeklarowało
narodowość polską (ok. 600 tys.) niż rosyjską (125 tys.)3. Deklarowanie polskości nie zawsze było związane z faktycznymi poglądami respondenta.
Przynależność do kultury polskiej, zwłaszcza w miastach, odbierana była
jako ekskluzywna. W spisie powszechnym z 1931 r. 12,1% wyznawców prawosławia wskazało język polski jako ojczysty4. Także w tym przypadku wybór ten mógł być podyktowany konformizmem. Wiarygodność danych narodowościowych i językowych obu spisów przeprowadzonych w II RP była
i nadal poddawana jest krytyce.
Jak zauważył włoski germanista Claudio Magris, „autentyczna tożsamość
przypomina matrioszkę: jedna zawiera w sobie drugą i sama z kolei mieści się
2 Kwestie narodowościowe oraz podejście teologiczno-kanoniczne Cerkwi do patriotyzmu
i nacjonalizmu wyczerpująco przedstawił ks. dr Marek Ławreszuk w książce Prawosławie wobec
tendencji nacjonalistycznych i etnofiletystycznych. Studium teologiczno-kanoniczne, Wyd. Naukowe Semper, Warszawa 2009.
3 A. Mironowicz, Kościół prawosławny w Polsce, Białoruskie Towarzystwo Historyczne, Białystok 2006, s. 514.
4 Drugi Powszechny Spis Ludności z dnia 9 XII 1931 r., Statystyka Polski, seria C, z. 94a,
Warszawa 1983, tabl. 10.
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w większej”5. Jedną z takich matrioszek w Polsce przedrozbiorowej była formacja kulturowa genthe Rutheni, natione Poloni. Zjawisko to dotyczyło ogółu ludności
ruskiej, zarówno prawosławnej, jak i grekokatolickiej. Ze względu na modernizację idei narodowościowych i powstanie nacjonalizmu już od drugiej połowy
XIX wieku ta dualistyczna tożsamość stawała się anachronizmem, co nie oznacza, że nie przetrwała do wieku XX6. Wśród historyków zajmujących się tematyką prawosławia w międzywojennej Polsce dominuje przeświadczenie, że
omawiana formacja kulturowa była tworem sztucznym7. Nie ma wątpliwości co
do istnienia w II RP prawosławnych Polaków, tożsamość ta była jednak zjawiskiem marginalnym, wyolbrzymionym przez państwową propagandę. Dotychczasowe badania nie uwzględniają faktu istnienia małżeństw mieszanych, nielicznych konwersji wraz z powołaniem Polskiego Narodowego Kościoła Prawosławnego8 oraz działalności tak zwanej szlachty zagrodowej9. Rządowe plany
polonizacji prawosławia opierały się na dwóch głównych założeniach. Pierwsze
dotyczyło wprowadzenia języka polskiego do liturgii, kazań, prasy cerkiewnej
i modlitewników, a także zmiany kalendarza z juliańskiego na gregoriański.
14 grudnia 1922 r. synod podjął ustawę dopuszczającą używanie przez duchownych w cerkwiach języków polskiego, białoruskiego i czeskiego. Ustawę tę poprzedziła uchwała zezwalająca na zastosowanie ukraińskiej wymowy języka
staro-cerkiewno-słowiańskiego w liturgii10. Dany język miał być używany tylko
w przypadku akceptacji tłumaczeń przez władzę cerkiewną oraz wyłącznie
w parafiach, w których wierni zgłosili taką potrzebę. Postulaty językowe i kultuC. Magris, Tożsamość to matrioszka: suma spotkań i opowieści, „Herito” 2011, nr 2, s. 23.
A. Zięba, Gente Rutheni, natione Poloni. Z problematyki kształtowania się ukraińskiej świadomości
narodowej w Galicji, w: Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej, red. R. Łużny, A. Zięba, t. II,
Państwowa Akademia Umiejętności, Kraków 1995, s. 65.
7 Profesor Antoni Mironowicz uważa wręcz, że „polonizacja prowadzona metodami administracyjnymi była procesem sztucznym, prowadzącym do zaostrzania antagonizmów między
grupami wiernych, a także dewiacji światopoglądowych” (za: A. Mironowicz, Stowarzyszenie
Polaków Prawosławnych, „Białostocczyzna” 1989, nr 4 [16], s. 24).
8 Działalność Polskiego Narodowego Kościoła Prawosławnego (dalej: PNKP) nie doczekała się jeszcze opracowania, ogólnych informacji dostarcza praca dr. Grzegorza Jacka Pelicy
(G.J. Pelica, Kościół prawosławny w województwie lubelskim (1918–1939), Fundacja Dialog Narodów, Lublin 2009, s. 193–197).
9 Większa część poleskiej szlachty zaściankowej łączyła wyznanie prawosławne z przekonaniem przynależności do „szlachty polskiej” (Zob. O. Grott, Instytut Badań Spraw Narodowościowych i Komisja Naukowych Badań Ziem Wschodnich w planowaniu polityki II Rzeczypospolitej Polskiej
na Kresach Wschodnich, Księgarnia Akademicka, Kraków 2013, s. 199–200).
10 M. Papierzyńska-Turek, Między tradycją a rzeczywistością. Państwo wobec prawosławia 1918–
1939, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1989, s. 232.
5
6
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rowe białoruskie oraz ukraińskie były na tyle w Cerkwi silne, że ta stanęła przed
kolejnymi problemami narodowościowymi: białorutenizacją i ukrainizacją11.
Celem stworzenia przekładu ksiąg liturgicznych na język polski w sierpniu 1924
roku metropolita Dionizy (Waledyński) powołał odpowiednią komisję12.
W obliczu braku sygnalizowania przez wiernych zapotrzebowania na język
polski w życiu liturgicznym komisja rozwiązała się13. Od 1934 roku, zgodnie z zarządzeniem metropolity Dionizego, w święta państwowe miała być
śpiewana polska pieśń patriotyczna Boże, coś Polskę!14. Nowa komisja ds. przekładu liturgii rozpoczęła pracę w 1935 roku, jej skład opierał się na kadrze
Studium Teologii Prawosławnej UW15. Efekty były widoczne już w listopadzie tego roku, kiedy to z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w Warszawie, Białymstoku i Grodnie zostały odprawione po
raz pierwszy liturgie w języku polskim16. Nabożeństwo w Warszawie wraz
z molebniem17 w intencji RP odprawił ks. Szymon Fedorońko, związany
z Duszpasterstwem Prawosławnym Wojska Polskiego18. Warto zauważyć, że
wspomniany duchowny brał udział w pracach komisji zajmującej się przekładem liturgii oraz zainicjował powstanie w 1938 r. w Grodnie Prawosławnego
Instytutu Naukowo-Wydawniczego19. Nabożeństwo to wywołało falę krytyki
nie tylko wśród prawosławnych w Polsce, ale także w rosyjskich kręgach emigracyjnych w Stanach Zjednoczonych i w Jugosławii20. W obliczu coraz silniejszej ofensywy języka polskiego władze cerkiewne zarządziły, aby potrzeba użycia tekstu w języku polskim, białoruskim czy ukraińskim w danej parafii była
11 U. Pawluczuk, Białorutenizacja i ukrainizacja języka liturgicznego w Kościele prawosławnym w II Rzeczpospolitej, w: „Latopisy Akademii Supraskiej”, red. U. Pawluczuk, t. 3, Fundacja Oikonomos,
Białystok 2012, s. 171–183.
12 M. Papierzyńska-Turek, Między tradycją a rzeczywistością…, s. 233.
13 Tamże.
14 S. Dudra, Metropolita Dionizy (Waledyński) 1876–1960, Warszawska Metropolia Prawosławna, Warszawa 2010, s. 59.
15 A. Mironowicz, Problematyka narodowościowa w Kościele prawosławnym w II Rzeczypospolitej,
w: E. Matuszczyk, M. Krzywosz, red., W kręgu sacrum i pogranicza, Wydział Historyczno-Socjologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2004, s. 281.
16 U. Pawluczuk, Białorutenizacja i ukrainizacja języka liturgicznego…, s. 179.
17 Molebień – krótkie nabożeństwo dziękczynne lub błagalne (za: H. Fediukina, Leksykon
terminologii prawosławnej rosyjsko-polski, Warszawska Metropolia Prawosławna, Warszawa
2014, s. 150).
18 M. Papierzyńska-Turek, Między tradycją a rzeczywistością…, s. 249.
19 M. Kalina, Polonizacja Cerkwi prawosławnej w województwie białostockim (1918–1939), „Białoruskie Zeszyty Historyczne” 2005, nr 2/4 s. 84.
20 M. Papierzyńska-Turek, Między tradycją a rzeczywistością…, s. 249.
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sprawdzana przez władze diecezjalne21. W 1936 roku ukazał się pierwszy numer
polskojęzycznej „Gazety Prawosławnej” (w Warszawie), dwa lata później rozpoczęto kolportować „Wiadomości Metropolii Prawosławnej w Polsce”.
W 1939 roku w Wilnie ukazał się „Dwutygodnik Prawosławny”, w Grodnie
z kolei „Przegląd Prawosławny”22. Podsumowując kwestie języka polskiego
w kontekście prawosławia w II RP, należy zastanowić się nad rolą narodowości
i języków w Cerkwi prawosławnej. W Ewangelii według św. Marka Chrystus po
przepędzeniu przekupniów ze świątyni pyta: „Czyż nie jest napisane: Mój dom
ma być domem modlitwy dla wszystkich narodów […]?”23. Konformistyczna
wobec państwa polityka metropolity Dionizego nacechowana była troską
o jedność Cerkwi. W kręgach cerkiewnych metropolita uznawany był za polonofila, polscy narodowcy uważali go za rusofila, środowiska ukraińskie i białoruskie także były niezadowolone z podejmowanych przez niego decyzji. Elementem spajającym wiernych Kościoła rzymskokatolickiego była przez wieki łacina,
będąca wręcz wyrazem jego uniwersalności. Dla Cerkwi prawosławnej na Słowiańszczyźnie językiem tym był (i jest) język staro-cerkiewno-słowiański, co
podkreślał metropolita24. Żywym językiem uniwersalnym dla wiernych według
metropolity był rosyjski. Za niewprowadzeniem do użytku języka innego niż
rosyjski nie przemawiały argumenty kanoniczne, co zaznaczali także przeciwnicy jego wykorzystania25. Sprzeciw budziła świadomość wykorzystywania języka
przez czynniki państwowe do przyspieszenia polonizacji ludności prawosławnej
na Zabużu. Krytykę o podłożu teologiczno-kanonicznym budził (i nadal budzi)
kolejny krok podjęty przez władze RP względem ludności prawosławnej.
Niezmiennie od wieków Cerkiew prawosławna używała w celach liturgicznych kalendarza juliańskiego. W latach dwudziestych XX wieku rozgorzała
dyskusja na temat jego zmiany, na przyjęty w krajach katolickich i protestanckich kalendarz gregoriański. Ministerstwo Wyznań i Oświecenia Publicznego postanowiło wykorzystać tę wewnętrzną sprawę Cerkwi i skłonić
metropolitę Dionizego do wprowadzenia zmiany kalendarza. 12 września
1923 r. synod zwrócił się w tej sprawie do patriarchy konstantynopolitańskiego Grzegorza VII26. 12 kwietnia 1924 roku, zgodnie z uchwałami soboru
biskupów i na podstawie decyzji patriarchy, obowiązującym prawosławnych
Tamże, s. 254.
U. Pawluczuk, Białorutenizacja i ukrainizacja języka liturgicznego…, s. 180.
23 Mk 11,17–18, Biblia Tysiąclecia…
24 S. Dudra, Metropolita Dionizy…, s. 61.
25 M. Papierzyńska-Turek, Między tradycją a rzeczywistością…, s. 250.
26 Tamże, s. 235.
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w Polsce kalendarzem został kalendarz gregoriański27. Zmiana ta miała dotyczyć tylko świąt nieruchomych (m.in. Bożego Narodzenia, tradycyjnie
obchodzonego w styczniu), termin Paschy miał nadal wyznaczać kalendarz
juliański28. Taki mieszany, gregoriańsko-juliański kalendarz nazywany jest
współcześnie „nowym stylem”, inaczej neojuliańskim. Dla wiernych i konserwatywnego duchowieństwa zmiany były nie do przyjęcia. W wyniku radykalnych protestów już 16 sierpnia 1924 r. sobór biskupów zezwolił na
używanie „starego stylu”, co nie oznaczało porzucenia kalendarza neojuliańskiego. W praktyce życie liturgiczne toczyło się tak jak dawniej, zaś księgi
metrykalne były prowadzone według nowego stylu29. Świętowanie przez
prawosławnych Bożego Narodzenia wraz z ludnością rzymskokatolicką jest
udogodnieniem dla rodzin mieszanych wyznaniowo, niweluje także problemy związane z dniami wolnymi od pracy. Argumenty te nie były i dla wielu
wiernych nadal nie są wystarczające, aby zrezygnować z tak charakterystycznego dla prawosławia elementu jak odrębny od cywilizacji łacińskiej kalendarz.
Drugim założeniem w akcji polonizacji prawosławia było wzmacnianie tej
tendencji w Wojsku Polskim oraz inspirowanie tworzenia stowarzyszeń
Polaków prawosławnych. Służba wojskowa była doskonałą okazją do wykształcenia w rekrutach postaw propaństwowych, patriotycznych czy wreszcie w przypadku ludności niepolskiej polonofilskich.
W 1935 roku w Białymstoku, celem „[…] wychowania ludności prawosławnej na dobrych obywateli państwa polskiego oraz w moralności chrześcijańskiej”, powstało stowarzyszenie Dom Prawosławnych im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego30. Tradycja bractw prawosławnych na ziemiach polskich
sięga czasów przedrozbiorowych, patronami takich organizacji byli jednak
dotychczas święci. Patronem Domu Polaków Prawosławnych w Grodnie
był z kolei król Stefan Batory31. Prezes grodzieńskiego stowarzyszenia, Aleksander Anańczenko, nie ukrywał nacjonalistycznych postulatów kierowanej
przez siebie organizacji: „wychowanie młodego pokolenia w duchu czysto
polskim i na dobrych obywateli Rzeczypospolitej Polskiej”32. Powyższe postulaty nie budzą żadnych wątpliwości co do sprzeczności ich natury z uniwersalistyczną misją chrześcijaństwa. Marek Ławreszuk celnie zauważa, że
Tamże.
Tamże.
29 Tamże.
30 A. Mironowicz, Problematyka narodowościowa w Kościele prawosławnym…, s. 283.
31 Tamże.
32 Tamże.
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prawosławna eklezjologia jest negatywnie nastawiona do postawy upatrującej w wierze „środka pomocniczego” w propagowaniu patriotyzmu33.
Wraz z objęciem funkcji ordynariusza diecezji grodzieńskiej przez biskupa
Sawę (Sowietowa) w roku 1937 Grodno stało się centrum ruchu Polaków
prawosławnych. Władyka Sawa, wraz z ks. Fedorońką, należał do najbardziej aktywnych popularyzatorów polskiego prawosławia. W 1938 roku,
podczas otwarcia Prawosławnego Instytutu Naukowo-Wydawniczego, biskup Sawa stwierdził, że powołanie instytutu należy traktować jako dowód
życzliwego wspomagania przez państwo organów misyjnych w ich walce
z „bezbożnictwem i sekciarstwem podrywającym tak organizm kościelny, jak
i państwowy”34. Politykę państwa polskiego wobec prawosławia trudno
jednak ocenić jako „życzliwe wspomaganie”, ponieważ właśnie w 1938 roku
rozgrywał się największy dla Cerkwi w Polsce dramat, jakim była akcja burzenia
cerkwi35. Najśmielszym postulatem stowarzyszeń Polaków prawosławnych była
budowa katedry w Grodnie, w miejscu zburzonej cerkwi pw. św. Aleksandra
Newskiego36. Od samego początku istnienia II RP państwo ingerowało
w wewnętrzne sprawy Cerkwi prawosławnej, od jej ustroju, poprzez język
i kalendarz, aż po politykę kadrową. Z ostatnim zagadnieniem łączą się osoby księży Jerzego Szrettera (bp. Tymoteusza) oraz Konstantego Siemaszki
(bp. Mateusza). Obaj duchowni, jako jedyni biskupi prawosławni w II RP,
deklarowali się jako Polacy, ich kandydaturę popierały kręgi rządowe37.
1 lipca 1926 roku sobór biskupów wydał akt w sprawie powołania Polskiego
Narodowego Kościoła Prawosławnego38. Wspólnota ta, złożona z konwertytów z Kościoła polsko-katolickiego z ks. Andrzejem Huszną na czele, posługiwała się zachodnim rytem liturgicznym i językiem polskim39. Według Grzegorza
Pelicy PNKP funkcjonował jako duszpasterska formuła zapobiegająca porzucaniu prawosławia przez wiernych, którzy nie chcieli być „ruskimi”40.
M. Ławreszuk, Prawosławie wobec tendencji nacjonalistycznych…, s. 128.
A. Mironowicz, Problematyka narodowościowa w Kościele prawosławnym…, Białystok 2004,
s. 285.
35 O akcji burzenia cerkwi i ich rewindykacji zob. G. Kuprianowicz, Akcja burzenia cerkwi
prawosławnych na Chełmszczyźnie i południowym Podlasiu, Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska, Chełm 2008.
36 M. Kalina, Polonizacja cerkwi prawosławnej…, s. 102.
37 A. Mironowicz, Kościół prawosławny na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2005, s. 99.
38 G. Pelica, Kościół prawosławny w województwie lubelskim…, s. 193.
39 Tamże.
40 Tamże, s. 195.
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Pomimo głównie politycznego wymiaru działalności Polaków prawosławnych nie ulega wątpliwości, że przekroczyli oni kilka barier kulturowych. Stereotyp Polaka katolika był w społeczeństwie II RP bardzo silny, podobnie jak
pogląd utożsamiający prawosławie z byłym zaborcą. Nachalna polityka polonizacji ludności prawosławnej spowodowała raczej daleko idącą niechęć ogółu
prawosławnych wobec Polaków tego wyznania. Do dzisiaj wśród wiernych
Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego spotykany jest pogląd,
jakoby prawosławni uważający się za Polaków byli efektem akcji politycznej41.
Wypowiedzi członków Stowarzyszenia Polaków Prawosławnych, jak i państwowa propaganda wespół z nadmierną ugodowością hierarchii cerkiewnej
doprowadziły do wystąpienia zjawiska etnofiletyzmu w ramach Polskiego
Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Pamiętać należy jednak, że z drugiej strony narracja zogniskowana wobec przedstawiania prawosławia jako
wyznania „ruskiego”, zastrzeżonego dla wschodnich Słowian, także narusza
powszechny charakter Cerkwi. W obliczu działań czysto politycznych oddolna
działalność prawosławnych Polaków ulega rozmyciu. Doskonałym tego przykładem są dzieje PNKP, które zupełnie nie zapisały się w świadomości
współczesnych wiernych. Druga wojna światowa zmieniła oblicze narodowościowe Kościoła prawosławnego, ale także wykazała lojalność wobec państwa
polskiego wielu obywateli wyznania prawosławnego. Wspominany w tekście
ks. Szymon Fedorońko został zamordowany w Katyniu, biskup Sawa (Sowietow) niósł posługę duszpasterską dla żołnierzy polskich wyznania prawosławnego, przemierzając szlak od Rumunii aż po Stany Zjednoczone42.
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Eastern Orthodox Church Universalism
and “Orthodox Poles” Question in Second Polish Republic
The article presents the polonization trends towards Orthodox people in the Middle-War
Poland. Particular aspects of this process have been discussed: introduction of the polish
language to sermon and liturgy, liturgical calendar change and the formation of Polish Orthodox associations inspired by the government.
The author does not deny the well-established in the literature idea of the artificiality of
Polish Ortodox’s identity but he points out that, besides the political action, there has been
aspects of this problem such as the “szlachta zagrodowa” and converts from the National
Polish Orthodox Church.
Keywords: The Polish Autocephalous Orthodox Church, polonization, national minorities
in Middle-War Poland, nationalism and religion, Orthodox Church-State relations

